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"la Caixa" 

Plàstica, descriptiva i alliçonadora, la imatge de l'escarabat sagrat egipci 

fent rodolar el sol -l'essència, el carburant- des de llevant fins a ponent, del 

matí a la nit, obrint el cicle i tancant-lo. Així, dies, setmanes, mesos i anys fins 

atènyer el rodó i espectacular 2000. Heus ací un procés constant i necessari de 

renovació, una revitalització quotidana imprescindible, la presència tonificant 

de la dedicació, la imaginació, la constància, la reflexió... 

Com el mític coleòpter, hem anat empenyent el Consell Cultural i I'ÀRNICA 

fins al llindar del nou mil·lenni amb aportacions satisfactòries i ponderades 

que han sabut fixar la importància del Patrimoni com a espill de reconeixe

ment d'una identitat que dormia el somni dels justos. Mirall ara, malgrat tot, 

d'una terra que reflecteix aquest pedigrí amb força des de dins, que han sabut 

copsar de portes enfora i que caldrà, més que mai, consolidar si no volem que 

els cants de sirena del turisme especulatiu malmetin el procés gestat. 

S'enceta, dos mil enllà, un període decisiu, clau per al futur de les nostres 

valls d'Àneu, que si d'una banda mena un inquietant vent de port, de l'altra 

s'acompanya amb aires envigorits pel que respecta novament a la participació 

del Consell en la gestió de l'Ecomuseu de les valls d'Àneu, la joia de la comar

ca i epicentre sobre el qual hauria de recaure la sagrada missió d'escampar la 

bona nova patrimonial. 

Mudances que afecten la nostra revista, que la volem més mudada i qua

litativament crescuda amb motiu del seu desè aniversari: recuperem la secció 

Lo Forat de la Guineu; n'encetem una de nova, Marinyac, coordinada per l'es

criptora Montserrat Palau i que pretén ser un espai de veus femenines múlti

ples i diverses; el professor Josep Murgades, des del Coder, ens facilitarà la 

reflexió mordaç i irònica entorn de la llengua; Núria Garcia Quera ens passe

jarà literàriament, a través del Vent de Port, per la realitat pirinenca, i sota la 

batuta de l'arquitecte Carles Llop, la Beçulla examinarà els canvis socials a 

partir de l'àmbit específic de l'arquitectura de muntanya i els valors del patri

moni des d'una visió moderna. 

Tot plegat, amb el ritme del temps, el cicle s'allarga i recomença el 2000 

amb la celebració del desè aniversari de I'ÀRNICA. 

Generalitat de Catalunya 

Departament de Cultura 



L A P I P 1 D A 

Per Magda Gutiérrez 

Entrevista 

Josep Gómez Vidal, testimoni gràfic 

de més de mig segle d'història de Lleida 

Lleidatà exemplar 1999, enamo
rat de Lleida -com ell mateix s'auto-
defineix-, Josep Gómez Vidal, Pe
pino per als seus amics, és un 
testimoni dels darrers més de cin
quanta anys de la història lleidata

na, amb una trajectòria plena d'a
nècdotes i vicissituds paral·leles a 
l'esdevenir històric i a la transforma
ció de Lleida i comarques, com re
corda en l'entrevista concedida a 
ÁRNICA. L'any 1942 va iniciar la seva 



Disposat a emprendre el vol per fer fotos aèries. 

trajectòria com a informador gràfic 
en qualitat de corresponsal à'Infor
mación Deportiva Gol a Gol, i ha 
treballat per a d'altres mitjans, com 
Marca, Vida Deportiva, El Mundo 
Deportivo i, fins fa poc més de dos 
anys, l'agència Efe, a banda d'una 
llarga dedicació al diari La Mañana. 
Xerrar amb ell és reviure no sola
ment la història de Lleida, sinó tam
bé la pròpia història i aquella que 
hem sentit explicar a les genera
cions que ens han precedit, i així ho 
vam fer per a ÁRNICA al seu despatx, 

a la rebotiga del seu establiment fo
togràfic, al carrer Major de Lleida. 

Nascut a la Pobla de Segur a mit
jan anys 20 (l'edat, uns 75 anys, és 
un dels seus secrets més ben guar
dats), el 1933 el seu pare, adminis
trador de Correus, seguint l'ascens 
en la seva trajectòria professional, 
va ser traslladat a Lleida, on va arri
bar amb tota la família, que amb la 
guerra civil va marxar a Manresa 
l'any 1938, per tornar més tard a la 
capital lleidatana i començar pràcti
cament de zero. Davant d'aquesta 

situació, la prioritat havia de ser tre
ballar, i si els fills volien estudiar, 
podien dedicar-hi la resta del temps, 
com va palesar el pare en un con
clave familiar. I en Josep va comen
çar a treballar a Correus, des d'on 
l'any 1949 va passar al departament 
de línies d'alta tensió de Riegos y 
Fuerzas del Ebro, la Canadiense, on 
va guanyar unes oposicions. Com
paginava aquesta feina amb la d'in
formador gràfic, «treballant fora 
d'hores», perquè el cuc de la foto
grafia ja l'havia picat feia uns quants 
anys i en combinava la pràctica 
amb tota mena d'altres activitats: les 
pròpiament laborals a Riegos, la tas
ca d'informador gràfic. 1 tota una 
vida dedicada a la fotografia fa que 
el seu arxiu esdevingui imprescindi
ble per resseguir la història recent 
de Lleida. 

- Heu retratat la ciutat de Lleida i 
la resta de la demarcació des de 
totes les perspectives possibles i 
durant més de cinquanta anys i us 
en confesseu un enamorat... 

- El meu amor a la fotografia ha 

estat Lleida i província. Sempre he 
estat i sóc un home enamoradíssim 
de tota la província i de la ciutat. A 
Lleida capital, del nostre Castell. No 
m'explico com hi ha gent a Lleida 
que no ha pujat mai al Castell. Qui 
el mira i no sent una satisfacció 
especial, no és lleidatà. Com a llei
datans, també hem d'estar orgullo
sos de la transformació que ha expe
rimentat la ciutat. Jo en tinc fotos 
d'abans i d'ara, i és increïble. 

M'ensenya una col·lecció de fo
tos antigues de Lleida, que va adqui
rir, i d'altres de pròpies, sense ama
gar en cap moment l'entusiasme 
que sent i que sura en els seus co
mentaris i en les mateixes instantà
nies: el pont vell, els Camps Elisis, la 
riuada de l'any 1907, la vella esta
ció de tren, la Banqueta, el vell Cap-
pont -«que només era horta», com 
recorden els lleidatans més grans. 

- La feina també us ha dut a esta
blir uns estrets lligams amb les co
marques lleidatanes de muntanya. 

- jo era un gran enamorat de la 
Vall d'Aran, i ara ho sóc de la vall de 



Boi. He fotografiat totes les seves 
esglésies romàniques, els racons 
més meravellosos, des de totes les 
perspectives i a totes les èpoques de 
l'any, amb tots els seus matisos i 
colors. Estic enamoradíssim de la 
Ribagorça. 

I pel que fa a la Vall d'Aran, hi ha 
una història segons la qual, quan 
Déu va fer la creació, li van caure 
unes llàgrimes de satisfacció per la 
meravella que havia fet i una d'a
quelles llàgrimes va ser la Vall d'A
ran. És un capítol a part. Durant 
molts anys vaig estar molt vinculat a 
Telefònica, fent lectures de compta
dors de la demarcació, i em van de
manar fotografies de llocs de Lleida 
per a una convocatòria estatal per 
províncies per il·lustrar les guies de 
telèfons. El primer any vaig presen
tar, a més de Lleida ciutat, una foto
grafia de Gausac, a la Vall d'Aran, 
d'un ramat d'ovelles amb el pastor 
vestit a l'antiga usança aranesa. La 
Vall d'Aran ha canviat molt. Jo vaig 
estar en els primers campionats 
d'esquí organitzats per Educación y 
Descanso a Vaquèira, quan no era el 
que és ara, quan no hi havia res. 
També tinc fotografies amb Fraga 
Iribarne examinant els plànols del 
que havia de ser Vaquèira-Beret. El 
turisme i Vaquèira han dut la riquesa 
a la Vall d'Aran, i el túnel va perme
tre la comunicació durant tot l'any. 

- L'admiració per la Lleida mun-
tar)yenca fambé s'esíén als Pallars, 
que admireu, i DO solament per ha
ver-hi nascut. 

- És admirable. Sóc un enamorat 
d'Aigüestortes i de Sant Maurici. En 
tinc fotos de visites de Franco, d'un 
itinerari construït en trenta dies i 
que va permetre passar des d'Ai
güestortes fins a Sant Maurici pel 
Portarró, i després baixar. Encara ara 
es veu el traçat de la carretera que 

es va fer. També es va anar buscant 
uns paisatges meravellosos; és el 
millor viatge que he fet pel Pirineu. 
Anàvem uns quaranta jeeps, amb 
Franco, escortes, el governador ci
vi l , ministres i altres autoritats al 
capdavant, i la resta del seguici, 
amb el bisbe d'Urgell i la premsa. 
Les valls d'Àneu m'han donat unes 
vistes, unes fotografies sensacionals: 
Esterri, Vafència d'Àneu... Tota 

aquella zona té uns racons... és visi
ta obligada. I amb la volta ciclista, 
allà on més gaudia fent fotos era 
entre Esterri i la Vall d'Aran. 

- Abans d'anar a treballar prac
ticàveu atletisme amb Josep Peralta i 
a la tarda revelàveu fotografies amb 
la Kodak ¡unior Compaginàveu l'o
bligació amb la devoció, però amb 
el temps hauríeu de triar. El ventall 
de feines d'informador gràfic per a 

-=c 

Amb el rei )oan Carles a les pistes de Vaquèira, l'any 1977. 



«a: 

Información Deportiva / La Mañana 

es va ampliar el 1950, amb l'ascens 
del Lleida a Primera Divisió, amb 
les corresponsalies de Marca, Vida 
Deportiva /El Mundo Deportivo. 

- El treball era sagrat, la resta era 
un caprici, però veia cada cop més 
que allò no podia continuar. M'en
comanaven feina els de «colonitza
ció», tenia gent que em duia rodets 
a revelar a casa, un quart pis de la 
plaça de Sant Joan. I quan arribava 
de la feina a Riegos y Fuerzas del 
Ebro (Tactual Fecsa) em posava a 
revelar i cada dia me n'anava a dor
mir a les tres o les quatre de la mati
nada, segons la feina, i a les set 
sonava el despertador. I jo deia: 
«Això no pot continuar, no es pot 
aguantar». Molts dies no anava a 

dormir perquè tenia molta feina i ho 
havia de deixar tot fet abans d'anar 
a treballar a la companyia. 

Jo ja estava vinculat a La Maña
na, on vaig començar a la secció 
d'esports i després faria tota mena 
de temes. S'estava construint la línia 
d'alta tensió Arties-Fígols i Riegos 
em va demanar que suplís les va
cances de qui s'encarregava de l'e
quip a la zona, però gràcies al direc
tor de la companyia. Fermí Pla, 
podia pujar i baixar per cobrir la in
formació gràfica del cap de setma
na. Tampoc no feia vacances, per 
compensar les hores que perdia 
amb la fotografia de premsa. 

- Un malaurat sinistre a la cen
tral de Seròs va resultar decisiu en la 
vostra trajectòria. 

- Sí, un dia em telefona el direc
tor a les set del matí i, coneixent la 
meva passió per la fotografia, em 
diu: «Vine amb les màquines, que 
anirem a Seròs», perquè havia ex
plotat un dels quatre transformadors 
de la central. Llavors vaig pensar: 
«Aquesta és la meva», perquè ja 
portava a dintre una il·lusió boja per 
la fotografia. Anava amb una Leika 
que en aquell temps em va costar 
vuit mil pessetes i que vaig comprar 
de la retirada dels alemanys. Vaig fer 
tot de fotos, una d'elles arriscant la 
vida per aconseguir la imatge, enfi
lat en unes escales de l'única paret 
que quedava dempeus; la paret es 
movia i em pensava que em queia a 
sobre, però vaig poder fer una pa
noràmica del sinistre des de dintre. 

8 m « • llTflW/l|. rf^ 

Un moment de l'entrevista amb Magda Gutiérrez. 



Els bombers em cridaven: «Suïcida, 
criminal, baixa!». Jo no els en feia 
cas. Aquella foto era vital, la vaig fer 
com vaig poder i vaig baixar. Ales
hores em vaig adonar del que havia 
fet: allà hauria pogut morir si tot 
m'hagués caigut al damunt. Va ser la 
primera de les quatre vegades que 
he tocat la mort. L'empresa havia 
enviat el seu fotògraf oficial, que 
anava tot carregat amb el trípode, ei 
drap negre... 

En arribar a casa, vaig revelar els 
dos rodets al laboratori que tenia a 
l'habitació. Tenia una esmaltadora 
que només em permetia fer dues 
ampliacions de 18 x 24 i havia de 
treure quaranta o cinquanta fotos. 
La mare em va ajudar i a les set del 
matí vaig tenir enllestit l'àlbum de 
les instantànies de la catàstrofe per 
ordre cronològic, s'havien de veure. 
El vaig deixar al despatx del director. 
Fermí Pla, tot esperant la seva reac
ció, i des de la meva taula sentia 
com exclamava: «Collons!», i quan 
va arribar a aquella foto em va cri
dar. Aquell dia vaig tornar a Seròs 
per fer més fotos. Tot havia canviat; 
vaig dinar amb els capitostos, els 
canadencs, i em van fer una coman
da de centenars d'àlbums. 

- / aviat va arribar el moment 
d'escollir el que fins ara ha estat la 
vostra vida, i la disjuntiva entre la 
feina fixa que teníeu i la fotografia 
es resoldria a favor de la segona, 
molt a contracor dels desigs de la 
família i molt en concret de la vostra 
mare... 

- La mare em va demanar moltes 
vegades, fins i tot plorant, que em 
quedés a l'empresa. M'havien ofert 
un ascens important amb el trasllat a 
Barcelona, a l'oficina de la plaça de 
Catalunya. Anar a Barcelona no em 
deia res, jo sóc un enamorat de Llei
da i no hi volia anar, no hi podria fer 

Gómez Vidal «retratat» per Antoni Siurana, alcalde de Lleida, a la fira Expolleida. 

el que volia. Ho vaig dir a casa. La 
mare fins i tot va demanar al rector 
de la parròquia de Sant Joan que em 
convencés de no deixar la compa
nyia. Però de res no va servir, per
què jo no volia trencar els meus sen
timents, m'agradava la fotografia i el 
meu destí era de ser repòrter gràfic. 
M'ho vaig pensar molt, perquè m'a
treia més la vessant de repòrter grà
fic. 

Vaig demanar excedències a la 
companyia amb l'excusa d'estudis 
fins que em van dir que per estudis 
ja no me'n donaven. Doncs bé, si 
no em donaven excedència, renun
ciava a la plaça, i llavors me la van 
donar fins que vaig dir prou i em 
vaig acomiadar de la companyia 
l'any 1952. I tot i que la mare va 
lluitar perquè no deixés la compa
nyia, jo tenia una il·lusió boja i ja 

ningú no em podia fer canviar. I per 
primer cop vaig contradir la mare. 

- Amb el que vau cobrar d'a
quell reportatge del sinistre, el ma
teix any vau obrir la coneguda boti
ga del carrer Major i bi vau deixar 
una dependenta perpoder-vos dedi
car al fotoperiodisme. 

- Sí, la botiga no m'agradava, 
però era conscient que havia de 
mantenir la família. La dependenta 
despatxava a la botiga i jo podia sor
tir a fer la feina per a la premsa allà 
on fos. 

- Com Fermí Pla, una altra per
sona que va marcar la vostra tra
jectòria professional va ser Ramon 
Dumas, que us va empènyer a insti
tuir a Lleida el reportatge gràfic. I se 
us considera l'introductor del repor
tatge de casament a la ciutat. 

- Em va dir que jo havia d'insti-



tuir a Lleida el reportatge gràfic, 

em va fer una llista del que havia de 
fotografiar en reportatges de casa
ment i vaig començar a anunciar-ho 
a l'aparador de la botiga. Vaig de
manar a la parròquia de Sant Joan 
una relació de parelles que estigues
sin a punt de casar-se per si els inte
ressava el reportatge gràfic, i em van 
començar a ploure encàrrecs. I en
tre casament i casament havia d'a
nar a fer fotos per al diari; era una 
bogeria, però jo gaudia com un bès
tia, i més com més difícil ho tenia, 
no parava. 

- L'acumulació de feina us va 
obligar en algun cas a fer repetir 
alguna inauguració oficial perquè 
no hi havíeu arribar a temps. 

- El dia que l'aleshores conseller 

d'Obres Públiques, Josep Maria Cu-
llell, va inaugurar la carretera del 
Doll, l'acte era previst a les deu del 
matí. Vaig quedar amb el redactor a 
la botiga entre les vuit i dos quarts 
de nou, pensant que havíem d'anar 
a l'alçada de la central de Cama
rasa. El redactor es va adormir, vam 
sortir de la botiga a tres quarts de 
deu i vam arribar al pantà a un quart 
d'onze, però no hi havia ningú. Vaig 
preguntar a uns guàrdies civils, que 
em van dir que ja s'havia fet, però a 
la banda de Tremp. I en arribar-hi, 
les autoritats estaven estranyades 
que no hi fóssim i vaig demanar al 
llavors governador civil, Martín 
Martí, si era possible tornar a tallar 
la cinta per fer la foto. Ell ho va 
demanar i el conseller ho va fer. En 

algunes altres ocasions també van 
haver de repetir inauguracions, i és 
que no donava a l'abast de feina. 

- Mig segle de repòrter gràfic 
dóna molt de si i en Gómez Vidal 
acumula un anecdotari inesgotable i 
d'aíiò més curiós, a més d'haver 
fotografiat autoritats tan conegudes 
com el rei Joan Carles I, Franco, 
ministres com Fraga Iribarne, López 
Bravo o Rodríguez Sahagún, el rei 
Hassan i, presidents com el de Costa 
Rica, cèlebres esportistes o altres 
personatges com Laura Valenzuela, 
Analía Gadé -com es pot veure a la 
botiga-, Arturo Fernández o jesús 
Puente, que van estar cinc mesos a 
la Seu Vella rodant La fiel infantería. 

- Amb el rei es va establir una 
relació curiosa. Quan ell anava a 

10 

Lliurament de la placa commemorativa dels seus cinquanta anys d'informador gràfic pel president de la demarcació de Lleida del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, Pau Echauz. 



Vaquèira-Beret, jo hi pujava el dia 
que convocaven els mitjans. Els pri
mers anys ell s'estava a l'hotel Mon
tarte i a les vuit baixava a esmorzar, 
jo em llevava abans i li pujava els 
diaris des de Lleida, de manera que 
ja els podia llegir tot esmorzant, en 
un temps, als anys setanta, en què la 
premsa arribava a la Vall d'Aran a 
les set de la tarda en el cotxe de 
línia. 

M'explica que en aquells temps, 
a falta d'informació oficial i davant 
la necessitat dels periodistes d'om
plir fulls, ho feien amb qüestions 
com la vestimenta de la família re
ial, fins al punt que en una ocasió el 
rei Joan Carles li va comentar: «Pa
recemos la familia del arco iris. Va a 
salir hasta el color de mis calzonci
llos». M'ensenya moltes fotos d'al-
tres personatges famosos i també 
d'una visita de Franco a Lleida, on 
va ser rebut amb un cartell de «Ben
vingut a Lleida», prou perillós a l'è
poca. «Tothom tremolava, pensaven 
que a algú li cauria el pèl, i no va 
passar res», apunta Gómez Vidal. 

~ La història de Josep Gómez 
Vidal, fotògraf i repòrter gràfic, és 
interminable, tota una font d'anèc
dotes, entre les quals també destaca 
el reportatge gràfic sobre l'arribada 
a/ port de Barcelona d'un vaixell 
amb presoners espanyols de la Se
gona Guerra Mundial que van ser 
alliberats a finals dels anys quaranta. 

- Al port hi havia una munió de 
gent, una marea humana, i, sense 
saber com i després de passar per 
damunt dels caps i per sota de la 
gent, jo era dins el vaixell, vaig po
der fer un munt de fotos i l'autobús 
va retardar la sortida des de Barce
lona per poder portar les fotos i que 
el diari les publiqués l'endemà. 

- Fins fa un parell d'anys encara 
duia la corresponsalía de l'agència 

«He estat molt feliç perquè vaig saber escollir la professió, el que m'apassionava» 

Efe, el seu darrer treball com a re
pòrter gràfic. Ha estat una vida dedi
cada a la fotografia que l'any passat 
el va fer mereixedor d'homenatges, 
reconeixements i felicitacions insti
tucionals i privades. 

- És un honor que se'n recordin 
així. Fotogràficament, per Lleida i 
comarques, jo m'apuntaria de segui
da al que fos, fins i tot amb sacrifi
cis, i ho he fet moltes vegades. Però 
he estat molt feliç perquè vaig saber 
escollir la professió, el que m'apas
sionava. Quant a treball personal, és 
obvi que el món de la fotografia ha 
canviat molt gràcies als grans aven
ços tecnològics. 

Tothom ha de treballar en el que 
vol. Qui vol ser metge, advocat o 
científic, ha de poder-ho ser costi el 
que costi. Si tothom pogués estudiar 
i dedicar-se professionalment a fer 
allò que realment li agrada, totes les 
activitats serien més productives i el 
país aniria més bé. 

En Gómez Vidal no descansa i 

gairebé es pot dir que no ho ha fet 
mai. I tot i que fa uns quants anys va 
deixar d'assistir als congressos de 
l'associació estatal d'informadors 
gràfics, n'és el delegat a Lleida des 
del 1976, a més de presidir el Gremi 
de la Fotografia de la Federació de 
Comerç. 

Un home que no té edat -com 
ell afirma-, amb qui el temps es 
compta per anècdotes, però que ha 
deixat petjada en hemeroteques, 
col·leccions i nombroses publica
cions (Lérida ayer, Lérida hoy. His
tòria gràfica de Lleida, o un llibre 
sobre la història de la Unió Espor
tiva Lleida, entre d'altres), tot un 
fons testimonial per ais annals de la 
historia de Lleida que aviat es veurà 
complementat amb un volum que 
prepara amb La Mañana, «un àlbum 
retrospectiu de cinquanta anys de 
Lleida» a través de les fotos de Gó
mez Vidal, o, el que és el mateix, un 
àlbum retrospectiu de Josep Gómez 
Vidal, cinquanta anys de Lleida. 

/ / 



L O V 1 S T A 1 R E 

Anton Sala-Cornado 
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L'Anton quan fenia vuit mesos. Va néixer el 8 d'octubre de 1929 a Tàrrega. 

L'escriptor J. Iglesias Guizard, el tar aquest personatge desconegut, 
«poeta de la Segarra», a la seva peça emblema de la secció que acull la 
teatral í\ vistaire, que em va presen- meva narració, ens explica prou bé 



la seva funció social. Com a vistaire, 
dones, em ficaré a les vostres cases 
per mirar de trobar pubilles o hereus 
per a tanta gent que viu sola i neces
sita la companyia deis records, i ho 
faré mostrant, amb fotografies prin
cipalment, ja que una imatge val per 
mil paraules, alguns dels meus re
cords pirinencs. 

Vaig arribar a la Guingueta d'À-
neu continuant la tradició dels meus 
avis Bato, pare i tiets, provinents de 
Tàrrega (la gent de la terra baixa de 
les comarques de Ponent, nou me
sos d'hivern i tres d'infern, acostu
maven a pujar a muntanya els es
tius). I amb l'ajuda, també, de Casa 
Carrera de Jou vam poder hostatjar-
nos a cal fuster Marcel·lí i la seva 
esposa Maria, cuinera excel·lent i 
molt servicial, un nou pessebre d'a
colliment, durant tres estius. 

Lo vistaire d'avui, l'Anton, té un 
amic íntim, nascut, com ell, a Tàr
rega, i, curiosament, el mateix dia i 
hora de l'any de l'Exposició Univer
sal de Barcelona. No cal que us el 
presenti; el coneixeu prou bé: és el 
poeta Anton Sala-Cornadó, que, 
naturalment, el 1999 ha fet setanta 
anys, també. 

n 

L'Anton a la festa major de Tàrrega el maig de 1933. 

JOU 

Es un poblet de dotze focs. 
Hi ha una església, 
petita i rústega, 
de pedra antiga i campanar punxegut, 
amb un altar barroc que fa basarda. 

i és tan simpàtic com Joan XXlll. 
L'hem visitat 
i ens ha donat dues galetes 
i un vaset de mistela. 
M'he fet amic d'una egua blanca 

1 al davant de l'església hi ha una pomera 
i una reixa de ferro que no tanca. 

que val vint mil pessetes. 
1 només hi ha tres nois que van a estudi 

1 el rector té setanta-sis anys i una noia d'ulls clars. 
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La Guingueta. Pati de Casa Orteu, estiu de 

1964. La meva dona -la noia d'ulls clars- i la 

seva germana amb el meu fill Víctor. Davant, 

una noieta i els meu f i l ls |osep i Teresa-

Montserrat. 

L P \\ts., U i ^ 
&o6n!m« Alsina-Grulla de A. f, 

Tiin f̂ta de Barcelona 

Ba n-" 

CE l iÉB 1*. Pssetat 
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Allà vam començar a descobrir 
el Pirineu. No teníem cotxe. Utilit
zàvem l'Alsina Graells i les cames. 
Les valls d'Àneu, la Vall d'Aran, 
Espot, Sant Maur ic i . . . Estàvem 
impressionats. 

Mossèn loan, rector de ¡ou, que va morir a 

setanta-sis anys. 

Bitllet del 28 de maig de 1964, segon viatge a 

la Guingueta. El preu era de 195,60 pessetes. 

L'egua blanca a què fa referència el poema 

«Jou», amb el seu amo. 

Vam saber, també, que un pin
tor de Barcelona havia comprat una 
casa a Jou per nou mil pessetes i 
vam començar a buscar-ne una. Ens 
va costar trobar-la, però l'any 1965 
vam comprar la casa de les antigues 
escoles de Tírvia, venuda en sub
hasta pública quan l'Ajuntment en 
va construir unes de noves amb 
habitatge per als mestres. La Set
mana Santa de l'any següent batejà
rem el recer amb el nom de Can 
Pistraus, una expressió per donar a 
entendre que tothom hi viu com vol, 
sense cap mena de constrenyiment 
ni obligació. )a teníem quatre fills. 
Des d'aleshores hi hem anat pujant 
sovint, i sobretot cada estiu. Actual
ment, hem arribat a consagrar l'in
dret: ara constitueix l'habitacle de la 
Venerable Abadia de Can Pistraus. 
Hi sou convidats per fer una tanda 
d'exercicis espirituals o, simplement 
una visita cultural o d'amics. 

L'home ha buscat sempre dos 
factors primordials per vèncer les 
dificultats de la geografia munta
nyenca, que són un clima favorable i 
una terra apta per al conreu i la rama
deria. Era natural que un altiplà, amb 
aigua canalitzada des del riu Glorieta 
i amb una solana més duradora que 
la que hi ha al fons d'algunes riberes, 
es convertís ben aviat en una vila 
pròspera i activa. 

Can Pistraus, quan vam arribar. Can Pistraus, avui. 

TÍRVIA 
Un verd suau 
i un sol lluent. 
I pedra i vent 
i ocells i pau. 
Res nou. Tot molt antic 

malgrat les cases noves de la guerra. 
Sóc al millor racó que té la terra 
i em faig, de tots, amic. 



Així era Tírvia i la seva gent 
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Van ser uns anys feliços i difícils 
alhora. La lluita callada i constant es 
barrejava amb l'excursionisme, l'a
mistat i la investigació artística i 
històrica. Sort que teníem el canut 
dels minairons i una llarga pacièn
cia. Tothom ens ensenyava coses, 
acudits, a conèixer els bolets, les 
herbes, els animalons. El Pallars és 
com una família gran. Ens coneixem 
tots, les virtuts i els defectes. Ha cos
tat una mica, però ningú no ens 
considera de fora. Som uns més del 
poble. Anem als enterraments, a les 
noces, al mercat de Sort i a la farmà
cia de Llavorsí. 

Ja aleshores, Can Pistraus era 
com un lloc de pelegrinatge; s'hi 
reia, s'hi meditava, s'hi festejava, 
s'hi conspirava. No era encara una 
abadia, però s'hi aplegava el bo i 
millor del món. En Joan Lluís, en 
Pau Riba, en Rafael Alberti, en Pau 
Vila, en Miquel Arimany, en Serra 
de Rovira... 

No faltàvem als aplecs: ermita 
de Sant Lliser a Virós, Buiro, Santa 
Magdalena, Mare de Déu dels 

L'Anton anant a caçar rovellons, rossinyols, ceps I tot allò que es troba. Amb un bon llibre s'amplien 

els coneixements populars. Sovint som massa rutinaris. 

Aplec, missa, ball i dinar de germanor. 

Amb l'historiador Josep Lladonosa a Sant 

Francesc d'Araós. 



Plans, Viuse... Després de la mort 
del general Franco, molt a poc a 
poc, les coses van anar canviant. El 
1979, amb la Generalitat 
Provisional, vam organitzar unes 
Primeres jornades culturals que va 
venir a inaugurar el director general 
de Cultura, Jordi Maragall. 

Cartell de les Primeres jornades Culturals del 
Pallars. 

Arreu del Pallars sorgeixen ini
ciatives interessantíssimes: a Esterri 
d 'Aneu, la revista ÁRNICA i l'E-
comuseu; a la vall Ferrera, l'As
sociació pel Patrimoni de la Vall... 

Una de les característiques in
negables del Pallars, «comtat inde
pendent per la gràcia de Déu», és la 
bellesa... Els seus boscos, les seves 
muntanyes, els llacs i els rius, les 
flors i els ocells, els estels tan pro
pers que poden agafar-se amb la 
nià, tot és un cant a la bellesa. Per 
3ixò, ara i aquí, avui, divendres, dia 
de Venus, deessa de la Bellesa i de 
l'Amor, estel solitari de l'Alba i del 
Crepuscle, dia 23 d'agost de 1991, a 

El director general de Cultura de la Generalitat Provisional, |ordi Maragall, va ser present el 1979 

a les Primeres ¡ornades Culturals. 

Les Jornades incloïen una exposició bibliogràfica, un concert, cinema i moltes altres activitats. 
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Tírvia, al cor mateix del Pallars, aixe
quem les nostres copes, plenes de 
xampany català, abans de començar 
aquest àpat fraternal de la Girella 
Platònica, per brindar i fer libacions 
pures a la Bellesa, perquè és molt 
dolç de beure plegats i encara més de 
beure a la glòria de la Bellesa. Al 
capdavall. Plató va definir l'Amor 
com el desig que tots tenim d'eternit
zar-nos en la Bellesa. 

Tots els homes som, de fet, una 
multitud d'entitats i de coses, protei
ca matèria enamorada de la vida. 

Anton Sala-Cornadó 
Tàrrega (Urgell), 8 d'octubre de 

1929. El seu pare, Josep, jutge de 
Tàrrega, morí a l'exili el 5 de no
vembre de 1941. Enginyer tècnic 
químic, mestre d'ensenyament pri
mari i mestre de català. Cofundador 
de la revista clandestina Ictini a 
l'Escola Industrial de Barcelona. 
Com a poeta es dóna a conèixer a 
l'Antologia poètica universitària de 
l'any 1950.Treballa quatre anys a la 
refineria de petrolis de REPESA a 
Cartagena. Activista i resistent cultu-

Des del cim del luberri, contemplant la bellesa del Pallars. 

ral i polític a múltiples bandes. El 
seu primer llibre de poemes. Aquest 
somni, porta un pròleg d'Antoni 
Comas. Envia cada any una nadala 
clandestina que fa molta forrolla. 
Estudia astrologia amb Xavi Por-
tabella i esoterisme amb Josep de 
Via. De la mà de Joan Garcia Font, 
descobreix la filosofia i escriu un 
assaig sobre el simbolisme de l'ho
me, que es publica a l'obra d'E
ditorial Marín, Mundo insólito. És 
col·laborador habitual de Catalunya 
Ràdio i de la revista Conviure. Té 
una dotzena de llibres de poemes 
publicats, entre els quals destaquen 
Suite pirinenca, Nadal, un crit cap a 

L'Anton, meditant al port de la Bonaigua. 

la llibertat i l'antologia publicada 
per Edicions 62, titulada /, final
ment, el silenci, amb pròleg de 
Joaquim Molas. L'any 1998, la Ge
neralitat de Catalunya li atorga la 
creu de Sant Jordi. L'any passat, el 
1999, amb motiu dels seus setanta 
anys, l'Institut d'Estudis Ilerdencs 
publica la seva Obra poètica (1950-
1999). 

Fou iniciat a la francmaçoneria 
el 19 de maig de 1989 a la lògia 
Francesc Ferrer i Guàrdia de «Le 
Droit l·^umain». 

Lo vistaire d'aquest número de 
març d'ÀRNiCA espera que ben aviat 
es pugui casar la pubilla. Tot fa pre
sumir que l'hereu de Cal Bato serà 
obsequiat amb el millor xolís pa
llares. 

Torno la paraula al meu íntim 
amic, el poeta Anton Sala-Cornadó, 
a qui plau molt de meditar. Diuen 
que la respiració és la font de la 
vida, i meditar no és res més que 
deixar l'Esperit que respiri. 

PENYORA 
I jo em guardo, al fons del cor, 
com un trofeu, 
una estrella 
i una esquella 

i una branca d'avet del Pirineu 
perquè m'ajudin a l'hora de la mort. 

i 



B E C U L L A 

Text i foros: Carles Llop i Torné 

L'arquitectura de muntanya, o... 

Per una arquitectura de muntanya? 

Un Hoc ancestral, quatre reflexions comtemporànies i alguna 

proposta per a la construcció d'un territori canviant 
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Parlar d'arquitectura porta ne
cessàriament a desvetllar l'interès 
per l'espai, per la forma, per la 
matèria, i sobretot per l'essència de 
l'obra construïda: el significat de 
l'arquitectura. Els principis pels 

quals hom valora una bona arqui
tectura poden ser discutibles; tan
mateix molts estarem d'acord que 
valorar-la en funció dels vells princi
pis vitruvians «utilitas, firmitas et 
vetustas»,' és un bon procediment 



( | : , / ^ * * • . 

20 

per acordar la qualitat o la desven
tura de les obres arquitectòniques. 
La capacitat per resoldre l'ús i la 
funció a la qual estan destinades, la 
solidesa estructural i el bon ús dels 
materials, no són suficients; cal que 
l'obra destaqui per la seva bellesa, 
0, dit altrament, que provoqui com
plaença, estímuls, emocions. Però 
hi ha quelcom més en una visió crí
tica de l'arquitectura contemporà
nia: la nostra apreciació funciona 
millor quan integra diversos parà
metres d'avaluació, de manera que 
en les qualitats espacials i plàstiques 
pròpies de l'obra hom hi reconeix 
la capacitat d'integrar-se o de dialo
gar amb el lloc, la definició d'una 
postura compromesa amb la tra
jectòria de l'obra de l'arquitecte, la 
percepció i la reinterpretació dels 
valors del paisatge urbà preexistent 
que es reconverteixen en actituds 
projectuals específiques, no estan
darditzades, no mimètiques o pinto-
resquistes. Els edificis, les arquitec
tures, així enteses, guarden «un 
silenciós llenguatge cultural».^ Pen
sar i entendre l'arquitectura no és, 
doncs, un problema d'erudits, ni tan 

sols d'especialistes; és quelcom més 
elemental. Tothom pot fer-ho, però 
de la mateixa manera que qualsevol 
habilitat es millora amb la pràctica i 
l'aprofundiment, la valoració del 
que és i no és en arquitectura neces
sita incrementar l'exigència col·lec
tiva per fer arquitectures més ínte
gres, per valorar-les críticament i per 
ultrapassar una mirada superficial 
basada en els gustos, de manera que 
les preferències siguin objecte de 
debat cultural. «L'arquitectura, l'art 
inevitable», es pot veure de moltes 
maneres. Us voldria suggerir de viu
re l'arquitectura, des de la seva 
complexitat, des de la seva hetero
geneïtat, i amb ulls que volen apren
dre de l'arquitectura tradicional i de 
la nova arquitectura, en un món 
dinàmic amb canvis profunds i 
constants que la regeneren contí
nuament i en el qual l'arquitectura 
històrica és el conjunt de vestigis 
dels esdeveniments i la seva plas
mació en obra. 

Parlar d'arquitectura històrica, 
doncs, no serà una garantia de res, i 
en tot cas ens servirà per singularit
zar aquelles arquitectures que ex

pressen didàcticament les «diverses 
edats de l'espai»' construït, les di
verses concepcions espacials. Gau
dir de l'arquitectura històrica i ana
litzar-la ens ajudarà a crear un gust 
acurat per indagar quines van ser les 
situacions, el context cultural, les 
raons econòmiques i els influxos 
antropològics que van determinar la 
raó de ser de cada conjunt d'obres 
que conformen un estil, o un perío
de que ara reconeixem com a clàs
sic, romànic, gòtic, barroc, o qual
sevol de les mixtures historicistes 
que al llarg de la cadena de l'evolu
ció han anat configurant els nostres 
paisatges arquitectònics. Mirar l'ar
quitectura i intentar descobrir l'a
portació individual, l'expressió de 
l'arquitecte, l'aportació col·lectiva 
de les arquitectures anònimes, de 
les arquitectures sense arquitecte. 

Parlar d'arquitectura de munta
nya' també és possible, però és més 
complex treure'n definicions, i pot
ser no cal. Parlem d'arquitectura 
popular de muntanya? Parlem de 
l'arquitectura que es fa o que s'ha fet 
a muntanya? El fet és que sovint 
arquitectura popular i arquitectura 



de muntanya van íntimament lliga
des, perquè l'espai de muntanya ha 
mantingut durant molts anys un lent 
procés de formació i les alteracions 
de les formes construïdes han estat 
relativament poques a fins un temps 
ben recent. Crec que hi ha una cate
goria d'arquitectura de muntanya 
que es caracteritza per la dels con
junts urbans, o de les edificacions 
rurals que van sorgir vinculades a 
l'activitat diària, a la quotidianitat 
dels processos socials, i de la matè
ria primària per construir-la: la casa 
popular, i la seva agregació als nu
clis, 0 en la configuració dels con
junts rurals disseminats, que han 
originat varietats ben diverses i tipo
logies riques formalment que han 
viscut durant molts anys, fins que els 
trasbalsos de les formes de vida i de 
la producció del segle que acabem 
les han posat en una situació d'ex
trema obsolescencia i de pintores-
quisme. 

A voltes em miro tanmateix l'ar
quitectura popular, com quan remi
rava la capsa de fotografies de ¡a 
padrina: velles imatges en blanc i 

negre, curulles de joves vigorosos 
ara ja vells, escenes del camp ara 
etnologia, oficis artesanals ara supe
rats, arquitectures de pedra íntegra i 
de pocs artefactes. D'aquesta mira
da a la nostàlgia hi va poc. L'antigor 
ens provoca morbosament l'interès 
per l'ahir, però hauria d'originar un 
respecte en un avui ben diferent. El 
valor del contrast! Actitud bàsica
ment romàntica de cercar en l'abir 
bona part del sentit darrer de la 
vida, de l'experiència acumulada, 
per interpretar l'avui. Què ha can
viat? Deixeu-vos portar pel «cop 
d'efecte», imatges d'un ahir encara 
recent: la «família de pagesos amb 
forca i rastrel!» immortalitzada pel 
fotògraf I Una magnifica fotografia, 
digna del millor treball d'estudi: 
vostè col·loqui's aquí amb la forca 
enlairada, vostè -la mare- tanqui la 
composició a l'extrem amb el ras-
trell ben disposat. Els xiquets al mig 
-el gran, hereu del treball i l'esforç, 
al bell mig, per sota el millor plançó 
de la casa, la nova saba, el notari 
d'un demà rural amb futur. Què se 
n'ha fet dels plançons, i dels pobles 
i les viles agroramaderes de mun

tanya, i dels territoris rurals? Els vells 
malden per intuir on és el futur del 
mon rural... Sense infants, no hi ha 
esperança i el territori es mor! 

...cerquem antics paratges, re
cordem «paisatges de la memò
ria»... el bèlit, s'amorra-morra, la 
cuina de Can Closa, el ball de la 
moixiganga, l'aprenent de corder, 
les filadores, l'itinerari obert de la 
Bonaigua, el protocol davant l'únic 
cotxe imprescindible. Veiem molta 
transformació en el territori de mun
tanya? I és clar que sí!... 

Queda clar que la muntanya ha 
vist modificades les seves coordena
des ancestrals i rep les mutacions d'u
nes noves formes de vida, d'unes 
noves rutines, d'unes noves influèn
cies. 

Tanmateix cal preguntar-se si les 
noves arquitectures, si les noves in
tervencions urbanístiques són sem
pre adients, convenients, interes
sants. Permeteu que opini que 
sovint «formigó avui serà degrada
ció demà»."' Cal contenir els mime
tismes, però cal evitar les falses mo
dernitats. Ens calen arquitectures 
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essencials, dignes, honestes, explo
radores de la nova forma que neces
sita la nova muntanya. Però ens fa 
falta entendre que l'arquitectura 
comença no pas en les formes, sinó 
en els continguts de les relacions 
socials, de les relacions culturals, de 
la producció econòmica, de l'activi
tat de l'home. Hi ha una arquitectu
ra singular: la dels edificis; hi ha una 
arquitectura en majúscules: la dels 
«espais de l'home». 

Els grans temes de l'arquitectura 
de muntanya avui són els de la sos-
tenibilitat del territori per mantenir 
vius els valors d'un lloc ancestral, 
que es debat entre el pintoresquis-
me i la mutació dels canvis en les 
formes de vida, en l'economia; 
però, sobretot, la qüestió central és 
la recerca d'un model de desenvolu
pament. 

La nostra muntanya per excel-
lència, el Pirineu, és un territori viu, 
potent i delicat, fet pels plecs de la 
geografia i per la tradició, per la 
constància del treball primari, i pa
radís de les noves formes de l'oci, 
avui més que mai immergit en una 

realitat globalitzada, planetària. Ple 
de potencials i d'amenaces, el Piri
neu es troba en un moment crucial 
per enfocar el seu futur immediat i 
conscient del seu context: 

- ancorat en la seva història se
cular; 

- resistent a les transformacions 
a causa de la seva geografia potent i 
determinant; 

- modificat pel trasbals de les 
noves formes de vida, l'èxode 
poblacional i els canvis econòmics; 

- amb dèficits infraestructurals 
encara persistents; 

- marcat per dos fenòmens que 
han influït en capgirar la dinàmica 
territorial: l'aprofitament dels recur
sos hidràulics i el turisme massiu; 

- amb noves infraestructures 
viàries i la presència del factor 
humà en el medi natural cada cop 
amb més pressió; 

- amb un fenomen poblacional 
dual, amb un alt nivell de despobla
ment pel que fa a població perma
nent i amb un alt nivell d'ocupació 
periòdica els caps de setmana i 
durant els períodes de vacances; 

- amb una forta transformació i 
davallada de les economies tradi
cionals (la ramaderia i l'agricultura) 
i un predomini de la dedicació als 
serveis turístics, amb el perill del 
monocultiu. 

En aquest panorama, més que 
parlar sobre quina arquitectura de 
les pedres -prou important-, cal 
parlar, debatre, socialitzar, divul
gar i inocular un fonamental posi-
cionament sobre l'arquitectura de 
les relacions socials, de la mobilit
zació dels agents locals i forans per 
al disseny i construcció d'un mo
del de territori sostenible, equili
brat, amb equitat, sense exclusions 
i serè. Sense pressa, evitant cons
truir esbojarradament, en virtut 
d'un fals desenvolupament: pen
sant de forma serena, democràtica 
i genuïna el model possible i desit
jat. És en aquest context que sug
gereixo que en la Beçulla de I'ÀR-
NiCA 2000 ens plantegem introduir 
la preocupació i el debat sobre 
algunes reflexions contemporànies 
i alguna proposta per un territori 
canviant. 
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1. Una transformació territorial 
produïda en un període curt, sense 
un model de referència explorat, 
comprovat, revisat, ni una tradició 
de planificació territorial, ni gestió 
específica de la realitat pirinenca, 
necessita implementar les accions 
de reconeixement específic per part 
de l'administració política del terri
tori, i la seva tradició en acció i en 
gestió territorial. 

La manca de model territorial 
clar, des del Regional Planning 
(1932) fins al Pla Territorial de Cata
lunya (1995); la timidesa operacio
nal dels plans comarcals de munta
nya (derivats de la Llei 2/1983); la 

manca d'aglutinació de les diverses 
realitats geogràfiques i poblacionals 
en un òrgan conjunt del fet pirinenc 
(un funcionament excessivament 
segmentat per «valls», i ara per 
«comarques») i un cert nivell d'indi
vidualitat en la creació de platafor
mes unitàries locals per fomentar 
noves iniciatives empresarials o pro
ductives; els desajustos entre la 
inversió pública, la promoció terri
torial i l'articulació amb les iniciati
ves de l'administració local i dels 
particulars, tots aquests fets recla
men definitivament l'articulació 
d'una realitat administrativa i de 
govern diversa, que actuï potenciant 

el fet de personalitat específica del 
Pirineu en les tres línies bàsiques de 
desenvolupament social, cultural i 
econòmic. 

2. Davant la contradicció entre 
un fet geogràfic-territorial «indiscu
tible» i un marc de planejament i de 
gestió invertebrada des del punt de 
vista supramunicipal, cal implantar 
escales de planejament -disseny del 
territori- supramunicipals, basades 
en criteris d'articulació infraestruc
tura!, de protecció i de promoció 
conjunta. L'urbanisme sovint ha ar
ribat tard, quan les situacions de 
íacfo ja s'havien complicat i s'ha
vien produït transformacions quasi 
irreversibles. I quan s'ha arribat a 
temps, a cops s'ha fet amb models 
tímids i que s'han demostrat insufi
cients. 

Les infraestructures viàries han 
estat fins ara molt més importants 
que la dotació de serveis. Cal cons
tatar com la millora de l'accessibili
tat ha millorat la connexió amb els 
serveis, però cal continuar incre
mentant els serveis als nuclis de 
muntanya, de manera que l'efecte 
de concentració en els nuclis del pla 
i l'abandó o despoblament dels terri
toris més alts sigui substituït per un 
model de sistemes urbans articulats 
que comparteixen infraestructura i 
habitabilitat, però que també gestio
nen territori rural, forestal, protegit. 
En un procés més coherent amb les 
noves formes de vida, des del punt 
de vista de gestió del territori, cal 
preveure com evitar l'abandó gene
ralitzat, ja no sols dels nuclis, sinó 
dels seus territoris, en la mesura que 
comporta processos de degeneració 
del paisatge i pèrdua dels valors 
mediambientals. La regeneració no 
pot venir solament de l'ús turístic i 
d'oci massiu. La muntanya és un 
territori de valors mediambientals 
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que en les societats avançades es 
gestionen i es mantenen com un ac
tiu territorial que és finançat mit
jançant les ecotaxes i la transferèn
cia de capital des deis sistemes 
urbans més recaptadors, que en són 
al seu torn els màxims usuaris. 

3. La gestió integral del Pa
trimoni amb estratègies de revitalit-
zació i vitalització dels recursos 
propis i, entre aquests, el paisatge. 

La protecció dels recursos natu
rals com a valor permanent i finalis
ta del territori s'ha d'entendre a part 
d'un projecte de desenvolupament 
del territori en si mateix, sense ne
cessitat de pensar en fórmules urba-
nitzadores. El paisatge com a «as
pecte del territori»'' és un actiu que 
ens mostra la seva vitalitat, el seu 
endarreriment o la seva fortalesa. Els 
nostres paisatges són espais cons
truïts 0 reservats secularment. Els 
territoris de muntanya són un espai 
mixt d'aquestes característiques, i és 
el seu equilibri allò que provoca el 
nostre plaer socioecològic i ens n'e
xigeix la cura i la protecció. Urba
nitzar menys i aprofitar més intensi

vament el patrimoni existent. Cons
truir menys i millor. El gaudi i l'apro
fitament dels recursos naturals com 
a nous valors econòmics comporta 
un concepte de patrimoni en sentit 
ampli, en què el territori com a su
port, la cultura i la generació d'acti
vitats i l'economia treballen a l'uní
son. L'equilibri entre el patrimoni i 
la sostenibilitat demana fer front a la 
contradicció flagrant entre desertit-
zació i massificació turística, entre 
la pèrdua de pes específic de l'agro-
ramaderia i l'aturada dels processos 
industrials, entre un sector terciari 
de serveis emergent i el seu funcio
nament per puntes al llarg de l'any i 
llargs períodes & stand by. La vitalit
zació dels recursos propis requereix 
ser creatius davant el monocultiu i 
potenciar qualsevol iniciativa emer
gent. 

4. Vers dues estratègies fona
mentals: l'estímul de les formes de 
vida ¡ de les activitats (inversió) sen
se tòpics, per fixar població i rege
nerar nous equilibris vitals. 

La gestió dels usos entre l'oci i 
el negoci, l'ús i l'abús, conscients 

dels límits de la transformació dels 
territoris de muntanya, ens ha de 
portar progressivament a considerar 
l'especificitat de la muntanya sense 
abocar-nos al pintoresquisme. 

L'aparició aquest darrer any de 
les grans línies del Pla Estratègic per 
al conjunt de les comarques de 
muntanya, en la mesura que co
mença a reconèixer un caràcter glo
bal d'aquest territori, davant la sec-
torització dels plans comarcals, i la 
iniciativa singular i seminal del tre
ball perllongat de més d'un miler de 
persones en fase de reflexió de les 
bases pel Pla Estratègic de l'Alt 
Pirineu' són, sense cap dubte, ins
truments clau per repensar el model 
de muntanya. En la presentació d'a
quest darrer document s'enuncien 
algunes bones notícies sobre les 
oportunitats d'aquest territori: «la 
millora relativa de les tendències 
demogràfiques, la modernització de 
les estructures econòmiques, les 
noves dotacions d'equipaments i 
serveis». Tanmateix s'adverteix dels 
riscs: «l'eventual especialització 
sectorial excessiva, la fragilitat de 



les estructures socials i les actituds 
depredatòries envers el patrimoni i 
els recursos naturals»." És bona notí
cia la inflexió demogràfica que s'es
tà produint, fins i tot amb creixe
ments relatius, com ara els de la Vall 
d'Aran o del Pallars Sobirà. És una 
bona notícia l'evolució del nivell de 
renda -que creix més intensament 
que el de la resta de Catalunya-, el 
nivell d'ocupació, el nivell de for
mació; factors que permeten pensar 
que el dinamisme de l'àrea ha de 
continuar creant alternativa de futur 
sense basar-la en el creixement 
immobiliari. No val qualsevol mo
del de creixement, i convé controlar 
al màxim el nombre d'habitatges de 
segona residència, que origina po
bles buits;'' i, en canvi, afavorir que 
el turisme s'orienti vers les ofertes 
locals.'" Vol dir que convé atorgar 
credibilitat i ajudar econòmica
ment, des de l'Administració públi
ca, les iniciatives de desenvolupa
ment d'activitats qualificades. 

He fugit d'entrar en la casuística 
de l'estil arquitectònic, de la con
trovèrsia de les normatives urbanís

tiques, de la llucana o de la velux, 
de com s'ha de construir al Pirineu, 
de si existeix realment una arquitec
tura adjectivada com a arquitectura 
de muntanya, perquè considero que 
avui, com sempre, el que cal és fer 
bona arquitectura; però el que so
bretot cal és no errar-la en els mo
dels urbanístics, i per a això cal una 
visió renovada de l'ordenació, la 
planificació i el projecte del territori 
que no es basi en el creixement de 
la segona residència, sinó en la con
solidació, la revitalització del patri
moni global i l'afavoriment de 
models més tous d'utilització del 
territori pel que fa a l'habitabilitat 
temporal: molta infraestructura per
manent compartida i menys resi
dència de cap de setmana. 
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M A R I N Y A C 

Per Montserrat Palau 

16 

Hem arribat ja a la data màgica i mítica del 2000 i entrem -no ens 

discutirem ara per uns mesos de més o de menys segons les teo

ries, no ve d'un pam- en un nou mil·lenni. Anem deixant enrere el 

segle XX, segle de grans canvis. 1 entre aquests canvis cal esmentar 

el que han sofert les dones, les vides de les dones. El salt ha estat 

enorme i les dones han adquirit també el dret a parlar. ÁRNICA obre, 

amb Marinyac, un espai a la «llengua abolida» a través d'una sec

ció de veus femenines múltiples i diverses, perquè les dones han 

alçat, manllevant els versos de M. Mercè Marçal, «a l'esqueix de 

l'hora violeta, / una festa d'olors amb la trena desfeta». 

Del marinyac a la minifaldilla 

"h^on n'hi ha gall, no campa gallina" 

"La dona a casa, l'home a ¡a plaça" 

l a dona que sap llatí, no pot tindré bon fi" 

"El foc i la dona, tot ho desola" 

De frases fetes i parèmies sobre 
les maldats, els defectes i ia inutilitat 
de les dones, en són plenes totes les 
cultures populars. Les dones, des de 
sempre, hem estat la causa de tots 
els mals i per això els homes, que no 

endebades van construir la divinitat 
a imatge i semblança seva, es van 
(auto)dotar de la raó i la intel·ligèn
cia per domar, dominar i sotmetre 
aquests animals feréstecs i destruc
tors. Per això van crear també tot un 



«Rajita para dos». 1991. Equip Límite. València. 

imaginari per tal de limitar i definir 
aquests animals, les altres, les do
nes, que tants maldecaps proporcio
nem però que som imprescindibles 
per a la reproducció - i mà d'obra 
barata en la producció. Els homes 
van construir un imaginari i, és clar, 
van dictar les lleis -les coses han 
d'estar ben lligades i controlades. I 
íins i tot van inventar un fals cienti-
fisme biològic sobre el cos femení, 
un cos només bo per criar o per al 
plaer. Les dones vam ser reduïdes a 
dos models: Eva i Maria. 0 com 
també es diu col·loquialment: meu
ques 0 mares. En la distribució de 
papers que ells van fer de l'especta
cle del món, a les dones els va tocar 
el de comparses. 

Com que les dones poden parir, 
doncs cal inventar Atena, filla del 
cap de Zeus, o Apol·ló, que procla
mava que les dones només són el 
recipient que guarda la veritable lla
vor. 0 cal inventar Adam i la seva 
potestat de parir totes les dones a 

partir d'una costella. 0 si les dones, 
arribat el segle xx, reivindiquen el 
dret de vot, doncs cal recórrer per 
impedir-ho a motius de gran profun
ditat i rigor, com són els de la mens
truació. Com, per exemple, les inter
vencions dels diputats de la 
República, tant de dretes com d'es
querres, que proposaven de només 
permetre el vot a les dones meno-
pàusiques, perquè la resta, afectades 
per la menstruació -aquesta impure
sa amb poders esotèrics i estranys, 
que fins i tot talla l'allioli!- no po
drien raonar amb coherència. No és 
cap estirabot, els documents histò
rics ho recullen. Perquè la Història 
-tot i que gairebé no en parli, de 
nosaltres- no ha estat cosa de broma 
per a les dones, i un exemple n'és el 
d'Olympie de Gouges, que, després 
de prendre la Bastilla per defensar 
els drets humans, quan va protestar 
perquè aquests drets no incloïen els 
de les dones, va anar de pet a la gui
llotina. 

Tot un gran muntatge per cons-
trènyer les dones, limitades de veu i 
de moviments. Les dones han hagut 
de somiar durant segles d'acomplir 
els dos manaments imposats com a 
objectius de les seves existències: 
ser reines de bellesa i àngels de la 
llar. Però els temps canvien i les 
dones no cal que portem mirinyac 
-lo marinyac-, la peça que dóna 
nom a aquesta secció. 

Els mirinyacs són ara una peça 
de museu. Per sort. Per sort, ja no 
cal que les dones portem els incò
modes mirinyacs que limitaven mo
viments -els de les burgeses, que les 
pageses i les obreres bé que havien 
de treballar-, ni tampoc corses de 
mil ganxets per aconseguir figures 
impossibles a canvi de la salut 
-aquelles cotilles assassines per 
tenir cintura d'abella. Ara, fins i tot, 
hem passat la ratlla i sembla que la 
menstruació ens alegri i ens agradi i 
que portem les compreses com si 
fossin bolets al·lucinògens que ens 
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fan volar. Cosa d'ells, és clar, que no 
pateixen la síndrome premenstrual i 
només es preoucupen de si fa olor o 
no, 0 de si mentre es té es pot nedar 
i muntar a cavall. 

Les dones ja no portem miri-
nyac, ens hem tret enagos, corsés i 
faixes, ens hem apoderat dels panta
lons, ensenyem, si volem, cuixa 
amb minifaldilla i el melic i altres 
coses, perquè tenim dret al nostre 
cos, malgrat jutges reaccionaris i 
algunes lleis que encara ens traven. 
I malgrat també alguns dissenyadors 
que ensenyen el plumero en les 
seves desfilades de moda i ens pre
senten models que perpetuen la fal
sedat que «a les dones els agrada 
patir» 0 que proposen farbalans i 
transparències perfectes per a una 
Barbie d'aparador. Pura misogínia, 
ideals de models de falses dones 
dels gais, mala idea en definitiva. 

Perquè la idea que les dones són 
només cos i objecte encara és massa 
present a la nostra societat. La idea 
que les dones són o bèsties de càrre
ga 0 animals de luxe malaurada
ment és ben present encara en la 
nostra quotidianitat. Animals de lu
xe per estar tancades en gàbies i que 
el nostre cos només serveixi per al 
plaer en una fal·laç idealització de 
la bellesa femenina que comporta 
víctimes, com les de l'anorèxia. Bès
ties de càrrega submises i esclaves, 
com tantes i tantes dones no tan sols 
del tercer món, sinó del nostre vol
tant, les vides de les quals no valen 
absolutament res, sinó la violència 
continuada que les porta, en massa 
casos ja, fins a la mort. Malaurada
ment, encara existeixen, i amb for-

. ça, massa mirinyacs i corsés mentals 
i de comportament. 

I el futur és dona, diuen. Any 
màgic de tres zeros, a tocar del ter
cer mil·lenni i deixant enrere un se

gle en què una de les poques revo
lucions que ha triomfat ha estat la 
lluita de les dones per aconseguir 
igualtat de drets. La meitat de la 
població -una majoria minoritza-
da- ha passat del silenci a la veu, de 
l'àmbit privat al públic, d'objecte a 
subjecte, i reclama -reclamem-
poder viure la diferència en condi
cions d'igualtat. 

Les dones comencem a aconse
guir la nostra visibilitat en molts 
àmbits que fins ara ens eren vedats. 
Comencem. Per això encara calen 
reivindicacions, perquè tot just, en 
termes globals, som a l'inici, perquè 
la igualtat de drets no ho és de fets i 
la distribució dels poders polítics, 
socials, econòmics i culturals enca
ra parteix de jerarquies i esquemes 
patriarcals. 

I no tan sols és vàlida, sinó que 
és necessària la reivindicació en uns 
temps en què la paraula feminisme 
ha perdut el seu valor etimològic de 
defensa d'igualtat política per esde
venir un qualificatiu sovint deni
grant i menyspreatiu. El terme no 
agrada, o fa por. 

El terme, per qualificar un movi
ment polític, va sorgir als anys 60, 
una dècada reivindicativa dels drets 
civils i, entre aquests, els de les do
nes. Però la cursa que semblava 
imparable amb l'entrada de les do
nes en tots els nivells socials i pú
blics s'aturà als anys 80 i 90, 
paral·lelament a l'arribada d'una 
onada conservadora i reaccionària 
que avui encara patim. Paral·lela
ment als governs Reagan o Thatcher 
i a les evolucions europees de la 
dreta, a les directrius del Vaticà o de 
l'integrisme islàmic, creix una ona
da conservadora i el resultat és el 
retrocés a través del desprestigi i 
l'intent de dissolució del feminisme. 

Quan les dones van començar a 

aconseguir coses, molt aviat se'ls 
posà fre mitjançant diverses subtile
ses 0 pel broc gros amb la repressió i 
les prohibicions. És allò que podem 
sentir molt sovint: «què volen les 
dones, si ja tenen tots els drets?». 
Quan el feminisme passa per hores 
baixes, les dones conscienciades 
assumeixen individualment el seu 
paper d'oponents. Però si el feminis
me està en auge, l'oposició no agafa 
la mateixa tàctica, sinó que és con
junta, organitzada i, per tant, més 
forta i visible. I aleshores comença 
la reacció. Una reacció moltes ve
gades subtil, perquè sembla no polí
tica, sinó tot al contrari. I això fa que 
aquesta reacció s'instal·li en la ment 
de moltes dones, que pensen que 
potser en fan un gra massa i que són 
figuracions seves. Una reacció que 
divideix, que acusa els moviments 
feministes d'haver fet sorgir una 
societat amb moltes dones soles, 
dones soles amb fills o dones que no 
volen tenir fills o que en tenen mas
sa pocs, que ocupen llocs de treball 
0 que no accepten els models tradi
cionals. 

Però als mitjans de comunicació 
0 en el pensament popular no es 
planteja el perquè o les solucions, ni 
tan sols es comença a assumir l'evo
lució social, sinó que ho presenten 
com el caos, l'ordre trencat per 
monstres desestabilitzadors. 

A finals del segle xix. Nora, la 
protagonista d'Ibsen, se sentia em
presonada en una casa de nines. El 
1970, les dones sortien al carrer tot 
cridant que no eren unes nines Bar
bie. A les envistes del segle xxi, la 
meitat de la població mundial enca
ra s'ha de reunir en conferències 
internacionals per reivindicar una 
utòpica i llunyana igualtat. Encara 
hi ha la imatge de la dona com a 
nina, com un objecte o una joguina 



Que no pensa, que es pot usar o 
trencar sense cap problema. 

I és que encara no som del tot. 
Ara potser ja no som estrangeres en 
el nostre propi entorn, però encara 
som estranyes. Encara no som per 
nosaltres soles; som \'altra. El parti
cular davant l'universal. El nostre 
Diccionari (lEC) defineix dona com 
a «femella de l'espècie humana». En 
canvi, el terme home comença es
sent definit com a genèric, «espècie 
humana«, «éseser humà», i després 
l'equivalent, «mascle de l'espècie 
humana». 

Els universals encara es definei
xen en masculí. Allò que s'ha definit 
tradicionalment com a masculí - i 

que és hora que passi la ITV- és uni
versal i allò definit com a femení és 
anecdòtic. I és d'això que les dones 
es queixen. No es tracta de superio
ritats, de jerarquies, de dominis, si
nó de distribució i d'un nou reparti
ment de valors i de poders entre els 
dos gèneres. No es tracta que les 
dones hagin de compaginar àmbits 
públics i privats, sinó de nous plan
tejaments; de saber, en aquestes 
èpoques de descens de la natalitat, 
quin equilibri volem entre política 
productiva i política reproductiva. 
Les dones no volen ser més que els 
homes. Ni menys, com ha estat fins 
ara. Les dones volen respecte a les 
diferències. I alguns homes-i també 

algunes dones- que s'omplen la bo
ca parlant de les diferències enriqui
dores quan es refereixen a d'altres 
col·lectius, ètnies o races, quan 
defensen la tolerància i l'antiracis-
me, ignoren o no volen veure les di
ferències de les seves congèneres, 
que també demanen aquest respec
te i aquesta consideració. 

Les dones, per l'educació rebu
da, són portadores d'uns valors con
siderats de grup que ara ja és hora 
que es converteixin en valors uni
versals, ja és hora que trenquem, 
com deia, l'alteritat en què el mas
culí és universal i el femení una es-
pecificitat de només una part de la 
humanitat. Potser ja és hora, en 

29 

Els drets de les dones són drets humans. 



"._> 

aquest any mític i rodó, que els va
lors considerats tradiconalment 
femenins passin a ser valors feme
nins i masculins. 

Les dones, durant el segle xx, han 
aconseguit llibertat i poder triar. Una 
de les tries majoritàries ha estat l'en
trada a la vida pública, i les dones ja 
ocupen espais tinguts sempre per 
masculins, com és el cas d'alguns 
llocs de decisió públics, socials, 
econòmics o culturals -tot i l'anome
nat sostre de vidre, és a dir, ocupa
cions de càrrecs i llocs baixos i mit
jans, però pocs d'alts i de decisió. Les 
dones han ocupat espais considerats 
masculins, però potser ja comença a 
ser hora que els homes ocupin també 

els espais tinguts sempre per feme
nins. Ras i clar: les dones tenen pro
blemes i dilemes per compaginar 
vida privada i vida pública, perquè 
participen en ambdues; i la seva par
ticipació en la vida pública, tot i que 
costa 0 pateix discriminacions, a 
pesar d'algunes veus, no és qüestio
nada. Ara toca que els homes també 
participin en la vida privada, i no en 
el sentit de «jo ja col·laboro» i «jo ja 
ajudo», sinó amb les mateixes res
ponsabilitats: igualtat de responsabi
litat tant en àmbits públics com en 
àmbits privats. 

Deia una pintada en un mur del 
barri del Carme de València ja fa 
bastants anys: «Manolo, la cena la 

te la haces tú solo». Moltes dones, 
en adonar-se de la seva pròpia situa
ció, s'han plantat per no seguir amb 
una estafa de vida i d'escarràs en 
què s'han trobat sota el nom d'amor. 
També vaig sentir dir a una antropò
loga alemanya una altra frase diver
tida i ben al·lusiva com l'anterior: 
«Quan estava a punt de sortir per
què començava la revolució, no 
vaig trobar cangur». Cangur o esco
la bressol, tant se val, però també és 
ben contudent, des del ludisme, per 
reflectir aquesta dicotomia entre 
àmbits públics i privats i els proble
mes de les dones. 

Al mateix temps, en aquesta 
mancança o descompensació entre 
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Els avantatges de ser Els avantatges de ser 

THE ADVANTA6ES artista i dona: 

OF BEING Poder treballar sense la pressió de 

A WOMAN ARTIST: 
l 'èxit. 

No haver de part iciparen exposicions 
amb homes. 

Wofkisg witheul tlM pruswra sf IIKMSS. 

Not hflviíig 10 be (> shows wHh meti. 
Hmioj on osoii» fnwi Hio ort wortd In yooT 4 ftooJoiK» ¡ois. 

Poder evadir- te del món artístic 

gràcies a les altres dues o tres feines 

KnowiiHi yoiir oroot mlglil pkkiip oftor yoa'ra «Ighty. tjue tas. 
Boing roossurml rtiol wholovor Wind of ort yoo nioko 

11 wlH bo lab«4od fMiiniíM. 
No< boing studc lo 0 toiwml («KMog poslHoa. 

Saber que la teva carrera podria agafar 
embranzida a partir dels 80 anys. 

Soolog yoor kloos livo on to Aio worií o< othors. 

Hoviofl Ibo oppoitonity to diooso botwooo «oroor ond ntofboriwod. 

Noi bovioj to <hoho oo Hioso big dgon or poiot ¡n llolion s«M». 

Estar segura que, sigui quin sigui l'art 

que cre'is, serà etiquetat de femení. 

Nnirinj more Kmo to woA o««r yoor mofo dong» yoo No empoltronir- te en una càtedra. 
fof soffloono youngcT. 

•oiog Induded bi revisod versions o< otl history. Veure viure les teves idees en el 
Noi hoving lo «odorjo Hio .njwnosinwnl oi being nlled o (Onius. treball d 'al tr i . 
GoHing yoor pktvro i» tbe ort mogoiines wonriog o gorillo suit. 

Tenir l 'oportunitat d'escoll ir entre 

carrera i maternitat. 

Guerrilla Giris roNK««w.M*.iw.io No li. i \( 'r il 'dli/Har-tc amb enormes 

havans ni haver de pintar disfressada 
d'artista. 
havans ni haver de pintar disfressada 
d'artista. 

Tenir més temps per treballar quan el teu pollastre et deix per una de més jove. 

Figurar en les versions revisades d'Història de l'art. 

No haver de passar el tràngol que et tractin de geni. 

Veure la teva foto, vestida de goril· la, a les revistes d'a t. 

Cuer rillj Ciris, Li consciéncij Jcl nmn jiUitic. 
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vida privada i vida professional, cal 
universalitzar allò femení, no con
vertir-lo, com s'ha fet secularment, 
en un gueto. A això, i moltes dones 
en són ben conscients, només s'hi 
pot arribar si les dones aconseguei
xen autoritat i poder, perquè aquesta 
lluita és una lluita compartida i no 
un combat competitiu. No és una 
guerra -terme lligat a la masculini
tat-, sinó una lluita conjunta per la 
llibertat humana. 

El problema, però, amb què 
s'han trobat ja moltes dones -sobre
tot dels països nòrdics, on ja han 
aconseguit aquest poder- és que 
l'objectiu de les dones és aconseguir 
una transformació social i no deixar-

se en el camí allò específic. És a dir, 
que aconseguir participar en el po
der i prendre decisions no ha de fer 
oblidar els paràmetres ni ha de 
seguir els mateixos mecanismes que 
en els homes, sinó que cal incorpo
rar-hi mecanismes femenins, que el 
poder sigui una via de canvi. 

La massiva incorporació a totes 
les esferes i graus de l'educació; 
l'augment lent, precari però progres
siu, de les dones en el mercat labo
ral; l'encara tímid en alguns sectors 
-en d'altres inexistent- trencament 
en la divisió de tasques a la llar, per 
part de generacions d'homes i dones 
joves... tot fa pensar que, malgrat les 
dificultats, les dones van entrant en 

l'àmbit del que és públic amb força i 
sense dubtes, i que ja no el deixaran. 
Per passar del regne de les coses al 
de les persones, les dones han hagut 
de trencar el silenci imposat. Amb la 
veu, es reivindica la igualtat i el can
vi de situacions històriques que ja no 
funcionen. 

Amb veu i amb minifaldilla, maxi-
faldilla 0 pantalons. Res de mirinyac o 
marinyac -que diverses són les parles 
i també volen respecte a la seva 
diferència. El mirinyac, al museu. 

Montserrat Palau és professora de la Uni

versitat Rovira i Virgili (Tarragona) i escriptora. 

La seva darrera novel·la és En nom del pare 

(Empúries, 1999). 



L O R O V E L L D E L ' O U 
Per Maria Lluïsa Cases i Lóseos i Carmen Maria Marugan i Vallvé 
Fotos: Joan Albert Adell 

Els arxius i la documentació pallaresa 
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Sovint, la imatge que tenim d'un 
arxiu és, en el millor dels casos, la 
d'una espècie de biblioteca on unes 
poques persones consulten «papers 
vells». Paral·lelament, als darrers 
temps, s'ha parlat molt d'on es troben 

«els nostres papers vells», amb la 
consegüent resposta: «A Sevilla, a 
l'Arxiu Ducal de Medinaceli!», 

La realitat, però, és que actual
ment els arxius no són els reductes 
dels savis que saben llegir un perga-



mí, ni contenen únicament docu
mentació antiga, ni tota la documen
tació paílaresa es limita a la que es 
conserva a l'Arxiu Ducal de Medi
naceli. Així, a les pàgines que seguei
xen, intentarem explicar la realitat 
dels nostres arxius, l'estat de la docu
mentació del Pallars, i a quins arxius 
podem trobar informació sobre el 
nostre territori i la nostra història. 

Què és un arxiu? 
La primera pregunta que es plan

teja, abans de començar a parlar 
dels arxius i de la documentació 
Pallaresa, és què hem d'entendre 
per arxiu. La paraula arxiu designa 
tres conceptes diferents: un conjunt 
de documentació, els locals i les 
intal·lacions que guarden els docu
ments, i el servei que es desprèn 
dels dos anteriors. Moltes vegades la 
paraula arxiu és utilitzada com a 
sinòmim de fons documental, i és 
veritat que en algunes ocasions es 
dóna aquesta ¡guaitat; per exemple, 
a l'Arxiu Ducal de Medinaceli, que 
és exclusivament l'arxiu o el fons de 
la casa dels Medinaceli. Però en la 
majoria dels casos és un grup de 
fons documentals, a vegades molt 
diferents entre si, els que formen el 
conjunt de l'arxiu. 

D'altra banda, l'arxiu és l'edifici 
que guarda els documents amb unes 
mesures de seguretat i de conserva
ció marcades per la normativa 
vigent, encaminades a garantir-ne la 
perdurabilitat. I, per últim, l'arxiu és 
un servei públic que s'ofereix al 
conjunt de la població en funció 
dels documents que custodia i de 
les activitats de difusió que desen
volupa. 

L'arxiu és un recurs bàsic d'infor
mació per a l'Administració pú
blica, per al ciutadà i per a la inves
tigació i la difusió cultural. 

L'Administració pública és la que 
genera un nombre més gran de 
documents, que a l'arxiu s'organit
zen, es classifiquen i es descriuen, 
de manera que la informació sigui 
fàcilment recuperable i que pugui 
ser emprada a qualsevol moment: si 
un ajuntament ha de certificar l'em
padronament d'una persona a la se
va localitat, caldrà buscar els pa

drons d'habitants i comprovar els 
anys en què aquesta persona hi apa
reix; només si els padrons han estat 
degudament conservats a l'arxiu, la 
realització d'aquesta certificació no 
comportarà cap dificultat, amb el 
raonable estalvi de temps, i per tant 
monetari, de totes les parts. 

La relació ciutadà-arxiu, que va 
quedar reflectida a l'actual Constitu-
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ció, article 1506, que regula «l'ac
cés dels ciutadans als arxius i als 
registres administratius, salvant el 
que afecti la seguretat i la defensa 
de l'Estat, la indagació dels delictes i 
la intimitat de les persones», ha 
entrat en un procés d'acostament, 
del qual es beneficien ambdues 
parts, però que encara hem de qua
lificar d'insuficient. Si reprenem l'e
xemple anterior, veiem que en la 
majoria de les ocasions les consul
tes relatives a l'administració públi
ca es fan a través dels mateixos or
ganismes, sense tenir esment que 
també és possible, i en molts casos 
pot ser l'única via, que el mateix 
ciutadà acudeixi personalment a 
l'arxiu a la recerca de la informació 
necessària. La llista d'exemples 
seria interminable; els més corrents, 
per citar-ne alguns, serien la recerca 
d'una llicència d'obres, d'un permís 
d'obertura d'establiment, d'informa
ció cadastral o de propietat d'un bé, 
0 la justificació del pagament d'un 
impost. Aquesta utilització de l'ar
xiu per part del ciutadà, com ja hem 
dit, no és prou usual, en part pel 
desconeixement que es té de les 
possibilitats d'accés a la documen
tació i als arxius i en part per la igno
rància del seu contingut. 

En aquest apartat cal esmentar 
que alguns arxius, generalment els 
denominats giàm arxius, sol·liciten, 
per poder accedir-hi, carnets especí
fics, que acostumen a expedir ells 
mateixos, mentre que a la majoria 
d'arxius es demana simplement el 
DNI 0 un altre document acreditatiu 
de la persona. 

El servei a la investigació és la 
.imatge més comuna sobre els arxius 
i era, tradicionalment, l'única. Tam
bé en aquest aspecte l'ús de l'arxiu 
s'ha eixamplat considerablement a 
moltes capes de la societat, atès que 
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la investigació s'ha estès a un col-
lectiu molt més ampli de persones, i 
no únicament als anomenats eru
dits, supranacionals o locals. Si el 
ventall d'usuaris és ara més gran, 
també ho són els seus interessos, 
que poden anar des d'estudis supra
nacionals fins a petites recerques 
sobre la pròpia família o poble. Un 

altre vessant d'aquest aspecte seria 
la difusió cultural, que fins a dates 
ben recents havia restat exclosa de 
les activitats suposades pròpies d'un 
arxiu, i que ara s'entén com un ser
vei més de la institució que és, sense 
cap mena de dubte, la dipositària de 
la memòria històrica col·lectiva. 

Així, doncs, els serveis que ofe-



reix un arxiu van lligats a aquests 
tres tipus d'usuaris esmentats: a 
l'Administració pública, li ofereix 
un servei de suport en les seves tas
ques quotidianes; al ciutadà, la pos
sibilitat de la consulta dels docu
ments que necessiti, i, d'altra banda, 
organitza o col·labora en diverses 
activitats de difusió cultural, com 
poden ser conferències, cursos o 
exposicions. 

Què hi ha a l'arxiu? 
Un arxiu pot tenir diversos tipus 

de fons: fons de l'Administració 
autonòmica, fons de l'Administració 
local (municipis i Consell Comar
cal), fons de l'Administració perifè
rica de l'Estat, fons de l'Adminis
tració reial i senyorial, fons 
notarials, fons judicials, fons regis
tráis, fons d'institucions, fons reli
giosos, fons d'associacions i funda
cions, fons comercials i d'empreses, 
fons patrimonials, fons personals i 
col·lecions (fotografies, manuscrits, 
programes de festa major, etc.). I la 
documentació que apleguen 
aquests fons pot ser alhora molt 
diversa: documentació pròpiament 
administrativa, plànols, fotografies, 
films, cartells, programes, postals, 
etc., sense oblidar tot aquell mate
rial que arriba als arxius amb els 
nous suports electrònics. 

Es important anotar que, si bé la 
majoria dels fons esmentats prove
nen de l'Administració pública, 
que, com s'ha indicat, és la que 
genera un nombre més gran de 
documents, no podem oblidar, ni 
menysprear, els que procedeixen 
d'activitats privades, tant indivi
duals com col·lectives. En el primer 
d'aquests grups s'inclourien els fons 
documentals recopilats per una per
sona durant la seva vida (Fons per
sonal d'Esteve Albert i Corp), 

col·leccions fotogràfiques (Fons 
fotogràfic de Josep M. Vidal), o els 
reculls d'una determinada activitat, 
com pot ser l'obra d'un escriptor, 
d'un fotògraf, d'un artesà, etc. 
Mentre que en el segon grup es 
poden esmentar els fons d'empreses 
0 cooperatives, els fons familiars 
(Fons patrimonial de Casa Perramon 

de Peramea o de Casa Castells d'Es-
taís), el fons d'una associació (As
sociació de Fabricants de Sal de 
Gerri), etc. És important que aquests 
fons privats es trobin en una institu
ció pública, que en permeti la con
sulta als investigadors i que, alhora, 
n'asseguri la conservació per al 
futur, car són aquests els fons que 
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corren més perill de pèrdues o de 
desaparició pel fet que, en la majo
ria d'ocasions, per manca d'espai o 
de recursos monetaris, o senzilla
ment per desconeixement, no es tro
ben en les condicions idònies de 
conservació (humitat-temperatura), 
cosa que provoca l'aparició de 
fongs i d'insectes que malmeten els 
documents fins a provocar-ne la 
degradació total, sense oblidar els 
rosegadors, que de vegades també 
en donen bon compte. Per una altra 
banda, el fet de ser privats i trobar-se 
dispersos en indrets diferents com
porta una gran dificultat a l'hora de 
ser consultats. 

Un cop més, el desconeixement 
general sobre els arxius ha provocat 
una reacció negativa pel que fa a 
l'ingrés d'aquestes col·lecions o fons 
als arxius. Aquest ingrés pot presen

tar diverses modalitats, que recullen 
els diferents interessos dels propieta
ris, i que bé mereixen una explicació 
detallada. 

Una primera modalitat seria la 
donació, que, si bé és la més còmo
da per a l'arxiu, és la menys empra
da, ja que moltes vegades els propie
taris de la documentació no estan 
disposats a desprendre's del tot d'u
na part de la seva història. 

La segona modalitat és el dipòsit, 
que, mitjançant un conveni signat 
entre les dues parts, deixa la custò
dia del fons a l'arxiu, mentre que la 
propietat resta en poder dels 
donants, alhora que s'estableix la 
disponibilitat de la documentació 
per a la seva consulta; els dos ex
trems d'aquesta disponibilitat serien 
la lliure consulta de la totalitat del 
fons i la consulta supeditada a l'au

torització dels propietaris, també en 
la seva totalitat. 

La tercera modalitat correspon a 
la reproducció. En aquest cas, els 
propietaris conserven els documents 
originals i a l'arxiu resten les repro
duccions per ser consultades; aques
ta reproducció pot ser en microfilm, 
en microfitxa o en suport òptic. El 
procés de reproducció va a càrrec de 
l'arxiu, però amb la condició d'auto
ritzar la lliure consulta. En totes les 
modalitats, la desinfecció, la restau
ració i la classificació dels docu
ments van a càrrec de l'arxiu i els 
propietaris o donants reben una 
còpia de l'inventari del seu fons. 

Els arxius i la documentació del 
Pallars 

Quan ens referim al Pallars, hem 
de tenir present que parlem del terri-



tori que comprenen actualment les 
comarques del Pallars Jussà i el 
Pallars Sobirà, amb una extensió 
territorial molt àmplia en relació al 
conjunt de Catalunya. El fet que ens 
obliga a parlar dels dos Pallars con
juntament és la unitat histérico-cultu
ral molt concreta i diferenciada que 
presenta aquest territori, emmascara
da per la moderna divisió comarcal, i 
que geogràficament constitueix la 
conca de la Noguera Pallaresa. 

A aquest ampli territori amb una 
llarga història pròpia li correspon
dria tenir uns fons documentals 
importantíssims, equiparables, per 
exemple, als que es conserven als 
arxius de la comarca d'Osona. Això, 
malauradament, no és així, sinó 
que, ben al contrari, la documenta
ció conservada és limitada, dispersa 
i fragmentària. A més a més de les 
pèrdues considerades «normals» en 
un conjunt documental, al Pallars es 
coneixen una sèrie de destruccions 
concretes de fons importants, com 
són les de Tírvia, cap d'un antic dis
tricte notarial i cap de quarter del 

vescomtat de Castellbò, que va per
dre el seu arxiu amb els fons nota
rials, parroquial i del quarter, segons 
expliquen les fonts orals, com a 
conseqüència de l'ensulsiada del 
campanar de l'església parroquial 
de Sant Feliu, a l'interior del qual 
s'havia emmagatzemat la documen
tació, a causa dels treballs que efec
tuà a Tírvia l'organisme estatal Re
giones Desvastadas, encarregat de 
la «reconstrucció» dels edificis i po
bles afectats per la Guerra Civil. Un 
altre cas, igual de greu quant a pèr
dua de documentació, és el de la 
població d'Esterri d'Àneu, on al 
segle XVII s'incendià la Casa de la 
Vall, amb l'arxiu municipal i el del 
Deganat de les Valls d'Àneu, mentre 
que la riuada del 1937 va causar, 
entre moltes altres pèrdues, la de 
l'arxiu notarial. A aquestes destruc
cions, hem de sumar-hi les destros
ses causades per guerres anteriors, 
especialment la Guerra del Francès 
(1808-1814)1 les tres guerres cari i-
nes, les Car/mac/es (1833-1840, 
1846-1849 i 1872-1876), a més de 
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la ja esmentada Guerra Civil de 
1936-1939. En un altre àmbit, la 
documentació dels monestirs es va 
veure greument afectada per les 
desamortitzacions del segle xix, des
prés de les quals només es conservà 
aquella documentació que, pel fet 
de considerar-se important (sempre 
segons els criteris de l'època), fou 
traslladada als grans arxius del mo
ment (provincials, creats per recollir 
aquesta documentació. Nacional de 
Madrid, etc.). 

Els problemes de la documenta
ció Pallaresa no s'acaben amb el 
seguit de destruccions comentades, 
sinó que es veuen agreujats per la 
dispersió en què es troba. Així, si 
volem fer un estudi seriós sobre el 
Pallars ens haurem de dirigir a di
versos arxius escampats pel territori 
català i espanyol, sense oblidar els 
arxius francesos. 

Per a una millor comprensió d'a
questa situació, hem classificat els 
diversos arxius que conserven docu
mentació pallaresa en tres grans 
grups: els arxius ubicats al Pallars, 
els arxius que conserven importants 
fons Pallaresos i aquells on es poden 
trobar petits fons referents al Pallars. 

Arxius del Pallars 
Arxiu Històric de les Valls d'Àneu 

(AHVA). Aquest arxiu, creat oficial
ment l'any 1985, aplega la do
cumentació procedent dels muni
cipis d'Alt Aneu (Alt Aneu, Son, 
Sorpe, Isil i València d'Àneu), Esterri 
d'Àneu, la Guingueta (la Guingueta, 
Jou, Unarre i Escaló) i Espot. Consta 
d'un total de 74 m. I. de documenta
ció que abraça, cronològicament, el 
període comprès entre el segle xii i 
l'any 1990. Els seus fons són bàsics 
per a l'estudi de la història de les valls 
d'Àneu, i en destaquen les col·lec
cions de pergamins d'Esterri d'Àneu i 
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de Son i la documentació relativa al 
peculiar funcionament administratiu 
i eclesiàstic de les valls. 

Arxiu Històric Comarcal de Sort 
(AHCSo). S'inaugurà l'any 1995 i en 
aquest curt espai de temps ha anat 
recollint la documentació proce
dent dels municipis de Sort (Altron, 
Enviny, Llessui i Sort), Alins (Alins, 
Ainet de Besan, Areu, Norís i Tor), 
Baix Pallars (Baix Pallars, Baén, 
Cerri de la Sal, Montcortès i Pe-
ramea), Farrera, Llavorsí, Soriguera 
(Soriguera i Estac) i Tírvia; del Con
sell Comarcal del Pallars Sobirà; del 
districte notarial de Sort; del Jutjat 
de Primera Instància i Jutjat Co
marcal de Sort; les comptadories 

d'hipoteques d'Esterri d'Àneu i de 
Sort; les cambres agràries del Pallars 
Sobirà, l'Alta Ribagorça i l'Alt 
Urgell; els fons patrimonials de Casa 
Castells d'Estaís, de Casa Feliçó de 
Sort i de Casa Perramon de Pe-
ramea; els fons personals d'Esteve 
Albert i Corp, José Baró i Ribera i 
Carles Pol i Aleu, i les col·leccions 
de pergamins, fotografies, progra
mes de festes majors i còpia en 
microfilm de fons dipositats en al
tres arxius. En total és un conjunt de 
427 ml que abraça cronològicament 
des del segle XIV fins al 1997. 

Arxiu Històric Comarcal de 
Tremp. Tot i que aquest arxiu exis
teix de forma jurídica des de l'any 

1984, no té encara una existència 
real. Per això, algunes de les seves 
funcions han estat assumides per 
l'Arxiu Municipal de Tremp, que 
conserva la documentació del mu
nicipi (Tremp, Vilamitjana, Sapeira, 
Palau de Noguera, Espluga de Serra 
i Suterranya), el fons del districte 
notarial de Tremp, el fons de l'Hos
pital de Tremp i el Jutjat de Primera 
Instància de Tremp. 

Arxiu Municipal de la Pobla de 
Segur Aquesta institució recull, com 
indica el seu nom, la documentació 
del municipi, que es troba en fase 
d'inventariació. 

Altres municipis, com Castell de 
Mur, Llimiana o Rialp, conserven la 
seva documentació, els del Pallars 
Sobirà pendents del seu ingrés a 
l'AHCSo, i els del Pallars Jussà pen
dents d'una regulació que estableixi 
el funcionament d'aquests petits 
arxius. 

Arxius amb fons pallaresos 
En aquest apartat s'inclouen els 

arxius que han conservat la docu
mentació generada per les institu
cions que els van crear, és a dir, la 
seva pròpia documentació. 

Eclesiàsticament, el Pallars ha 
format sempre part del bisbat d'LJr-
gell i, per tant, les dues corpora
cions, bisbat i catedral, han generat 
documentació referent al Pallars; 
mentre que senyorialment el Pallars 
pertanyia, principalment, al comtat, 
després marquesat, de Pallars i al 
vescomtat de Castellbò, organismes 
que també gaudien dels seus propis 
arxius. Malauradament, hem de la
mentar la pèrdua de l'arxiu del ves
comtat de Castellbò, situat a la loca
litat de Castellbò (Alt Urgell), que 
desaparegué durant el conflicte 
bèl·lic de 1936-1939. 

Arxiu Capitular dVrgell (ACU) i 



FIESTA MAYOR 

Programa de festa major. 1945. AHCSo, Col·lecció Agustí López i Pla. 

Arxiu Diocesà d'Urgell (ADU). 
Ambdós a la Casa del Bisbat i en les 
seves sèries documentals -que a 
l'Arxiu Capitular s'inicien al segle ix 
i a l'Arxiu Diocesà al segle xiv- s'hi 
pot trobar informació relativa al Pa
llars, entre la qual cal destacar la 
sèrie documental de pergamins, 
imprescindible per a l'estudi de l'e
dat mitjana al Pallars, i els cinquan-
ta-quatre arxius parroquials pallare-
sos conservats. 

Arxiu Ducal de Medinaceli 
(ADM). Aquest arxiu fins fa pocs 
anys estava situat a Sevilla, al palau 
anomenat Casa de Pilatos, i ara ha 
estat traslladat a Toledo, a l'Archivo 
General de la Nobleza. En data 
recent, una còpia microfilmada dels 
seus fons relatius a Catalunya ha 
estat instal·lada al monestir de Santa 
Maria de Poblet, en espera que una 
còpia de la secció de Pallars sigui 
dipositada a l'AHCSo; aquesta sec

ció és formada per vint-i-vuit lligalls 
referents al marquesat de Pallars i 
tres lligalls del vescomtat de Vi-
lamur. 

Arxiu Històric de Lleida (AHLL). 
Amb la creació de la divisió provin
cial el 1833, el Pallars va passar a 
integrar-se administrativament a la 
província de Lleida. A la llarga, 
aquesta nova divisió territorial com
portaria, arxivísticament, la creació, 
l'any 1952, de l'arxiu provincial. 
Però, malgrat aquesta pertinença 
que faria suposar el contrari, els fons 
relatius al Pallars en les seccions 
d'aquest arxiu són migrades. Entre 
aquests cal destacar els protocols 
notarials, escadussers, procedents 
d'Escaló, Esterri d'Àneu, Isona, la 
Pobla de Segur i Sort, i els fons ca
dastrals. 

Un cas totalment diferent és el 
de l'Arxiu Històric del Port de 
Tarragona (AHPTj, on es conserva 
l'important fons patrimonial de la 
família Castellarnau, que hi fou 
dipositat per Josep Anton de Cas
tellarnau, tresorer de la Junta Pro
tectora de les Obres del Port de 
Tarragona, fill de Carles de Cas
tellarnau i de Castellarnau, que 
marxà d'Alins a mitjan segle xviii i 
s'instal·là a Tarragona. 

Recentment ha ingressat a 
l'Arxiu Històric de Tarragona (AHT) 
el fons familiar dels Castellarnau i 
un fons relatiu a la vall Ferrera que 
es trobava a la vila de Santa Coloma 
de Queralt, i que complementen els 
¡a existents a l'Arxiu del Port de 
Tarragona. 

Altres arxius 
En alguns casos podem trobar 

documentació pallaresa en arxius 
d'organismes que no gestionaven 
directament el territori, o que el van 
gestionar en un temps o en un as-
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pecte limitats. L'enumeració deta
llada d'aquests arxius ultrapassaria 
els límits d'aquest article, però no 
per això deixarem d'anomenar-ne 
alguns, aquells que pel seu contin
gut han de ser tinguts necessària
ment en consideració. Així, Mrx/'u 
c/e /a Corona d'Aragó (ACA) i 
\'Arxiu de l'Audiència Territorial de 
Lleida, amb els seus fons judicials, 
0 els Archives Départementales de 
l'Ariège (Foix), on es conserven els 
regests de l'Arxiu de Foix, del qual 
durant un cert temps depenia el 
vescomtat de Castellbò; la Biblio
teca de Catalunya, on hi ha diposi
tada la documentació dels mones
tirs de Santa Maria de Gerri i de 
Santa Maria de Mur i el fons proce
dent de batllia de Talarn, o la Bi
blioteca del Palacio Real de Ma

drid, en la qual es conserven els ori
ginals de les «Respuestas del cues
tionario de Francisco de Zamora» 
del 1790. 

Després de tot el que hem expo
sat, volem remarcar que els arxius 
són la custòdia de la memòria histò
rica de la col·lectivitat, i que la nos
tra memòria històrica està molt mal
mesa per la pèrdua i la dispersió de 
la documentació pallaresa. 

Per solventar aquest problema 
de base, hem de fer un esforç 
col·lectiu i entre tots recuperar ca
dascuna de les parcel·les del nostre 
patrimoni. En primer lloc, cal donar 
suport als arxius ja existents i crear i 
posar en funcionament l'Arxiu His
tòric Comarcal de Tremp, amb la 
conseqüent organització dels arxius 
municipals del Pallars Jussà. Per una 

altra part, és necessària una tasca 
important quant a la recuperació de 
petits fons documentals que conser
ven particulars, perquè davant el 
panorama de la pèrdua irreparable 
d'informació, qualsevol fons, per 
petit que sigui, es converteix en una 
peça molt important; en aquest sen
tit, els fons patrimonials poden ser 
crucials de cara a entendre el fun
cionament del nostre territori. 

També creiem que cal incidir en 
la idea que els arxius són centres 
oberts a tothom, tant en el seu as
pecte de dipositaris de fons com el 
el de llocs de consulta, i més ara 
que sembla que gràcies a les noves 
tecnologies els arxius podran con
vertir-se en serveis de divulgació de 
la informació, fins i tot de manera 
virtual. 
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Les valls d'Àneu i el medievalisme 

català: La historiografia recent 

Certament, els anys 90 han estat ben profitoses pel que fa als estudis d'història 

medieval referents al Pallars Sobirà i, concretament, a les valls d'Àneu. L'ajut 

de diversess institucions ha permès l'aparició, en aquesta dècada, de treballs 

especialitzats, tant en la recerca arqueològica com en la documental, que han 

continuat i aprofundit els coneixements de l'obra llegada per Ferran Valls i 

Taberner, Ramon d'Abadal o Ignasi Puig. Les valls d'Àneu han passat a conver

tir-se, especialment al llarg d'aquesta dècada, en un laboratori d'investigació 

excepcional sobre els caràcters i l'evolució de les societats medievals de mun

tanya. L'estat de la qüestió que, a tots els nivells del treball de camp i de la 

recerca historiogràfica, representà la publicació, l'any 1993, del volum quinzè 

de la col·lecció «Catalunya Romànica», dedicada al Pallars; la posterior revisió 

de les fonts escrites ja conegudes; l'accés a nous arxius, especialment als fons 

de l'Arxiu Ducal de Medinaceli; les noves troballes documentals i les edicions 

de manuscrits, i també l'aplicació dels mètodes i tècniques adequats en el 

camp de l'arqueologia, han convertit aquest petit espai del Pirineu català en un 

referent, generador de debat sobre temes rellevants de la discussió historiogràfi

ca medievalista. Els béns d'aprofitament comunal i la seva influència directa 

en el naixement i el desenvolupament institucional de les comunitats pobleta-

nes, la supervivència d'estructures antigues i la presumpta feblesa de la senyo

ria feudal davant la força de les comunitats, i, finalment, el paper en l'organit

zació de l'espai rural i el control del territori, amb la seva cronologia, de les 

xarxes castral, monàstica i parroquial constitueixen tres grans eixos de la inves

tigació -entre molts altres- perfectament interrelacionats, els fruits dels quals 

ens mostren unes valls i uns habitants gelosos en la defensa dels seus costums, 

estatuts i privilegis; unes comunitats, protagonistes veritables de la seva histò

ria: de la regulació de la seva vida interna i de les relacions amb els altres. 

Joan J. Busqueta 
Universitat de Lleida 
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Estat de la qüestió 

Ha estat realment simptomàtic. Els 
anys 90 han vist la celebració de 
diversos col·loquis que han tractat, 
amb més o menys importància, pro
blemes d'història agrària vinculats a 
les terres pirinenques. Ens farem res
sò, ara, de dos col·loquis sobre «Sis
temes agraris, organització social i 
poder local als Països Catalans», 
organitzats conjuntament per la 
Universitat de Lleida i el Patronat Jo
sep Lladonosa d'Alguaire. El primer, 
del 1995 i publicat el 1996, fou de
dicat, justament, als béns comunals, 
i hi veié la llum un treball de Josep 
M. Bringué sobre La conformació 
dels drets comunitaris sobre el terri
tori. La vall d'Àneu (segles xv-xviii), 
en què l'autor subratlla la importàn
cia del conflicte com a mecanisme 
regulador de les relacions entre les 
comunitats i destaca la capacitat 
d'aquestes per actuar lliurement, 
sense la intervenció del senyor, cosa 
que les diferencia d'altres comuni
tats del territori català, sotmeses a 
un domini senyorial efectiu. De fet, 
l'autor concretava i sintetitzava al
gunes de les investigacions de la tesi 
doctoral que llegia aquell mateix 
any, titulada: Comunitats i béns co
munals al Pallars Sobirà, segles xv al 
XVIII. Una tesi que demostra, entre 
moltes altres aportacions, el lligam 
profund existent entre comunitats i 
béns comunals i el significatiu grau 
d'autonomia política i econòmica 
assolida per aquestes comunitats 
pallareses davant els poders supe
riors, fins i tot en moments de forta 
ofensiva senyorial. Tanmateix Josep 
M. Bringué ja ens n'havia fet cinc 
cèntims en treballs com La qüestió 

x\x 

.. -s 

f. 

tem L·\Àm • »r<lc>M.un 41- .vt\a|rU: Â IXO 
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t>íU vúx sctwrcw qtuicfttauc CIICA^^KW 
f t9t^ ttmf* (ttw tot <»ntrAft <.i4oftcr4^m 

aíunt ç » » tcm)>» ^ j u r no <rtitn(hinV n c ^ u W 
•»rct ne ciithi} cntrvan (n<pnt-1>t| «Dt̂ tcnçut •• f 

X 1-

rr 

jm utït W^tcnbn* 

t.tt *íl* 4tt^1)«nt<4<|tUn¿QunWni uc 
nc^unA fenibú ocia 9\u varií tanfun» 
fic tan ft<>Or ÍJUC ÍAO. nc^nna tijxna ai 
vitmcngc ne Affefta »< fanda «wafiafrcp 
u t «cttf<ni|v ni ;vo« cAK)ar abxftia 

ne «naitAnuucvA 

«Llibre dels costums i ordinacions de les valls d'Àneu". 

de la fi del comtat de Pallars, cimal 
de la crisi baixmedieval, publicat a 
Collegats, núm. 4 (1990), i Redel-
me, qüèstia i llibertats camperoles al 
comtat de Pallars (segles xiv-xv), 
també a Collegats, núm. 6 (1993). El 
segon col·loqui, del 1997 i publicat 
el 1998, encarava la qüestió de les 
solidaritats pageses. Josep M. Sal-
rach, en la seva ponència Solida
ritats i sociabilitat pageses en els orí
gens de la vila (segles x-xivj, insistia 
en la importància de la possessió i 
gestió dels béns comunals en el fet 
mateix del naixement de les viles 
pallareses i d'altres valls pirinen
ques, i, alhora, els exemples de for
talesa dels usos comunitaris a les 
valls d'Àneu el ratificava en la soli
desa de la propietat pagesa en 
aquell àmbit territorial. En el mateix 

col·loqui, Jordi Bolòs, autor, ja, d'u
na visió de conjunt sobre L'organit
zació del territori i el poblament a 
l'Edat Mitjana als Pirineus catalans, 
en el volum publicat pel Centre de 
Trobada de les Cultures Pirinenques 
(Andorra 1995) presentava la comu
nicació Formes dels pobles i socie
tat al Pallars Sobirà a l'Edat Mitjana. 
L'autor, després de remarcar el ca
ràcter tardà i imperfecte del procés 
de senyorialització i feudalització 
d'algunes contrades pirinenques, 
apuntava les possibilitats limitades i 
gairebé nul·les dels senyors feudals 
per exercir la seva pressió a les valls 
d'Àneu, fins al punt de concloure 
que molts dels castells d'aquelles 
valls tenien com a finalitat principal 
no tant el domini i el control de la 
població com la defensa d'una via 
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Monestir de Sant Pere del Burgal. 

de comunicació important. D'altra 
banda, aquell mateix fet provocava 
que no calgués la protecció ecle
siàstica i que, per tant, no hi hagués 
un procés d'ensagrerament, cosa 
que explicaria que bona part de les 
esgésies no es trobessin al mig de la 
població, sino al marge de la zona 
habitada. Jordi Bolòs, alhora, oferia 
pautes per comprendre el procés de 
naixement i d'organització de l'es
pai dels pobles del Pallars Sobirà, 
tenint en compte la base territorial 
de les valls i la implantació dels cas
tells i les esglésies parroquials i mo
nàstiques; insistia també en el feno
men del desdoblament dels pobles 
-Espot Solau i Espot Obago, Berros 
Sobirà i Berros Jussà o Boldís Sobirà 
i Boldís Jussà, per citar alguns exem
ples- com un element més del ca
ràcter semidispers, segons la seva 
opinió, del poblament d'aquelles 
valls; i reclamava més atenció de la 
investigació envers els vilatges rò
necs, els despoblats, per tal de po
der aclarir les hipòtesis que plante
gen. Pel que fa a aquest darrer punt 

de la recerca, cal mencionar els tre
balls d'Albert Roig i Jordi Roig, entre 
els quals la comunicació presentada 
al IV Congrés d'arqueologia medie

val espanyola, L'ocupació del terri
tori de muntanya: l'urbanisme i els 
despoblats al Pallars (Pirineu 
Central) (1993), i també els diversos 
estudis recollits en l'esmentat volum 
quinzè de la col·lecció «Catalunya 
Romànica». 

En la línia de discussió sobre els 
caràcters del procés de feudalitza-
ció i l'organització de l'espai rural 
pirinenc, i en concret també de la 
comarca del Pallars Sobirà, hem de 
referir-nos a la recerca endegada per 
Jaume Oliver sobre l'establiment i 
evolució durant l'alta Edat Mitjana 
del delme eclesiàstic; treball publi
cat dins el volum Histoire etarchéo-
logie des terres catalanes au Moyen 
Àge (Perpinyà 1995) amb el títol 
Senyors capturats? El delme a la 
documentació de Pallars i Ribagor
ça anterior al segle xii. Un estudi 
que, d'acord també amb les aporta-

Conjunt monumental de Sant |ust i Sant Pastor de Son. 
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cions de Ramon Martí, entre les 
quals Territoria en transició al Piri
nea medieval (segles v-x), dins el 
volum La vida medieval als dos ves
sants del Pirineu (Andorra 1995), 
incorpora nous elements al debat 
sobre el pas del món antic al feudal, 
tot situant entre la desintegració del 
«règim beneficiari carolingi» i l'es
tabliment del nou «règim feudal», 
un «règim alodial» que no tindria 
res a veure, tal com destaca Jaume 
Oliver, amb la pagesia lliure volgu
da per la historiografia; sens dubte, 
un debat molt ric resta obert. 
En el terreny de l'arqueologia, cal 
destacar especialment, també al co
mençament dels anys noranta, l'ini
ci de l'excavació sistemàtica del 
conjunt format per l'emblemàtic 
-per a la història del comtat de Pa
llars i de Catalunya- castell de 
València d'Àneu i el poblat annex. 
Un jaciment que, segons J. I. Padi
lla, director de l'equip d'excava
cions, ens ofereix un cas típic d'in-
castellamento, de poble traslladat o 
format a recer de les muralles del 
castell, almenys en el seu moment 
de plenitud, i que ha aportat tot un 
conjunt de peces ceràmiques, me
tàl·liques, monedes, ossos, etc., de 
gran interès per a la reconstrucció 
de la vida quotidiana medieval a les 
valls d'Àneu. Així ho podem com
provar en la publicació «Quaderns 
del Consell Cultural de les Valls d'À
neu», núm. 2 (1996), que recull l'es
tudi i les dades procedents de cinc 
anys de recerca arqueològica a 
València d'Àneu (1990-1995), sens 
dutbe un estudi important que va 
més enllà de la ^mple descripció 
arqueològica per analitzar els caràc
ters de la xarxa castral a les valls 
d'Àneu i els diversos elements de 
l'estructuració del territori. En 

Vall d'Unarre. 

aquesta mateixa línia, cal recordar 
el treball de l'equip de j . I. Padilla al 
X Col·loqui internacional d'arqueo
logia de Puigcerdà, amb el títol 
Castells i fortificacions a l'alt Pallars: 
la dinàmica dels sistemes castráis a 
les valls d'Àneu (]995). 
Finalment, i dins el marc de l'edició 
de fonts documentals, l'any 1999 
ens ha portat la publicació, nova
ment patrocinada pel Consell Cul
tural de les Valls d'Àneu, del Llibre 
dels costums i ordinacions de les 
valls d'Àneu, sota la direcció del 
professor], i. Padilla. Una edició 
renovada dels privilegis recollits per 
Ferran Valls i Taberner, amb la 
incorporació del manuscrit d'Esterri 
d'Àneu, dipositat a l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó, i els estudis intro
ductoris de caràcter històric, artístic 
i paleogràfic. 

D'aquest volum, m'agradaria desta
car especialment les interessants 
aportacions, també innovadores, 
sobre el caràcter de la justícia en 

aquestes valls i les capacitats reals 
de les comunitats per fer front als 
senyors -aspecte que lògicament 
qüestiona bona part dels arguments 
assenyalats més amunt i que posa 
sobre la taula nous elements de 
debat-, de Jaume Oliver, jutjar i cas
tigar a ¡a vall d'Àneu a l'Edat Mit
jana, i també l'estudi d'Àngel Garí 
sobre La bruixeria a través de les 
Ordinacions d'Àneu. No oblidem, 
pel que fa a aquest darrer treball i tal 
com asssenyala el mateix autor, que 
les Ordinacions d'Esterri d'Àneu del 
1424 són les primeres ordinacions 
locals que condemnen la participa
ció en les reunions de bruixes tant a 
Espanya com a Europa. No cal insis
tir, doncs, en l'interès i el relleu d'u
na publicació que reforça encara 
més aquelles paraules de Josep Coll, 
en la presentació del volum xv de 
«Catalunya Romànica»: «En fi, des
prés de tants segles, en les pedres 
del Pallars es continua respirant 
l'Edat Mitjana». 
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Per José I. Padilla Lapuente 
Karen Alvaro Rueda 

Formes de poblament i organització 

de Tespai a Talt Pallars: 

les valls d'Àneu a estudi 
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El projecte d'investigació sobre 
la Reorganització de l'espai i del 
poblament a l'ait Pallars a l'Edat 
Mitjana es va desenvolupant des del 
1992 per part d'un equip d'investi
gadors del Grup de Recerca d'Ar

queologia Medieval i Postmedieval 
de la Universitat de Barcelona. 
Aquest projecte, que comporta la 
realització de diversos estudis secto
rials en àrees metodològiques com
plementàries, pretén avançar cap a 
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Conjunt arqueològic de València d'Aneu. 

una anàlisi interpretativa dels pro
cessos històrics essencials en la con
figuració territorial de les altes valls 
pirinenques. L'objecte d'anàlisi es
collit constitueix, a més, un magní
fic camp d'actuació per a aquesta 
finalitat, ja que el territori d'Aneu 
ofereix, juntament amb la seva per
fecta delimitació geogràfica, una 
peculiar identitat històrica que re
força la coherència d'aquest estudi 
microregional. Per una altra banda, 
en el seu desenvolupament apli
quem tècniques habituals en l'anàli
si arqueològica i documental, i així 
mateix recorrem a altres disciplines 
properes, susceptibles d'aportar da
des significatives per a la nostra re
flexió històrica. 

Al llarg d'aquests anys, l'equip 
d'investigació ha orientat els seus 
objectius al voltant de diverses lí
nies bàsiques de treball. En primer 
lloc, l'estudi arqueològic d'una im
ponent fortificació comtal que, mal
grat les seves successives ocupa
cions i modificacions, es presenta 
com el centre jeràrquic per anto
nomàsia de la vall. Des d'aquesta 

posició privilegiada, situada sobre 
el mateix centre geogràfic de la vall, 
el poder exercirà el seu domini i la 
seva influència sobre les comunitats 
pageses que poblen el territori. Un 
avançament dels resultats obtinguts 
en aquesta vessant s'ha donat a co
nèixer a Fonèvols i matacans. El 
conjunt arqueològic de València 
d'Àneu. Cinc anys de recerca arque
ològica 1990-95 (Esterri d'Àneu, 
1996), i mitjançant divesos articles 
presentats a congressos de rang in
ternacional. 

Les campanyes d'excavació en 
el conjunt arqueològic de València 
d'Àneu, que es porten a terme des 
del 1990, es combinen amb els tre
balls en la vessant de prospecció ar
queològica que hem anat efectuant 
per tot el territori aneuenc. Aquestes 
dades van servir al seu dia per a l'e
laboració de la Carta Arqueològica 
del Pallars Sobirà, en la qual ha in
tervingut part del nostre equip d'in
vestigació. Tanmateix el treball de 
prospecció, lluny de concloure's, 
continua obert en diversos àmbits, 
com el de l'estudi de les antigues 

vies de comunicació o el de l'aprofi
tament del medi i dels recursos na
turals. Una bona part dels treballs 
efectuats en aquesta vessant ha estat 
possible gràcies a les ajudes ACOM, 
atorgades pel Comissionat per a 
Universitats i Recerca de la Gene
ralitat de Catalunya. 

Els resultats dels treballs d'inves
tigació de la primera ajuda concedi
da el 1996, titulada Organització de 
l'espai i del poblament a l'alt Pallars 
a l'Edat Mitjana, podran ser publi
cats properament, dins el primer tri
mestre d'enguany, en el si de la 
col·lecció «Petits Quaderns» del 
Consell Cultural de les Valls d'Àneu, 
De la mateixa manera, s'està treba
llant en la pretensió de configurar 
un text divulgatiu que ofereixi gra
dualment els avenços de la investi
gació dels altres subprojectes. 

Una altra línia d'actuació, no 
menys ambiciosa, ha centrat els 
seus objectius, des de l'inici del pro
jecte, en la recopilació i revalorado 
de les fonts documentals existents, 
posant una atenció especial en els 
textos i documents més representa
tius de les valls d'Àneu. Això ha do
nat lloc, per exemple, a l'estudi i 
edició del capbreu de les valls d'À
neu del 1690 (Esterri d'Àneu, 1995), 
a la publicació de les Respostes de 
la vall d'Àneu als qüestionaris de 
Francisco de Zamora de 1790 (Llei
da, 1997) i, recentment, a la nova 
edició revisada del Llibre dels cos
tums i ordinacions de les valls d'À
neu (segle xv) (Esterri d'Àneu, 
1999). Actualment, es treballa en 
l'estudi i edició dels escassos docu
ments medievals directes que hem 
localitzat, per ara, sobre el castell de 
València d'Àneu i el de Ribera de 
Cardós. Es tracta de dos quaderns de 
comptes dels respectius administra
dors de mitjan segle xiv, que perme-



ten conèixer alguns aspectes quoti
dians de les activitats efectuades en 
aquelles fortificacions i alhora intuir 
alguns aspectes de l'organització 
del domini comtal sobre la vall. 

Finalment, cal recordar que totes 
les activitats del projecte presenten 
una vessant divulgadora, ja que no 
sols es pretén l'estudi estricte dels 
elements patrimonials, sinó que as
sumim també la preocupació per 
buscar i adoptar les mesures ade
quades per a la conservació, revalo-
ració i rendibilitat social d'aquest 
bagatge patrimonial i de l'esforç 
d'investigació fet fins avui. 

1. Algunes premisses metodològi
ques 

L'organització territorial del Pa
llars, a l'igual que les formes i la dis
tribució dels seus assentaments, tal 
com les coneixem avui, es va es
tructurar en els seus trets essencials 
al llarg dels segles centrals de l'Edat 
Mitjana, com a efecte i causa d'un 
ampli procés de feudaÜtzació de la 
societat catalana. Aquest nou model 
d'organització social no sols carac
teritzarà decisivament l'estructura 
social posterior, sinó que també 
reordenarà profundament l'espai 
precedent en funció de les necessi
tats imposades per la nova organit
zació social. Aquesta afirmació, que 
sorgeix del principi clarament ad
mès per l'antropologia social i la 
geografia històrica, que tota organit
zació social articula o organitza de 
manera determinada el territori en 
funció de les pròpies necessitats i 
pautes socials, tanca en si el reco
neixement exprés del concepte 
d'organització social de l'espai, 
com a argument prolífic d'anàlisi 
històrica. Sota aquesta condició, el 
territori deixa de ser el marc físic 
dels esdeveniments per convertir-se 

en un element d'anàlisi de primer 
ordre sobre la pròpia organització 
social, en transformar-se en un testi
moni viu que conserva impreses, en 
major o menor mesura, les emprem
tes de les antigues formes socials. 

D'aquesta manera, els trets defi
nits d'aquella remodelació territo
rial sense precedents encara es ras
tregen sense dificultat a l'àrea del 
Pallars, malgratMes modificacions 
que l'evolució posterior ha imposat 
sobre el territori. Per això, la regió, i 
especialment les valls d'Àneu, es 
presenten com un àmbit particular
ment interessant per a l'anàlisi dels 
processos de formació i desenvolu
pament de les formes de poblament 
i, en definitiva, de l'organització de 
l'espai rural. La nova configuració 
feudal a la qual al·ludim no dima
nará òbviament d'una única força 
motriu, ja que en el seu desenvolu
pament jugaran un paper rellevant 
tant la perdurado d'antigues estruc
tures com l'aparició i desenvolupa
ment de noves forces centrífugues 

que provenen de l'Església, de la 
feudalitat o de la salvaguarda de les 
comunitats aldeanes. 

Les valls d'Àneu conformen, 
malgrat la seva pluralitat, una entitat 
geogràfica i històrica coherent a la 
capçalera de la Noguera Pallaresa, 
al sud de la línia que separa el Pa
llars Sobirà de la regió francesa del 
Coserans, i queda circumscrita entre 
la Vall d'Aran i les valls de Boi i de 
Cardós. Des del segle ix, el conjunt 
d'aquestes valls conformava una en
titat territorial coneguda com a valle 
Anabiense («in valle Anabiensi», 
908; «infra términos de valle 
Anabi», 950) adscrita al pagus 
Pallariensis o del Pallars, encara 
que, com ja va observar Ramon d'A-
badal, a mitjan segle x l'ús d'aquest 
terme va desapareixent de les fonts 
escrites i és substituït pel de comtat 
(«comitatu Paliarense», 948). En 
aquesta època, el comtat de Pallars 
limitava al nord amb el comtat de 
Tolosa, del qual s'havia independit
zat nominalment a la darreria del 
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segle IX. Les valls d'Aneu van parti
cipar de les mateixes dinàmiques 
socioeconòmiques que la resta del 
territori comtal fins a l'extinció del 
comtat el 1491, encara que es po
dria destacar com un dels aspectes 
definitoris de l'especificitat d'aques
tes valls el que sembla ser una cohe
sió extrema de les comunitats da
vant la pressió feudal. Aquest 
aspecte és perfectament constatable 
a través de la llarga llista de privile
gis obtinguts a finals del segle xiii, 
que vénen a reconèixer i consolidar 
nombrosos drets consuetudinaris de 
les comunitats de la vall. 

Per una altra banda, la prospec
ció sistemàtica del territori ens ha 
permès documentar l'existència 
d'una densa xarxa d'elements fortifi-
cats. La major part d'aquestes cons
truccions medievals estan ender
rocades i pràcticament arrasades, i 
això fa que de vegades sigui extre
mament difícil esbossar-ne els ele
ments constructius i obtenir una 
idea precisa sobre la seva planifica
ció. El treball efectuat fins ara ha 
confirmat l'existència d'almenys 
una vintena de fortificacions i per
met intuir l'absència d'alguna altra 
que no ha deixat testimonis fiables. 
En conseqüència, la densitat d'ele
ments fortificats a les valls és enor
me, ja que assoleix la proporció 
d'un element per cada vint quilòme
tres quadrats, una presència que 
resultaria encara més abassegadora 
si restéssim del territori les àrees 
d'alta muntanya superiors als dos 
mil metres. 

Tanmateix aquesta densitat no
més constitueix una aproximació 
quantitativa al fenomen, sense que 
se'n puguin deduir consideracions 
fructíferes. La mateixa pluralitat de 
formes i de tipologia que adopta el 
fenomen castral mostra ben clara-

Portaran Sobirà. 

ment que no és possible concebre 
les fortificacions d'aquest territori 
com a unitats homogènies i regulars 
que sigui possible comptabilitzar. En 
canvi, l'interès radica no tant en els 
castra, sinó en els sistemes castráis, 
és a dir, en l'anàlisi dels conjunts 
estructurats en esferes de poder. 
D'aquesta manera, la complexitat 
formal deixaria de ser un problema 
irresoluble de classificació tipològi
ca, per integrar-se en una realitat in
tel·ligible que ens parlaria de fun
cions, jerarquies i processos 
evolutius al llarg dels segles. En 
aquest sentit, és evident que no tots 
els castells localitzats a la nostra 
àrea d'estudi van ser construïts a 
partir d'un mateix programa de forti

ficació de les valls. Mitjançant l'a
nàlisi de les seves característiques 
arquitectòniques, de la seva planifi
cació espacial i de la seva situació 
geogràfica és possible establir diver
sos moments o fases d'incastella-
mento, perfectament relacionades 
amb la lògica de creixement de la 
societat feudal. 

2. Els trets d'una antiga organitza
ció territorial 

Les valls d'Àneu es presenten, 
geogràficament, com un territori es
tructurat sobre una vall central d'o
rigen glaciar, en el qual conflueixen 
sis valls secundàries, de diversa ex
tensió i entitat. L'anàlisi detallada 
del poblament i la seva distribució 



al llarg d'aquest territori permet 
advertir que els assentaments no es 
reparteixen de forma homogènia. La 
distribució dels dinou nuclis d'hàbi
tat actuals mostra, deixant a un cos
tat la seva diversa entitat poblacio-
nal, alguns espais preferents on es 
concentra el poblament, mentre que 
altres àrees, aparentment més favo
rables, es presenten escassament 
ocupades. Aquesta evidència, unida 
a d'altres indicis de tipus vari, ens 
porten a considerar l'existència a les 
valls d'Àneu d'un poblament antic 
previ a la difusió i consolidació de 
les formes feudals. 

Les antigues formes d'assenta
ment presenten un predomini clar 
de l'hàbitat concentrat, en alçada o 
en pendent, que sembla estar estre
tament vinculat a un model d'explo
tació de l'entorn de tipus bàsica
ment silvopastoral, en què les 
pràctiques agrícoles no semblen 
superar, inicialment, el rang d'acti
vitat complementària. D'aquesta 
manera, la vall queda articulada co
herentment dins les seves vessants 
en espais humans organitzats que 
apareixen com a més apropiats per 
a l'explotació ramadera. La distribu
ció regular i esglaonada d'aquests 
assentaments, reforçada pels antics 
itineraris a mitja altura que els unei
xen, suggereix amb vigor la hipòtesi 
que aquesta estructuració del pobla
ment pot vincular-se estretament 
amb les rutes ancestrals de la trans
humància estacional. Per tant, tot 
sembla indicar que ens trobem da
vant una ocupació de l'espai d'ori
gen antic, sense cap mena de dubte 
anterior a la feudalització de la vall. 

D'altra banda, l'escàs nombre 
d'assentaments emplaçats al fons de 
la vall, a l'igual que altres indicis 
raonables que provenen de l'obser
vació dels cadastres i els parcel·la-

ris, semblen indicar que aquests 
nous centres de poblament van ser 
fundats amb posterioritat a l'estruc
turació de l'hàbitat d'altura i que, 
per tant, van néixer en els espais 
intersticials dels antics nuclis, con
solidant un territori determinat en 
detriment de les antigues circums
cripcions dels assentaments d'altu
ra. Una bona prova d'aquesta afir
mació es constata, per exemple, en 
observar la reduïda superfície del 
terme municipal d'Esterri d'Àneu, 
que contrasta, sense pal·liatius, amb 
les veïnes demarcacions dels antics 
municipis. En aquest cas, millor que 
en qualsevol altre, l'ocupació del 
fons de la vall, com també la matei
xa designació toponímica (Esterri), 
semblen ratificar que la nova inicia
tiva de fundació pretén reorganitzar 
els espais més ben disposats per al 
conreu agrari. D'alguna manera, 
aquesta colonització interior prepa
ra i condiciona nous espais de con
reu al fons de la vall i creix en con
traposició amb els espais articulats 
des dels nuclis emplaçats en altura. 

Naturalment, aquest procés de can
vi no sembla haver-se fet per inicia
tiva de les mateixes comunitats 
aldeanas, sinó per la presència d'un 
nou element que estimularà la rup
tura i l'explotació d'aquest espai 
agrari. Sembla clar que l'explotació 
agrícola d'aquestes terres s'havia de 
prestar millor a l'obtenció d'una 
renda regular dins els cànons d'una 
antiga fiscalitat comtal. 

A l'organització del poblament, 
abans descrita, s'hi superposa una 
xarxa de fortificacions que cobreix 
gradualment tot el territori de les 
valls d'Àneu. Els elements bàsics 
d'aquesta xarxa fortificada semblen 
establir-s'hi al llarg del segle x, per 
trobar-se en ple funcionament cap a 
mitjan segle xi. L'estudi del territori 
aneuenc ha posat en relleu que la 
major part d'aquests elements forti-
ficats, especialment els més antics, 
apareixen relacionats estretament 
amb camins, ponts i mercats; és a 
dir, al costat dels nous centres en els 
quals es concentra o pels quals tran
sita la riquesa i sobre els quals s'e-

4^ 
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xerceix l'exacció. En aquest sentit 
hem d'interpretar la referència do
cumental del segle x que ens parla 
de l'existència del castell de Gi-
lareny sobre el mercat i pont de Lla
vorsí, a la confluència de la No
guera Pallaresa amb els rius de 
Cardós i Perrera i sobre la porta 
d'accés a les valls de l'alt Pallars. 
Altres elements de l'estructuració 
castral del territori es concentren a 
la zona d'entrada a la vall, davant la 
vall d'Espot (castell de Berros, Llort, 
Botiera, Estáis i els Casterassos 
d'Estaís). D'altra banda, Castellar-
nau, situat sobre la vall de la Bo-
naigua, en una cota de més de dos 
mil metres, es relaciona directament 
amb l'antiga cabañera que comuni
cava els Cóms de Jou, el Cap de Port 
de la Bonaigua i la Vall d'Aran; 
mentre que el castell de Puigllorenç, 
que s'aixecava ai nord de la vall 
central, se situava sobre el camí 
principal transpirinenc de l'alt Pa
llars. La majoria d'aquestes fortifica
cions tenen formalment en comú 
una torre de planta circular dotada 
d'un perímetre defensiu, ocasional
ment abrigat per una fossa prèvia; 
mentre que les restants estructures 
defensives són d'origen baixmedie-
val 0 han estat àmpliament reforma
des en èpoques posteriors. 

L'estructuració castral sembla 
obeir tant a la defensa militar de la 
regió com al control sobre el pobla
ment preexistent. És a dir, els cas
tells, com també les restants fortifi
cacions menors, ofereixen una 
funció vinculada a la fortificació de 
les valls, però també a l'enquadra
ment fiscal de l'hàbitat i de les acti
vitats econòmiques. En aquest sen
tit, apareixen relacionats estreta
ment amb el pas de les principals 
vies de comunicació i amb la fisca
lització de les activitats que necessi-

Castell de Llort. 

ten el transport viari. De fet, la trans
humància, l'intercanvi regional a 
través del mercat i el comerç trans
pirinenc van ser determinants en la 
configuració econòmica i fiscal de 
les regions pirinenques, tal com es 
documenta des del segle x. 

Així, doncs, partim de la premis
sa de la preexistència d'un hàbitat 
antic que veu emergir el poder com
tal, en el seu origen adventici, apor
tant un nou model d'organització 
social i econòmica basat en unes 
relacions de poder totalment alienes 
a l'antiga formació social. La conso
lidació del nou poder se sustenta en 
el control fiscalitzador d'aquelles 
poblacions, de les seves activitats 
econòmiques i del seu territori, i 
s'expressa i s'assegura, a l'alt Pallars 
i a d'altres indrets, mitjançant la cre
ació d'un sistema de fortificacions 
que es distribueixen al llarg del terri
tori. Es tractaria d'edificis castráis 
que, segons sembla denotar la 
documentació, serien complemen
tats per ponts amb imposicions per 
dret de pas sobre antics camins l'ús 

dels quals seria imprescindible per 
al desenvolupament quotidià de les 
activitats econòmiques de la socie
tat Pallaresa. Aquest procés, docu
mentat al llarg del segle x, és pa
ral·lel a la fundació de l'hàbitat 
encastellat o de promoció comtal i 
senyorial i, probablement, a la crea
ció de nous mercats i camins com
tals, que neixen a l'empara de la 
redefinició de velles imposicions 
indirectes. 

3. L'ordenació feudal de l'hàbitat 
El sistema castral constituït en la 

fase precedent no es va mantenir 
estancat, sinó que va continuar evo
lucionant en les seves manifesta
cions. L'estudi de la morfologia 
urbana, la seva configuració i l'evo
lució dels seus parcel·laris permet 
definir dos models paral·lels de feu-
dalització dels assentaments rurals. 

El primer, exemplificat en el cas 
del nucli primitiu de València d'À-
neu, es correspon amb el mètode 
teòric d'encastellament: la fundació 
d'un nou castell comporta l'establi-



ment d'un nou nucli d'hàbitat fortifi
cat sobre el qual s'intenta aglutinar 
el poblament proper. 

Encara que l'origen del castell 
de València d'Àneu podria corres
pondre al tipus de fortificació més 
antic abans descrit, el conjunt ar
queològic format per castell i poblat 
fortificat correspon, en el seu mo
ment de plenitud, a un cas típic 
d'encastellament. L'anàlisi arqueo
lògica i morfològica mostra un pri
mer recinte fortificat que ocupa 
el cim del turó. Al costat de les se
ves defenses i en continuïtat amb 
aquell, un segon recinte defensiu 
envolta la falda septentrional de l'e
levació. Dins el seu perímetre s'or
ganitza un nucli d'hàbitat amb edifi
cacions i carrers disposats en forma 
escalonada i descendent. La simbo
logia del castell, que envolta i presi
deix l'hàbitat, correspon a la funda
ció d'una nova comunitat, incenti
vada per la proximitat de la residèn
cia comtal i la possibilitat d'obtenir 
franquícies i exempcions. 

Sigui com sigui, en l'estructura
ció feudal de l'hàbitat a les valls 
d'Aneu no predomina el model de 
noves fundacions, sinó la implanta
ció sobre els assentaments «antics» 
de nous elements pròpiament feu
dals, com ara torres i esglésies. La 
persistència i la solidesa d'una es
tructura d'hàbitat anterior obliga a 
l'adopció d'un model alternatiu 
que faci present les noves pautes 
que regeix l'ordenament social. 
D'aquesta manera, s'aixequen tor
res de guaita i s'erigeixen esglésies 
justament al costat dels antincs as
sentaments, la representació del 
poder s'acosta i es fa palpable a 
cada comunitat de la vall. La dispo
sició excèntrica d'aquestes cons
truccions respecte al nucli de l'as
sentament, que es repeteix a cada 

una de les localitats de la vall, mos
tra amb claredat que són elements 
afegits a un hàbitat molt més antic. 
En aquest cas, ni l'església ni la 
construcció castral constitueixen, 
com en altres regions, el centre al 
voltant del qual s'articula el pobla
ment. 

El cas més paradigmàtic està 
representat per Escaló, que, encara 
assentat al fons de la vall, just a l'en
trada de les valls d'Aneu, presenta 
una nova peculiaritat respecte al 
conjunt dels pobles aneuencs. Es 
tracta d'un exemple d'allò que 
coneixem com a vila closa: un nucli 
d'hàbitat amb les cases distribuïdes 
al voltant d'un o de diversos carrers 
i amb les seves façanes externes tan
cant totalment el conjunt, de mane
ra que formen un cos defensiu com
pacte. La peculiaritat d'aquest tipus 
d'assentament està en el fet que tant 
l'església parroquial com la torre 
-elements representatius de la feu-
dalització i de l'enquadrament- es 
troben fora del recinte inicial. El 

creixement urbanístic d'Escaló no 
va arribar a englobar l'església par
roquial en el seu recinte fins a època 
moderna, i va romandre com una 
edificació extramurs. Per la seva 
banda, la torre circular, que apareix 
com un element característic d'a
questa segona fase de fortificació, 
no va ser erigida en continuïtat amb 
la vila, ni englobant-la en un recinte 
comú, tal com s'esdevé en el cas de 
València. 

La cronologia d'aquesta nova 
fase de fundacions, tant castráis 
com parroquials, s'evidencia en les 
formes i tècniques constructives i 
també en les seves característiques 
espacials. Per una banda, torres 
exemptes, de cos cilíndric, amb por
ta dovellada oberta a nivell de la 
primera planta, amb poques obertu
res i fàbrica unida amb morter de 
calç. Per una altra banda, les esglé
sies parroquials d'estil romànic 
utilitzen tècniques constructives 
similars i un peculiar repertori de
coratiu, de formes arcaïtzants, que 
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podria relacionar-se amb una possi
ble influència septentrional. Aques
ta fase de noves edificacions hauria 
de situar-se entre el segle x i la dar
reria de l'xi, si tenim en compte que 
la cronologia comunament accep
tada per a aquest tipus de torres se 
situa des de finals del segle x fins al 
començament del xii. Pel que es 
refereix a les esglésies romàniques, 
presents en la majoria dels assenta
ments de les valls d'Àneu, les fonts 
documentals en situen l'erecció a 
finals del segle xi, mentre que, se
gons els criteris estilístics, haurien 
de correspondre majorment a la pri
meria del segle xii. 

Aquest procés d'encastellament 
que acosta els seus elements juris
diccionals cap als emplaçaments 
preexistents no concorda amb el 
desplaçament del poblament cap a 
nous assentaments, com s'observa 
en altres regions, encara que degué 
ser el cas més comú a l'alt Pallars. 
En efecte, es pot argumentar que 
aquells assentaments antics no van 
arribar a ser abandonats amb la fina
litat d'enquadrar els seus homes en 
nous nuclis de fundació comtal o 
senyorial, sinó que han sobreviscut 
paradoxalment, gairebé en la seva 
totalitat, fins als nostres dies. 

4. La fortificació tardana de la vall 
El desenvolupament complet de 

la xarxa castral a les valls d'Àneu no 
arriba a la seva culminació en l'eta
pa precedent, malgrat l'esforç cons
tructiu que es porta a terme. Encara 
és possible diferenciar una última 
fase que modifica i amplia el siste
ma castral en funció de les noves 
necessitats. Aquestes fundacions 
tardanes presenten unes característi
ques tècniques i formals pròpies, 
que s'inscriuen cronològicament 
entre els segles xii i xiii. Es tracta, en 

Fortificació de Tets. 

tots els casos, d'un mateix esquema: 
una torre quadrada, d'uns cinc me
tres de costat, dotada amb un perí
metre emmurallat d'extensió varia
ble i una fossa excavada sobre l'àrea 
d'accés més vulnerable, que serveix 
alhora de pedrera de la fortificació. 

Els murs, que presenten de tant 
en tant espitlleres, van ser construïts 
amb pissarres irregulars unides amb 
argila o fang i en el seu origen de
gueren estar dotats de revestiments 
amb morter de calç. Aquest espai 
castral, de vegades molt extens, no 
sembla compartimentat per cons
truccions 0 edificacions perma
nents, ni es relaciona directament 
amb cap hàbitat, encara que els 
seus desplaçaments es distribueixen 
al llarg de la via de comunicació 
principal. Per una altra banda, és 
freqüent documentar el fenomen de 
desdoblament castral amb l'erecció 
de dues fortificacions en un punt 
determinat del camí. 

En alguns casos, es fa evident 
l'estreta relació entre les dues cons
truccions, que es complementen 

mútuament per a una finalitat deter
minada; és el cas, per exemple, de 
Tets i Güeres, emplaçades a la 
mateixa altitud, a ambdós costats de 
la Noguera, sobre els contraforts 
d'un congost pel qual discorre el 
camí de ferradura que pel port de 
Salau permetia l'accés des de Fran
ça. Un cas similar es dóna aigües 
avall, pel que fa a les fortificacions 
de Portaran Sobirà i Portaran Jussà, 
situades respectivament a mig aire i 
al fons de la vall. Ambdues es com
plementen en la seva missió de 
cobrir el camí de França, però espe
cialment la ruta de ferradura que 
des de la Vall d'Aran, pel port de les 
Pedres Blanques (la Bonaigua), bai
xava cap a la vall per Sorpe o Arreu 
per trobar-se amb l'itinerari anterior 
a Borén o a Isavarre. El topònim 
(porta d'Aran) no deixa lloc a dub
tes: si Tets i Güeres guardaven l'ac
cés des de França, els Portaran, em
plaçats en segona instància sobre la 
ruta principal, defensaven l'accés 
des de la Vall d'Aran. Ambdues ru
tes continuaven en ús a la darreria 
del segle xviii, com pot comprovar-
se en el plànol de les valls d'Àneu 
inserit en les respostes al qüestionari 
de Francisco de Zamora. Al sud de 
la vall, s'estableix una disposició 
similar entre els castells de Berros i 
Llort, als límits jurisdiccionals de la 
vall, de la qual protegien l'accés 
meridional. 

Sigui com sigui, tot esperant un 
estudi documental més extens, re
sulta difícil ara per ara atribuir unes 
causes concretes a aquesta refortifi-
cació de la vall. Amb tot, i tenint en 
compte la seva distribució geogràfi
ca i la seva cronologia, aquestes 
construccions, que semblen haver 
estat ocupades només temporal
ment, podrien relacionar-se amb la 
conjuntura d'inestabilitat política 
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Castell de Puigllorenç. 

dins el marc de les incursions que 
des del sud de França atenyien pe
riòdicament aquest territori, com, 
per exemple, l'escalada bèl·lica pro
tagonitzada per Arnau d'Espanha a 
les últimes dècades del segle xiii en 
defensa dels seus drets sobre el Pa
llars. 

Aquest nou procés de fortifica
ció, que implica la remodelació del 
sistema castral anterior, es concreta 
en dues direccions. D'una banda, es 
promou la construcció de noves for
tificacions (Tets i Güeres, Portaran 
Jussà i Portaran Sobirà, Plau, Burgo 
i, potser, Berros); d'altra banda, es 
remodela algun dels antics castells 
(Puigllorenç, Llort i València). Tan
mateix aquest impuls no degué 
afectar totes les fortificacions exis
tents i, de forma paral·lela, s'inicia 
el procés de deserció d'alguns ele
ments fortificats, que resten aliens a 
les noves necessitats conjunturals. 

Les tècniques analítiques de l'ar
queologia espacial, la intervisibilitat 
entre els elements fortificats i la seva 
capacitat i extensió mostren una 

clara jerarquització dels elements 
que conformen el sistema castral re
sultant, característica que sembla 
intensificar-se òbviament amb la 
refortificació. D'aquesta manera, el 
sistema castral quedarà encapçalat 
pel castell comtal de València, com 
a centre neuràlgic de la xarxa. En un 
segon nivell, els castells de Puig
llorenç, Burgo i el remodelat de 
Llort apareixen com a centres fortifi
cats d'importància subordinada. Fi
nalment, a la base jeràrquica, la res
ta de forces amb torre quadrada i 
altres elements secundaris. 

És a partir d'aquest moment que 
el funcionament conjunt de tots, o, 
més ben dit, d'algun dels elements 
fortificats sorgits en diversos mo
ments ens mostra la plenitud de la 
nova articulació castral d'època 
baixmedieval. 
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L A L L U C A N A 

Per Antoni Arca 

Sardenya, la meva illa de casa 

5^ 

Superficie: 24.090 km' 

Habitants; 1.637.705 

Capital; Cagliari (Càller) 

Províncies: Càller, Sassari (Sàsser), 

Nuoro, Oristano (Oristany) 

Llengües: italià, sard, gal·lurès, 

català de Alguer, tabarkí 

Govern: regional autonòmic 

Territori 

Muntanya: 14 % 

Turons: 68 % 

Plana: 1 8 % 
íf, .'iii',.! Mirr.fjfr 

Història 
Sardenya és una illa enmig del 

mar, però no està pas aïllada. Té tres 
aeroports internacionals més un al
tre parell d'interès turístic; tres ports 
de gran trànsit turístic i comercial, 

més dos 0 tres d'industrials i una 
quantitat que no sé comptar de pe
tits ports de turisme estiuenc; no té 
llacs naturals,' això sí, i els rius no 
són gran cosa; no té autovies, tam
poc, i les carreteres nacionals -n'hi 
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ha una de sola- són una pena. Però, 
això, ho tenim perquè Sardenya 
sempre ha estat una illa i mai no ha 
estat aïllada. 

Penseu-hi una mica. Sardenya és 
troba al mig de la Mediterrània i té 
una superfície que correspon a la del 
Principat; és una illa gran, doncs, i 
més encara ho sembla perquè, de 
nord a sud, s'aliarga per més de tres-
cents turmentats quilòmetres. Ima-
gineu-vos un vaixell que des de 
qualsevol lloc del Mare Nostrum 
volgués anar cap a Hispània, 0 de 
França a Àfrica, 0 de València a Ità
lia; Sardenya li era imprescindible, i 
encara li és, a qui avui va pel mar. 

Sardenya va néixer (geològica
ment), es va manifestar (històrica
ment), va ser (en el passat recent) i 
encara avui és (al present) una terra 
central. 

En el seu territori s'hi troben ras
tres del contacte amb totes les po
blacions de la Mediterrània: fenicis, 
etruscs, grecs, cartaginesos, romans, 

africans, itàlics, àrabs, hispànics i, 
òbviament, els sards de sempre, els 
nuràgics. 

Una terra poblada des de sem
pre, la meva, on els meus avantpas
sats construïen barques per anar 
vers l'Atlàntic, castells amb torres 
immenses i pous perfectes per donar 
aigua a pobles de centenars de per
sones. 

Però la història camina per vies 
sempre dretes i mai no s'atura da
vant un obstacle; la història és un 
enginyer cruel que s'estima foradar 
muntanyes, assecar rius i cremar 
boscos. I és amb la història romana 
que Sardenya esdevé una mena de 
terra de conquesta on els únics que 
mai no havien d'obrir boca érem els 
sards. 

Amb la vinguda dels cèsars, 
prou de nurags, prou de pous sa
grats, prou de tombes dels gegants, 
prou d'antiga i originària llengua 
sarda. 

De la conquesta romana, als 

sards ens queda la més antiga i resis
tent entre les llengües neollatines 
-de la casa en diem domu, del 
temps, tempus-, alguns ponts, 
alguns temples, algunes domus. 

Però tot s'acaba, i també la do
minació romana va acabar i, des
prés d'uns cinc 0 sis segles bizan
tins, cap a l'any 1000 Sardenya 
torna al mapa de la història occi
dental com una terra absolutament 
cristianitzada i en bones relacions 
amb prínceps itàlics i provençals, 
que envien a l'illa monjos per edifi
car monestirs i capitans per guiar les 
tropes contra els pirates musulmans. 

Al cap d'un segle, Sardenya es 
torna a trobar perfectament al centre 
d'aquesta part de la Mediterrània. 
L'illa té quatre reis (judikes), al cap
davant de quatre regnes (¡udicatu, 0 
també logu). El jutjat de Torres, on 
també hi havia l'Alguer, el jutjat de 
Gal·lura, on avui hi ha la Costa 
Smeralda, el jutjat d'Arborea, amb 
capital, llavors i avui, Oristany, i el 

S9 

• < 



56 

jutjat de Càller. Tres d'aquests jutjats 
tenien forts lligams amb les repúbli
ques de Gènova i de Pisa i el d'Ar-
borea amb Catalunya, directament 
amb la família reial. 

Com que, dotze segles abans. 
Roma havia mostrat la via, Gènova 
derrota Pisa i Catalunya derrota 
Gènova. El rei català es fa rei de 
Sardenya i, el 1297, comença una 
guerra sardo-catalana que, de fet, 
s'acabarà el 1500; gairebé dos se
gles de guerra, abans de la «catala
nització» total de l'illa. 

Durant aquests anys, Càller, 
capital de llavors i d'avui, és colo-
nitzada per catalans (1323), també 
ho és l'Alguer (1354), i s'aixequen 
pobles, esglésies, castells, s'ensenya 
la llengua catalana, es fan festes ca
talanes: es fa de Sardenya una se
nyera més del gran imperi aragonès. 
(Com és sabut, no va ser cosa fàcil, 
Catalunya hi dedicà dos segles i hi 
perdé la descendència: Martí el Jove 
va morir al Càller el 1409. És evi
dent que tant d'esforç es pot justifi
car amb la gran importància que l'i
lla tenia.) 

La història següent, a part de 
recordar la fundació, al final del 
1500, de les universitats de Càller i 
Sàsser, no paga la pena esmentar-la 
fins a l ' l i de setembre de 1 714. 
Sardenya i Catalunya se separen 
forçadament i la meva terra passa 
als senyors de la Savoia, que la go
vernaran com sempre (no) ho han 
sabut fer. D'aquesta temporada, ja 
no en queden rastres, a part d'una 
curiositat: la llengua catalana de la 
ciutat de l'Alguer. 

Si, senyor; perquè, atès que els 
• Savoia no tenien una pròpia tradició 
cultural que pogués fer la compe
tència a Àustria, França, Florència, i 
per descomptat a Catalunya, van 
escollir una inexistent línia sardo-

castellana que va significar l'intent 
de cancel·lació de tota memòria ca
talana amb la substitució castellana. 
Ara bé, això, que va ser la causa de 
la destrucció d'alguns castells cata
lans i la dispersió d'algunes bibliote
ques, va causar la castellanització 
de les universitats sardes i la sardit-
zació de l'Església i la conseqüent 

traducció al sard de tots els goigs de 
la Mare de Déu, d'un munt de festes 
sagrades i un «reciclatge» catalanis
ta del poble alguerès. 

L'Alguer, antiga colònia catala
na, ciutat per voluntat reial des de la 
primera dècada del 1500, com 
podia passar al sard, des de sempre 
llengua de la campanya, o al cas-

Nurac Orolo a Bortigali. Encara ningú no sap per a què servien. Hi ha qui diu que eren castells, 
qui diu que eren temples, qui fortaleses. El que és cert, és que allò que es veu només són restes de 
fàbriques molt més grans i majestuoses i que, amb el pas del temps, algú pot haver-les fet servir 
ara com fortalesa, ara com temple, ara com castell, ara com a refugi per al ramat. 



tellà, que només es feia servir a les 
universitats? 

Finalment, el 1861, el regne de 
Sardenya, amb capital i rei a Torino, 
conquereix la península i es canvia 
el nom en regne d'Itàlia. Des d'a
quell moment, Sardenya comença 
la seva història de regió econòmica
ment perifèrica d'un estat modern. 

Geografia turística 
Doncs bé, com que ara teniu fets 

cinc cèntims d'història sarda, imagi
neu que decidiu de venir-hi i que 
agafeu un avió des de Barcelona, 
amb vol directe cap a l'Alguer. 

Per primera cosa una visita a la 
ciutat catalana, on el barri antic us 
farà sentir a casa i la posta del sol us 
estranyarà: a ca meva el sol es pon 
sobre la mar. 

Després, suposem que voleu 
anar per platges. Llavors us acom
panyaré al cim del cap de la Caça i 
d'allí, amb un petit vaixell, mirarem 
les coves de Neptú, l'illa Foradada i, 
anant cap a sud, veurem les roques, 
les cales, les platges des de Port del 
Comte a la Punta Negra, la platja 
quilomètrica de Maria Pia, el port i 
la ciutat emmurallada i, camí de 
Bosa, la Cala Bona, el Canal de 
l'Home Mort i la platja de Pollina, 
fins a arribar, d'una tirada, a la ciutat 
de Bosa, on entrarem des del riu 
Temo, atracarem al port fluvial i, 
després de prendre un cafè italià o 
un cappuccino, visitarem el castell 
deIsMalaspina. 

Després, altre cop a la carretera i 
tirarem per la Costa Esmeralda, ta
llant en diagonal de la punta més a 

l'oest de la província de Nuoro vers 
la punta més a l'est de la província 
de Sàsser. Arribarem així, per l'inte
rior, acompanyats per boscos d'alzi
nes, a Santa Teresa de Gal·lura, cen
tre estiuenc inventat per una reina 
Savoia, des d'on s'agafa el ferri per a 
Bonifacio, Còrsega. Allí, un gelat i 
un altre vaixell per visitar la petita 
illa de la Maddalena i, si fóssiu pa
triotes itàlics 0 sudaques, la casa i la 
tomba de Garibaldi, r«eroe dei due 
mondi». 

D'allí, sempre per mar, una visi
ta a les platges i a les cases del se
nyor Berlusconi i dels seus amics, 
fins a baixar al port d'Orosei. Allí 
descobrirem una Sardenya nuràgica 
i catalana alhora. La gent va vestida 
com als pobles bizantins de Grècia i 
de Sicília, però parla un llatí medie-
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L'Alguer. Panoràmica des del mar. Foto: ^4. Viladegut. 
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val i entra en esglésies catalanes i re

sa a San Jordi. Perdeu-vos pels car

rers de pedra i xerreu amb la gent: els 

agradarà, us agradarà. Un àpat a base 

de pane frattau i carn de porc i, per 

carretera, fins al Nurac Serra Orrios, 

un poblat nuràgic on podreu imagi

nar una metròpoli de l'edat de la 

pedra. D'allí, si heu llegit algun llibre 

de la senyora Grazia Deledda, anireu 

per Nuoro, pujareu un moment al 

mont Ortobene, i, omplerts els ulls 

d'aquell panorama, visitareu la casa 

de l'escriptora premi Nobel. Un vinet 

negre d'aquells durs i forts i cap a 

Oristany, a visitar les torres catalanes 

de la família d'Arborea; considerar, 

el que calgui, que un temps Catalu

nya era un imperi, i prosseguir cap al 

mar per la mateixa línia. Arribarem a 

Tharros, preciosa ciutat púnica; con

siderar, el que calgui, que un temps 

també els cartaginesos eren imperi, i 

encara per mar. 

Durant la nit, donarem el tomb 

de l'illa en direcció sud, sud-est, nord 

i atracarem al port de Càller. Allí, 

altre cop a buscar rastres catalans, si 

us sembla, o els del Liberty, o, per 

què no, els de les bombes de la 

Segona Guerra Mundial, que també 

és història. Si això no us agafa massa, 

us acompanyaré a Nora, important 

ciutat i port dels antics romans, plena 

de mosaics i restes de temples, de ter

mes, carrers i cases. 

Hi hauria encara moltes coses a 

veure, però, com que a mi els viat

ges em cansen, us obligaria a pujar 

en un cotxe i, través de la carretera 

nacional 131, o millor la «Cario 

Felice», en nom del virrei Savoia 

que la féu construir, us portaria cap 

a l'Alguer, aturant-nos vint minuts, o 

una hora, als nurags que es troben 

pel camí sense fer massa marrades: 

Nurac Losa, Conjunt Sagrat de Santa 

Cristina, Nurac Torralba. 

imfei RONDALLES 
DANTONI ARCA 

••/>.-''i"'t*'Í''¿ 

Portada del llibre "Rondalles" d'Antoni Arca, l'autor d'aquest article. 

Política üngüística 

Suposem que no veniu a Sarde

nya ni per fer «història» ni per fer 

turisme, sinó per veure com es be

lluguen les altres minories lingüísti

ques de la Mediterrània. 

Bé, doncs, us ensenyaria papers, 

fotos i documents de gent que par

len tots el mateix i diuen que es trac

ta de dues, quatre, vuit, setze, tren-

ta-dues varietats diverses de sard. 

Perquè hi ha el Sard amb majús

cula, que està repartit entre el lo-

gudorès, al nord, i el calieres, o 

campidanès, al sud. El primer és 

més fidel al llatí i el segon, més 

obert a les influències itàliques i 

hispàniques. Però el logudorès està 

repartit entre nuorès i logudorès 

estricte i logudorès obert. Natural

ment, cadascun està repartit en 

altres subvarietats. A més, al nord hi 

ha l'illa al·loglota del Gal·lurès, re

partit en tempiès, madalení, etc., i el 

sasserès, que són la mateixa cosa 

però tenen nom diferent i la memò-



Vista de Capo Caccia (cap de la Caça) des del mar. La paret fa 170 metres d'altura i a l'esquerra 

es veu l'illa Foradada. 

ria del pas dels genovesos per aque
lles terres. Al sud, hi ha les mil varie
tats del campidanès, una per poble, 
i la llengua vinguda de l'antiga Ligu
ria passant per Àfrica través de Ta-
barka i arribada, fa dos segles, a 
Sant'Antioco, Calasetta i l'illa de 
San Pietro. 

Finalment, hi ha l'alguerès, que 
hauria de ser una variant del català, 
i ho és. Però, com tots els noms que 
he escrit més amunt, també l'al
guerès és una part d'aquella gran 
llengua sarda que té un únic poble, 
una única cultura, una única histò
ria, una única tradició, una única 
(macro)morfosintaxi, un únic voca
bulari i moltes, mínimes, diferències 
fonològiques. Els sards no som pas 
nacionalistes; parroquians aferris
sats, sí, però nacionalistes, no, i és 

per això que ens agrada creure que 
som pocs, però tots diferents i tots 
millors l'un de l'altre. 

Els sards ens entenem millor 
amb els estrangers, potser perquè, 
des de fa uns tres o quatre mil anys, 
tot allò que és estrany ens arriba des 
de fora, des del mar. 

Deu ser per això que als de Cala
setta els agrada dir-se genovesos, als 
de Santa Teresa corsicans i als de 
l'Alguer catalans. 

Un rei, un Caries emperador, de
ia que els sards érem «pocos, locos 
y malavenidos», potser tenia raó.' 

En fi, com totes les illes del món, 
Sardenya té mar pels quatre costats, 
però hi ha pobles que no han vist 
mai l'aigua salida. 

Notes 

1. No és veritat, un llac natural ja el tenim, 

prop de l'Alguer, el de Bàratz o Baixa. Però, 

dir-li llac a un safareig, encara que preciós i 

envoltat per una pineda... 

2. «Ser i no ser una cosa que és i no és» 

(Drama en un acte que ha perdut l'inici i espe

ro que no trobi mai la fi) 

U N LECTOR: Escolta, m'havien dit que tu eres 

Antoni Arca, l'escriptor català que viu a 

l'Alguer, 

|o; Sí que ho sóc. Però, també sóc l'escriptor 

sard de llengua catalana i malgrat meu, italià 

també. 

U N LECTOR: Però, tu ets més català que sard i 

italià, oi que sí? 

)o: No és cert. El que sóc és un sard de cultura 

italiana i de parla algueresa, que és una llen

gua tan sarda com la catalana. 

U N LECTOR: Però, en què ho has escrit això? És 

molt català, encara que no ho vulguis. 

|o: Gràcies, però no és pas l'alguerès que par

lo i escric a casa meva, aquest és l'idioma 

amorós que he après a Lleida, al carrer Taquí

graf Martí. 

U N LECTOR: Doncs, no m'ho crec gens, això 

que dius que l'alguerès no sigui català. 

|o: Tens raó. Segons les lleis de la llingüística, 

l'alguerès és més català que sard, però segons 

les de la història i de l'oportunitat política, és 

molt més sard. 

U N LECTOR: Però, tu què ets? 

)o: Ja t'ho he dit, un sard que ha nascut en una 

família de catalanoparlants i ha estudiat a l'es

cola italiana. 

U N LECTOR: Val a dir? 

jo: Que menjo i somnio en sard, parlo i penso 

en català i escric sempre sobre un fons italià. 
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B I S B o T 
Per Martí Domínguez 

Les aquilègies d'Hugo van der Goes 

Una de les coses que més ad
mire de la prosa de Thomas Mann 
és la seua enorme precisió. L'es
criptor de Lübeck va desgranant el 
seu llarg discurs, sense presses, 
amb una exactitud de taxonomista 
de les paraules. En La muntanya 
màgica, en aquell balneari encim-
bellat, on el temps per als malalts 
sembla haver-se detingut, on tots 
els dies s'assemblen, i on les set
manes assoleixen una dimensió 
diferent, tan sols el pas de les 
estacions és percebut amb més 
0 menys interès. D'aquesta 
manera, és una veritable mera-
vella la descripció que fa 
Thomas Mann de l'arribada de 
la primavera, i de com els prats 

alpins s'omplin de campànules i 
aquilègies. 

Durant el relat de La muntanya 
màgica les aquilègies apareixen en 
diverses ocasions. Hans Castorp, el 
protagonista, ha adquirit un petit 
volum de botànica i pacientment 
(la paciència és una paraula absur
da en aquell balneari) va determi
nant els distints tàxons, entre els 
quals aquella espectacular aquile
gia. Perquè aquesta planta, que flo
reix d'una manera més aviat des
ballestada, amb unes flors 
gruixudes i violades, que sovint 
s'escapcen del tall finíssim, tan sols 
la descobrim quan ens hi fixem 
acuradament, quan disseccionen 
la seua inflorescència i ens aturem 
en els detalls. Llavors s'esdevé que 
ens sorprèn el seu enorme atractiu, 
amb els pètals robusts i voluptuo
sos, amb els estams tenyits de grocs 

intensos, i amb aquelles estructures 
tan curioses, anomenades nectaris, 
en forma d'esperó, que delimiten 
una espècie de bosseta {aquile-
gium en llatí). Per això, a partir d'a
quell dia, Hans Castorp va decorar 
la seua trista cambra del balneari 
de Davos-Platz amb un pitxer a 
vessar d'aquilègies. 

En canvi, foren altres els motius 
que animaren l'artista flamenc Hu
go van der Goes a pintar, en el seu 
cèlebre Tríptic Portinari (Uffizi), un 
petit pitxer amb aquilègies. És ben 
coneguda la influència que aques
ta pintura va exercir sobre els pin
tors del quattrocento italià: Piero 
delia Francesca i Ghirlandaio en 
resultarien profundament trasbal
sats quan la varen contemplar a 
Florència, l'any 1475. I tanmateix, 
l'arribarien a entendre completa
ment? Piero va pintar la seua Na
tivitat (Naüonal Gallery), on imita 
el Nen, i Ghirlandaio, la seua Ado
ració (Uffizi), on s'inspira en els 
pastors. Però cap dels dos va consi
derar aquelles estranyes aquilègies, 
que vora un pitxer de lliris esplen
dorosos se'ns apareixen més aviat 
escarransides i ridícules. El que 
probablement no sabien aquests 
artistes toscans és que segurament 
Van der Goes va pintar aquella 
estranya planta perquè, com ens 
recorda el botànic flamenc Clusius, 
les seues llavors, en pols i adminis
trades amb vi, faciliten el part. Per 
això les aquilègies de Van der Goes 
representen, en aquell sublim tríp
tic, més que l'arribada de la prima
vera, l'inici pregon i físic de la vida. 



L O F O R A T DE LA G U I N E U 

Per Ignasi Aldonià Buixadé 

Vaques de ciment i passavolants 

6^ 

El 1964 s'instal·lava el primer 
remuntador. Al començament dels 
anys 1970 se superaven els cent mil 
visitants, els tres-cents mil al co
mençament dels anys 1980 i els 
cinc-cents mil al començament dels 
anys 1990. Seguint el compte de la 
fada dels nostres temps, l'estació 
d'esquí de Vaquèira-Beret no para 
de créixer; pistes, remuntadors, hos-
taleria i residències.' La principal 
estació del Pirineu i de la península 
és el far que guia des de ja fa uns 

tres decennis totes les aspiracions 
econòmiques i socials de la mun
tanya. No és gens estrany: en l'en
torn de l'estació s'ha recuperat i 
revivifica! la població resident, con
demnada a l'emigració a les altres 
comarques muntanyenques, i no 
solament això: d'uns anys ençà la 
Vall d'Aran ostenta amb orgull la 
condició de comarca amb la major 
renda disponible per capità de 
Catalunya. Però, hi haurà pastís per 
a tots? 
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Primo: Vaquèira-Beret és l'únic 
domini esquiable que ofereix unes 
condicions potenciament compara
bles a les d'una gran estació alpina. 
Encara avui, sobta la llista d'esta
cions i de projectes d'estacions que 
s'entesten a tirar endavant en domi
nis que fa uns vint anys ja es donaren 
per poc interessants.' 

Secundo: La clientela de l'esquí 
s'ha esgotat als països europeus veïns 
i no té gaire més marge de creixe
ment al propi, malgrat que mai no es
tà tot decidit en el camp de l'atracció 
de clients. 

Tot plegat no aniria gaire més enllà 
si el mateix far que ho il·lumina tot no 
presentés algunes escletxes estructurals 
que poden amenaçar tot l'edifici: 

- Les estacions d'esquí consti
tueixen fonamentalment una opera
ció immobiliària residencial; només 
cal veure qui promou actualment 
estacions. Fer una estació sense 
urbanització és com anar a pescar al 
riu amb un filat foradat (prou ho 
pateixen això, també, les empreses 
d'esports d'aventura del Pallars). 
Però la promoció residencial entorn 
de l'estació té un principi i un aca
bament.' 

- La promoció d'una estació i 
del seu entorn necessita un capital i 
unes iniciatives que no es tenen a la 
muntanya. Als muntanyencs només 
els queda vendre's la terra i vendre-
se'n cada cop més perquè les entra
des de diner no s'estronquin.^ 

- Les estacions i el seu entorn 
creen llocs de treball precaris, tem
porals i mal remunerats: els dels tre
balladors de pistes, els de l'hostale-
ria i els de la mateixa construcció.^ 
Potser s'assoleix una renda per capi
tà elevada, però es fa a base de no 
comptabilitzar un gran nombre de 
treballadors estacionals i, probable
ment també, de sobreestimar unes 
rendes expatriades. 

- Si el turisme de neu té un efec
te decisiu en l'hostaleria, aquest és 
el de completar i allargar la tempo
rada turística, fent viables els esta
bliments locals. Però cert turisme de 
neu pot no ser compatible amb el 
turisme de natura d'estiu, i això arri
ba quan el primer porta a la desapa-



rició dels valors culturals i paisatgís
tics que representen un dels atrac
tius principals de la muntanya per 
als forans.'' 

- El negoci de l'esquí resulta ex
traordinàriament sensible a les con
juntures econòmiques. 

Què hi farem! No hi ha roses 
sense espines i allò que importa és 
el balanç final. Per ara és bo, però 
demà les espines poden no deixar 
collir la rosa. La muntanya és fràgil, 
físicament i humanament, i el crei
xement turístic l'entrampa en una 
espiral: la del consum de l'espai, 
amb totes les activitats i expressions 
que l'integren. Què queda un cop 
tot l'entorn s'ha banalitzat i els 
clients ja no troben allò que els 
havia mogut inicialment? 0 , què 
passa si els clients varien els seus 
gustos? 

Naturalment, fins aquí només 
s'ha parlat d'un turisme, el de la zo
na privilegiada del Pirineu central. 
Què passa per davall de Bellver de 
Cerdanya, Sant Julià de Lòria (An
dorra), Rialb (Pallars Sobirà) o Bar-

Ignasi Aldomà 

Amb el permís de 
Barcelona 

L'altra societat urbana 

I'ü(|íf!ís edjtfjrs 

ruera (Alta Ribagorça)? On és el 
turisme de tot aquest Prepirineu que 
constitueix la part més basta de la 
muntanya, i que en teoria, també, 
l'ha de redimir? 

L'aigua del torrent sembla que 
ensopegui sempre amb les mateixes 
pedres. Fa setanta anys, el geògraf 
Pau Vila apuntava que «al rerepaís 
muntanyós lleidatà... li cal una ex
plotació complementària que aixe
qui el seu nivell econòmic, la qual 
cosa fóra tant com donar-li el benes
tar que fixaria la seua població i 
estroncaria, per conseqüent, l'èxode 
migratori. Aquesta indústria és el 
turisme, indústria moderna de mun
tanya» {Vida Lleidatana, setembre 
1929). 

Ha costat, però quan s'hi ha arri
bat ha estat tan de cop que s'ha cai
gut en l'extrem de llençar segado
res, esclops i formatgeres per la 
finestra. S'aguantarà aquest mono-
cultiu? 

Notes 
1. Per a les reflexions que segueixen em reme

to als treballs propis que han motivat l'encàr

rec: l'assaig Amb el permís de Barcelona i la 

tesi La crisi de la Catalunya rural, tots dos pu

blicats per Pagès Editors de Lleida el 1999. 

2. Tots els estudis són millorables; però les 

anàlisis i les conclusions del Pla d'Ordenació 

d'Estacions de Muntanya (Direcció General de 

Transports de la Generalitat de Catalunya, 

1981), precedit d'un altre estudi d'ICONA, 

s'estan complint pràcticament al peu de la lle

tra. 

3. Té una limitació física, sobretot, l'espai edi

ficable proper a pistes, per bé que Vaquèira 

disposa en aquest sentit, també, de possibili

tats que no tenen altres estacions i prou que 

pressiona per fer-les realitat. 

4. Hi ha qui ha fet una estació gràcies a la 

loteria; però així no s'arriba gaire lluny. Els 

promotors es troben vinculats al capital f i 

nancer i els «turistes» forans acaben essent 

els propietaris de l'espai construït, com posà 

en relleu i quantificà en el seu moment F. 

López Palomeque a La producción del espa

cio de ocio en Cataluña. La Vall d'Aran 

(1982). 

5. Per a l'estació Boí-Taüll s'ha calculat que 

només un 9 % dels 334 llocs de treball direc

tes de l'estació i un 25 % del total de 351 llocs 

de treball de l'hostaleria de la vall són fixos. 

Mentrestant, la baixa remuneració dels treba

lladors de pistes donà origen a una sonada i 

singular vaga la temporada 1997-1998 (Xavier 

Farré, Boí-Taüll Resort i el mercat laboral de 

l'Alta Ribagorça, ]99')). 

6. A la Vall d'Aran queden dos actius agraris 

de menys de trenta-cinc anys (padró 1996) I el 

deteriorament de prats i pastures és evident. 

Fins i tot quan les segones residències no són 

horroroses i aconsegueixen col·locar-se orde

nadament al voltant dels nuclis existents (una 

virtut d'uns pocs indrets), la seua difusió arra

cona l'agricultura, altera negativament el medi 

ambient i desestructura les comunitats locals. 
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LO F O R A T DE LA G U I N E U 

Per Joaquim Llena i Jaume Comas 

6^ 

La muntanya: alguna cosa més que 

un espai natural 

^lí*^?H¿' 

- ; « *» . 
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Per a molts, el fet de sentir parlar 
del Pirineu només evoca un conjunt 
d'imatges bucòliques, gosaríem dir 
de postals a tot color. Massa vegades 
queda tan sols la imatge de la mun
tanya com un espai natural o, encara 
més enllà, fent abstracció de qualse
vol element humà, s'entén aquest 
territori com un espai verge. 

Per als qui vivim al Pirineu, el 
nostre territori és, abans que res, un 
espai vital i, per tant, estem obligats 
a considerar-lo un espai socioeconò-
mic. Compartim el concepte d'espai 

natural, perquè és evident que dis
posa d'una gran quantitat de recur
sos, però en cap moment no podem 
acceptar que el nosUe territori és un 
espai verge. De sempre, els sistemes 
productius han girat al voltant dels 
recursos naturals: l'home sempre ha 
tingut la necessitat d'arribar fins als 
cims per aprofitar-los. Aquestes 
imatges bucòliques de les quals 
parlàvem al començament (els prats 
subalpins, els boscos, etc.) no són 
res més que el resultat d'aquesta 
interacció entre l'home i el medi. 
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La sostenibilitat es basa a no hipotecar el futur d'un territori que els qui hi vivim estimem més que ningú. 

Serviran com a exemples del 
que diem alguns dels boscos més 
emblemàtics del territori, com són 
la Mata de València, el bosc de 
Bonabé (vall d'Isil) o el Gerdar de 
Sorpe, que són avui reivindicats per 
les entitats conservacionistes com a 
exemples de boscos centenaris. 
Encara no fa cent anys, la major part 
del Gerdar eren prats; a comença
ment de segle al bosc de Bonabé hi 
havia una de les indústries d'extrac
ció de fusta més importants del 
Pirineu, que transportava la matèria 
primera mitjançant un telefèric fins 
a Salau (França); des de l'Edat Mit
jana s'havia explotat l'avetosa de la 
Mata i, sorprenentment, el bosc ha 
començat a degradar-se en els 
últims vint-i-cinc anys, en què s'han 
adoptat polítiques ultraconservacio-
nistes; només cal fer-hi una visita 
per comprovar-ho. Un altre exem
ple serien els estanys més visitats del 
Pirineu, alguns inclosos dins el Parc 
Nacional, com el de Sant Maurici, 
l'estany Negre o el de Cabdella, tots 
productors d'energia elèctrica, mal

grat que una bona part dels visitants 
pensen que són verges. 

No estem fent judicis de valor. 
No diem si això està bé o no, o si 
hauria de ser així o no; ens limitem 
a descriure la realitat, perquè, a 
l'hora de parlar d'un territori, és del 
tot necessari conèixer aquesta reali
tat, i determinant la idea que se'n té 
a l'hora d'aplicar polítiques concre
tes. Massa sovint ens trobem que 
quan parlem amb grups ecologistes 
0 fins i tot amb alguns dels nostres 
governants, sobre el Pirineu en 
general, sembla que ho fem de 
coses totalment diferents. 

El Pirineu és, efectivament, un 
patrimoni natural dels qui hi vivim i 
de tots els catalans, però és també un 
espai de convivència i d'activitat 
econòmica. Les simplificacions no 
són mai un bon camí per entendre 
un territori i les pautes del creixe
ment sostenible han d'emmarcar el 
nostre futur recollint les sensibilitats 
ecologistes, les propostes dels agents 
econòmics, les demandes, necessi
tats i aspiracions dels habitants de 

les nostres comarques i dels qui ens 
visiten, la força de les nostres tradi
cions... I tot això dins un marc de 
solidaritat i de planificació activa. 

Nosaltres, els qui vivim a la 
muntanya, tenim molt present la 
seua força com a espai econòmic. 
Aquest espai s'ha vist sotmès al llarg 
d'aquest segle a repetides crisis en 
els mitjans productius i a un cons
tant degoteig poblacional, que ha 
viscut aquests darrers vint-i-cinc 
anys la seua culminació amb la cai
guda de la ramaderia com a sector 
productiu predominant i la reestruc
turació de les companyies hidro
elèctriques, amb les consegüents 
reduccions de plantilles. Com a 
contrapunt i resposta a aquesta 
davallada, el turisme ha esdevingut 
l'impulsor de la represa econòmica. 
Ara per ara, el turisme i el sector 
dels serveis és l'opció més consoli
dada per al nostre creixement. 
Diversificar i millorar les ofertes, i 
treballar per fer possibles noves 
fonts de creació de riquesa, ha de 
ser el nostre objectiu prioritari. 

6S 



66 

Però el problema que presenta el 
sector turístic és la concentració de 
la demanda en els mesos d'estiu. 
Aquesta forta estacionalitat, existent 

—̂  a tota la comarca, condiciona enor-
UL-, mement la rendibilitat de les inver-
: ^ sions i comporta empreses i llocs de 
~ treball inestables. Per tant, o som 
'~i capaços de trobar un sistema pro

ductiu equilibrat, o no podrem 
•^ aconseguir la fixació de la gent jove 
—' al territori ni evitar l'abandonament 
,_^ dels pobles, que és, paradoxalment, 
£=:, la principal agressió que pot patir el 

medi. 
|~ És en aquest context que es plan-
C-; teja la necessitat d'una oferta d'hi-
c:. vern sòlida capaç de trencar aques-
i-^ tes inèrcies socioeconòmiques. 

L'ampliació de l'estació de Vaquèi-
_ , ra-Beret cap a les valls d'Àneu (i, per 

tant, cap al Pallars) és una de les 
opcions més serioses per assolir 
aquests propòsits. Un projecte d'a
questa envergadura, però, suscita, 
com s'està veient, una falsa polèmi
ca entre desenvolupament econò
mic i conservacionisme. 

Un cop més es confirma que uns 
i altres entenem el territori de mane
res diferents. Per a la majoria dels 
qui hi vivim, l'actiu principal del 
territori és l'humà, i cal buscar la 
seua sustentació en les activitats 
econòmiques que ho facin possible. 
Per als conservaciónistes, les prio
ritats són altres elements del territo
ri: el paisatge, la fauna, la flora, etc., 
i per sobre de tot cal buscar la pre
servació d'aquests elements. Allò 
que és més curiós de tot plegat és 
que uns i altres ho fem pensant en el 
bé comú i utilitzant un concepte 
que ara està molt de moda: la soste-
nibilitat, 0 el desenvolupament sos
tenible. 

La realitat és que no es tracta de 
visions oposades. Conservar el pai

satge, defensar la natura, garantir els 
equilibris ecològics, són objectius 
imprescindibles que han d'impreg
nar tota l'activitat humana. Un plan
tejament que separi els conceptes 
d'espai verge i espai humanitzat fa 
impossible tota planificació territo
rial dins el marc de la sostenibilitat. 
Cal, per tant, partir d'una definició 
acceptada per tots: «el desenvolu
pament sostenible és un desenvolu
pament que satisfà les necessitats 
del present sense comprometre la 
capacitat de les generacions futures 
de satisfer les seves necessitats», o, 
també, una definició més curta: «el 
Nostre Futur Comú». 

Per als qui vivim al Pallars, les 
necessitats del present no estan 
satisfetes: cap dels sectors de la 
nostra economia no és sòlid: la 
ramaderia, imprescindible per a la 
preservació del medi, està agonit
zant; el turisme, activitat a la qual, 
sense triar-ho, estem condemnats la 
major part de la població, no pot 
consolidar-se treballant tres o quatre 
mesos l'any; l'accés a la sanitat, a 
l'ensenyament i a la cultura en 
general ens discrimina negativa
ment respecte dels ciutadans de les 
àrees metropolitanes. No assegurar 
el present vol dir que no podem par
lar del futur, ni, molt menys, del 
«Nostre Futur Comú». 

Per a molts dels qui viuen fora 
del Pallars, sembla, però, que el pre
sent ja està solucionat: a la munta
nya ja guanyen fimu diners, els flu
xos migratoris ja s'han aturat, i 
l'única cosa que els preocupa és 
que aquests insensibles de la mun
tanya no s'ho arribin a carregar tot, 
ja que, segons ells, no tenim cap 
més objectiu que guanyar més di
ners a costa del que sigui. 

Que guanyem diners és veritat, 
però ni més ni menys, ni amb menys 

esforç que la resta de ciutadans, i ho 
fem a costa d'una gran precarietat 
empresarial i laboral: la major part 
dels pocs joves que hi ha han de fer 
tres 0 quatre feines. 

Globalment, les nostres comar
ques no perden habitants, però cal 
analitzar acuradament dos fenò
mens: 

1. La redistribució de la població 
a favor dels nuclis situats a la vall 
principal, més ben comunicats i on 
hi ha els serveis, en detriment dels 
petits pobles de les capçaleres. 

2. L'intercanvi qualitatiu desfa
vorable entre la gent del territori for
mada, que no pot quedar-se per 
manca d'activitat econòmica, per 
una mà d'obra no qualificada dedi
cada a activitats precàries. D'aques
ta manera, no solament no recupe
rem el sobreesforç que representa 
tenir un fill estudiant fora de casa, 
sinó que, a més a més, la comarca 
es va empobrint cada vegada més 
des d'un punt de vista intel·lectual. 

Ens sap greu que es posi en dub
te la nostra capacitat de gestionar el 
territori en el qual vivim d'una 
manera equilibrada i respectuosa 
amb el medi. Creiem que les gene
racions actuals de pallaresos tenim 
la capacitat i la sensibilitat neces
sària per no caure en els errors del 
passat i sabem el què cal fer i com 
s'ha de fer per no hipotecar el futur 
d'un territori que estimem més que 
ningú. 

El debat és bo si contribueix a fer 
que la societat avanci i si ajuda a 
cercar propostes d'actuació factibles 
i adequades a la realitat del territori. 
En el cas que ens ocupa, creiem que 
és possible trobar solucions que 
contribueixin a l'equilibri que 
necessàriament hi ha d'haver entre 
conservació i desenvolupament 
socioeconòmic. Honestament pen-



Superfície que ocupa l'ampliació de l'estació de Vaquèira-Beret. 
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sem que aquesta és la direcció que 
s'ha seguit des del territori respecte 
del pla d'ampliació de Vaquèira a 
les nostres valls. Cal recordar que 
no es tracta d'un projecte precipitat, 
sinó que té una llarga història en la 
qual l'Ajuntament i les administra
cions públiques ja han intervingut 
en defensa del patrimoni ambiental 
i de l'activitat econòmica. Els ca
mins legals del mateix projecte són 
també en ells mateixos la garantia 
que les coses es faran bé, d'acord 
amb una realitat final que recollirà 
totes aquelles propostes que la 
millorin. 

Els nostres objectius en relació a 
aquesta iniciativa han estat molt 
clars, partint de la realitat d'un 
municipi en el qual gairebé el 90 % 
del territori està afectat per alguna 
figura de protecció (Parc Nacional 
d'Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, EIN Alt Aneu, Reserves Na

turals Parcials...) i que es podrien 
resumir en els punts següents: 

- Tenir un domini esquiable pro
pi amb un accés practicable, ja que 
després de cinc anys de tenir un 
enllaç més o menys precari amb el 
domini esquiable de Vaquèira i un 
accés massa vegades impracticable, 
s'ha vist que la repercussió a escala 
comarcal ha estat mínima. 

- Definició d'un projecte global 
d'ampliació. Per primera vegada es 
pot estudiar un projecte d'una esta
ció d'esquí en tota la seua magnitud. 

- Buscar un projecte que sigui 
acceptat majoritàriament pel territo
ri (municipi i comarca). 

- Evitar qualsevol actuació urba
nística fora dels nuclis existents i 
practicar la transparència en l'ela
boració i aprovació d'unes Normes 
Subsidiàries de Planejament Urba
nístic, aprovades definitivament el 
1998, amb una filosofia de redistri

bució i de creixement molt moderat 
i que, a més, concreta cada una de 
les possibles actuacions en tots els 
nuclis. 

- Intentar que tots el pobles del 
municipi participin d'una manera 
directa en el projecte. El poble de 
Sorpe, situat a cavall entre les valls 
del riu de la Bonaigua i de la 
Noguera Pallaresa, és l'únic punt 
equidistant entre tots els nuclis del 
municipi. 

- Minimitzar els impactes que 
sobre el medi té l'actuació amb pro
postes concretes de correcció, i par
ticipació de l'empresa promotora en 
la preservació de la resta de l'espai. 

En resum, no solament entenem, 
sinó que compartim la preocupació 
per la conservació del nostre entorn, 
però és evident que cal un diàleg 
constructiu centrat en el territori i 
que tingui en compte la gent que 
l'habita. 



A N A I R o N S 
Per Raquel Picólo i Berné 

Jardí d'Eros i temps de ràdio 
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«Autoretrat com a sirena i unicorn». Michèle Blondel, 1996. Catàleg de l'exposició «jardí d'Eros» 

Electa 1999. Pàg. 250. 

Uns diuen que Eros, nascut del 
caos, fou el primer dels déus, la 
força fertilitzadora que va unir el 
Cel i la Terra i va crear el món. Per a 
d'altres, fill d'Hermes i d'Afrodita, 
era el més jove dels déus, el déu de 
l'amor i de la passió, l'infant alat 
que amb la seva torxa i les seves flet

xes inflama els cors dels mortals. 
Innocència, ganes de jugar i de gau
dir de la vida. Després van arribar el 
pudor i la decència. 

L'exposició «Jardí d'Eros», que a 
finals de l'any passat es podia veure 
al palau de la Virreina de Barcelona 
i al Centre Cultural Tecla Sala de 



l'Hospitalet de Llobregat, no era 
obscena ni pornogràfica; era boni
ca, interessant, divertida i informati
va. I feia pensar. 

«Obscenitat; que ofèn greunrient 
el pudor». «Pudor: aversió de l'ànim 
envers allò que pot ofendre la de
cència». «Decent: que mostra res

pecte als bons costums, que no ofèn 
el pudor». El diccionari no ens aju
da gaire: allò que és o no és obscè 
varia àmpliament segons el context 
considerat. Al catàleg de l'exposi
ció, Jean-Jacques Lebel diu que «el 
concepte d'obscenitat s'ha despla
çat des del camp de la sexualitat fins 
al camp de la política», que la nos
tra època és «tecnològicament hi-
perdesenvolupada i mentalment 
molt endarrerida», que «l'obscenitat 
real és la de la política i de la guer
ra». Sobre aquestes afirmacions po
dríem discutir una bona estona, pe
rò jo només les deixo aquí per si hi 
voleu pensar una mica; valen uns 
minuts de reflexió. 

Si bé no hi ha consens pel que fa 
al que és o no és obscè, sí que sem
bla, en canvi, que hi ha unes cons
tants en l'imaginari eròtic d'èpoques 
i civilitzacions diverses. Aquesta és 
una de les conclusions principals 
que es desprenen de l'exposició. 

«Jardí d'Eros» presentava quatre-
centes obres (pintures, fotografies, 
gravats, escultures, collages, vídeos, 
textos i objectes diversos), reparti
des entre el palau de la Virreina i el 
Centre Cultural Tecla Sala i agrupa
des al voltant de vint-i-un temes. 

A «La mirada dada i surrealista», 
per exemple, teníem l'fscena eràf;-
ca de Salvador Dalí i l'Home / dona 
de Joan Miró. A «L'univers de la 
prostitució» em van cridar l'atenció 
les fotografies del barri xinès de 
Barcelona als anys cinquanta, de 
Joan Colom, i tres pel·lícules eròti
ques dels germans Baños, encarre
gades pel rei Alfons XIII. La secció 
«Orients extrems» era plena d'a
nònims llunyans provinents de la 
Xina, l'índia, el Nepal i el Japó. A 
l'apartat «Autoerotismes», d'un des
plegament imaginatiu considerable, 
s'exposaven unes quantes tintes xi

neses de Picasso amb sàtirs i faunes 
i el poema Le grand masturbateuróe 
Salvador Dalí. Una altra secció que 
vaig trobar força inspirada va ser la 
titulada «Exhibició». Les obres més 
conegudes -almenys per a mi - eren 
Bottoms, el culet fotografiat per 
Yoko Ono, i els dibuixos d'Egon 
Shiele, Gustav Klimt i Antonio Mau
ra. Em va agradar especialment 
l'Autoretrat com a sirena i unicorn 
de Michèle Blondel (1996) i vaig 
trobar molt original el vestit de mu
grons masculins de Nicola Cons
tantino (1996-1999). Un altre tema 
eren les «Pixaneres i caganeres» 
-marranades i sentit de l'humor- i El 
sonet del forat del cul de Paul Ver-
laine i Arthur Rimbaud. A «Eros fo
tògraf» ens trobàvem Robert Map-
plethorpe i el seu Charles Bowman 
(1980)... I molt més: vint-i-un temes 
i quatre-centes obres. 

Quan van tancar les portes de 
«Jardí d'Eros», tothom va començar 
a esperar el 2000, menys els ger
mans Poltrona i el Circ Crac, que 
esperaven Godot davant el MACBA. 
Ells esperaven Godot perquè estan 
segurs que si ha de venir ho farà en 
un envelat de circ. No sé, el dia que 
jo hi vaig anar no es va presentar; a 
mi aquest Godot no em sembla de 
fiar, però. Els pallassos Tortell Pol
trona i Claret Clown fan teatre en un 
envelat de circ. No hi passa res, 
només esperen Godot. L'espera és 
lenta i trista. Els protagonistes s'em
branquen en converses absurdes, 
patètiques, colpidores, plenes de 
sentit de l'humor. Esperar Godot és 
dur i còmic. 

Molts sortíem del circ una mica 
trasbalsats: tant esperar i Godot no 
havia vingut. Però només travessar 
el carrer podíem entrar a «Temps de 
ràdio». No és veritat que totes les 
paraules se les emporta el vent; 
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algunes queden gravades en el més 
profund de la memòria individual, 
d'altres han quedat a la ràdio, la 
nostra memòria sonora col·lectiva, 
d'una gran càrrega testimonial i sen
timental. 

Ràdio Barcelona, de la cadena 
SER, va ser la primera emissora 
espanyola de ràdio, i ha celebrat el 
seu setanta-cinquè aniversari amb 
l'exposició «Temps de ràdio» (de 
r i 1 de novembre de 1999 al 6 de 
febrer de 2000, al CCCB). El 14 de 
novembre de 1924 s'inaugurà ofi
cialment Ràdio Barcelona, mit
jançant la qual els radiooients cada 
nit podien sentir música. El 7 de ge
ner de 1925 es retransmetia des del 
Liceu l'òpera de Wagner Els mestres 

cantors. El 1980 Isabel Gemio és 
una «chica de la radio» a les nits de 
Ràdio Barcelona i Josep Cuní atén 
els qui estan Solos en la madrugada. 

L'itinerari de l'exposició es divi
dia en set parts: «Temps era temps... 
la ràdio», «El dial», «Esports de sa
ló», «El laberint de la transició», «En 
antena», «La casa de la ràdio» i «La 
ràdio avui». 

«Temps era temps, quan Edison i 
Marconi...» La visita començava a 
dins d'un aparell de ràdio, un bosc 
de vàlvules i d'electricitat. Em vaig 
fixar en el text de Joan Barril, on 
deia que «la ràdio no és únicament 
un avenç de la tecnologia. És també 
una adaptació d'aquelles reunions 
que, en els llocs més primitius, en

cara avui fan al capvespre els homes 
i les dones per escoltar les històries 
dels déus i la genealogia de la tri
bu». A la Galeria de retrats I vaig 
sentir la veu del president Francesc 
Macià proclamant la república cata
lana, i el rei Alfons XIII. No pasarán: 
Asseguts en una plaça de toros, il·lu
minada míserament per una trista 
bombeta, podíem escoltar les pro
clames enceses de cadascun dels 
bàndols a la guerra civil. «El fascis
mo no pasará. No pasarán los ver
dugos de octubre». «Soltad las ar
mas! El Caudillo perdona y redime». 
A la Galeria de retrats II parlaven 
Antonio, Miguel i Pilar Primo de Ri
vera i el Generalísimo i Caudillo de 
España. «Españoles...». També podí-
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«Temps de ràdio». Joaquim Maria Puyal en una retransmissió esportiva. «El País». Extra "La radio, 75 años". 10 de novembre de 1999. 

em escoltar Fernando Fernández 
Còrdova llegir l'últim comunicat de 
guerra davant els micròfons de Ra
dio Nacional de España l'I d'abril 
de 1939: «En el dia de hoy, cautivo 
y desarmado el ejército rojo, las tro
pas nacionales han alcanzado sus 
últimos objetivos militares. La gue
rra ha terminado». Després va venir 
L'exili. Maletes de cartó. Suspiros de 
España. L'ordre del 6 d'octubre de 
1939 censura la ràdio i només per
met a les prefectures provincials o 
locals transmetre notícies locals. 

I arribem a «El dial». ¿Lo toma o 
lo deja? Els concursos i el patrocini 
publicitari van néixer als anys qua
ranta, quan la ràdio era només pro
paganda i entreteniment dòcil. Bit
llets de mil i olles de pressió. «¿Te 
las quedas o las doblas?». El dial 
passa per l'humor, el radioteatre, la 
música, el Rosario radiado... fins a 
arribar ais alegres anys seixanta, 
quan tots i totes volien saltar a la 
fama. 

Als «Esports de saló», cafè, copa 
i puro. Goooooooooool! I ¡Olé! Els 
seixanta i els setanta són anys de 
televisió. Fins al boom de la ràdio 
informativa que segueix la mort de 
Franco i la FM musical al comença
ment dels vuitanta, les audiències 
de la ràdio i la televisió no es ree-
quilibren. 

En el «Laberint de la transició» la 
ràdio ens va informar, més que cap 
altre mitjà, de l'assassinat de l'almi-
rall Carrero Blanco; també ens 
transmetia els comunicats de r«e-
quipo médico habitual». A la Ga
leria de retrats UI podíem escoltar 
els líders de la transició; em va fer 
gràcia el senyor Manuel Fraga lle
gint en català. La nit dels transistors 
fou la del 23 de febrer de 1981. «Se
ñor Suárez, permanezca en su esca
ño». «¡Se sienten, cono! ¡Se sien
ten!». Bon dia Catalunya. L'any 
1976 es recupera el català a la ràdio 
amb la inauguració de Ràdio 4. 
Aquest mateix any, Joaquim Maria 

Puyal inicia a Ràdio Barcelona les 
seves famoses retransmissions de 
futbol en català. L'any 1983 comen
ça a emetre Catalunya Ràdio, l'e
missora oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

«En antena» hem tingut i tenim 
informatius, magazins matinals, 
serials, anuncis («aquel negrito del 
África tropical»), consultoris senti
mentals, trucades a mitjanit, esports... 

Escoltar paraules que es van pro
nunciar fa seixanta anys, paraules que 
et són familiars però que no havies 
sentit mai, és una cosa que impressio
na, que emociona. La ràdio es resis
teix al pas del temps -que s'ho empor
ta tot- i ens retorna veus i músiques de 
la nostra crònica sentimental i frag
ments arxivats de la història col·lecti
va. Com diu Joan Ollé, el comissari de 
l'exposició, «la ràdio és la nostra me
mòria sonora, és realitat i ficció, una 
factoria de somnis. Algunes paraules 
són com miralls, capaces d'evocar 
vastíssims paisatges». 
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L O C O D E R 

Per Josep Murgades 

El segle en què els catalans van 
aprendre tots una altra llengua 
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A frec d'un nou tombant de segle, 

i posats a entrar dins el joc -con

vencional com qualsevol altre- de fer 

balanç retrospectiu sobre què s'hagi 

esdevingut de més significatiu per als 

catalans, des del punt de vista lin

güístic, tot al llarg de la centúria que 

ara s'escola, no sembla cap despro

pòsit afirmar que el més crucial en 

aquest sentit deu haver estat possi

blement el fet que la pràctica totalitat 

de la demografia catalanòfona haurà 

acabat essent del tot competent en 

una altra llengua. 

En la castellana la majoria dels 

casos, en la mesura també que és 

sota domini espanyol que viuen la 

immensa part dels catalans; en la 

francesa els qui, del conjunt de tots 

ells, són ciutadans de l'Estat gal -els 

compatriotes de l'anomenada 

Catalunya Nord-; i, encara, una exi

gua minoria, en l'italià -entre els 

habitants catalanòfons de l'Alguer-; 

sense comptar, és clar, el «do de llen

gües» -espanyola i francesa- de què, 

per raons comercials i geopolítiques 

òbvies, fan gala ja des de més antic 

els andorrans. Aquesta progressiva 

competència al·loglota s'explica a 

partir d'una dinàmica determinada 

d'antuvi per la defecció de les classes 

dirigents catalanes -per les comple

xes raons històriques que la fan pos

sible ja des de finals del segle xv- i 

prosseguida després per un seguit de 

guerres perdudes, amb mutilacions 

territorials incloses (Tractat dels Piri

neus del 1659), i per les invasions 

militars, funcionaríais i immigratòries 

subsegüents. 

Tot plegat dins el flux d'una mo

dernització més i més rabent que 

passa per la liquidació de la societat 

patriarcal de l'antic règim i per la 

industrialització de la societat -en un 

procés tant de qualificació com d'u-

niformació que es concreta en l'ex

tensió universal de l'ensenyament i 

del servei militar obligatori a través 

de l'única llengua oficial de l'Estat 

respectiu-; que continua, ja al llarg 

del XX, amb les transformacions 

materials que, al preu de les convul

sions -guerres, revolucions, dictadu

res, etc.- més sagnants de la història. 



acaben per emmenar, en aquest mo
ment que som ara, a l'anomenada 
globalització mundial dins el marc 
de les noves relacions interpersonals 
propiciades per Tactual informàtica. 

El que és cert i positiu, llavors, és 
que, a diferència d'altres comunitats 
lingüístiques amb una demografia 
semblant, la dels catalans ha esde
vingut bilingüe, 0 dit altrament: entre 
els seus parlants espontanis ja no n'hi 
ha cap que només ho sigui en la llen
gua pròpia amb ignorància de qual
sevol altra. Aquest bilingüisme no és 
pas fruit tanmateix de cap naturalitat 
primigènia ni de cap disposició inna
ta, sinó conseqüència en primordial 
instància d'una política repressora 
des del poder contra l'idioma del 
país i a favor del de l'Estat; una políti
ca que es veu alhora «pacíficament» 
reblada per tots els mecanismes que 
se'n deriven en forma d'agents de 
facilitació (el terme i el concepte són 
de Miquel Pueyo) en l'aprenentatge 
de la llengua que es tracta d'imposar. 

Un bilingüisme induït, doncs, 
que, en el cas català, bascula tant en 
el temps com en l'espai entre la situa
ció diglòssica i la subordinació lin
güística, alhora que afavoreix en 
qualsevol circumstància el procés, 
adés i segons on i com més alentit, 
adés i segons on i com més accelerat, 
de substitució lingüística. 

Quan s'és ja mínimament com
petent en [altra llengua -la tradicio
nalment identificada amb les majors 
possibilitats d'ascens social- qui se 
servirà a tota mena d'efectes de la 
pròpia? I quin al·loglot s'esforçarà a 
fer-se entendre en la llengua del país 
si els seus parlants tots es defensen ja 
en la del nouvingut? 

Fa cent anys, a les valls d'Aneu 
- i com aquesta tantes altres zones del 
domini lingüístic-, el català hi era 
Túnica llengua imperant arreu, ex

cepció feta de la crosta epidèrmica 
segregada per la paperassa oficial, i 
eren comptats els aneuencs capaços 
de desimboldre's en llengua altra que 
la seva. Ara - i la constatació conti
nua sent vàlida per a la resta del 
país-. Túnica llengua de coneixe
ment necessari per moure-s'hi amb 
total comoditat és l'espanyol, essent 
el del català, com a molt, un plus afe
git, d'un avantatge relatiu, però no 
pas condició sine qua non. 

La prova més llampant d'això és 
el fet que els actuals «nous altres 
catalans» -els treballadors immi
grants de procedència extracomu-
nitària, per no fer referència també 
als residents jubilats d'origen euro
peu- s'integren a través de l'espa
nyol, la llengua en què al capdavall 
se'ls adrecen d'esma els mateixos 
catalans. No hi ha com segles d'o
pressió política i d'alienació cultural, 
a recer de règims absolutistes, feixis
tes 0 neoliberals -segons s'escaigui-
per crear «espontaneïtats» tan unàni
mes, competències tan inamovibles 
en una determinada llengua, per fo
rana en principi que aquesta sigui... 

Ara: la història és imparable i fóra 
ingenu deduir d'aquesta generalitza
ció del coneixement de l'espanyol (o 
del francès a la Catalunya Nord) una 
tendència intrínsecament perversa i 
fatalment destinada a esborrar del 
mapa de les llengües vives la catala
na. El que importa, almenys entre els 
qui aspirem encara a la supervivèn
cia de la llengua secular en plenitud 
de drets i amb total validesa de pres
tacions, és denunciar, primer de tot, 
el caràcter fal·laç d'aquest bilingüis
me ara defensat pels qui, antany com 
enguany, no han fet sinó maldar per 
la implantació, més a la curta, més a 
la llarga, del monolingüisme en el 
seu idioma i s'han servit - i se servei
xen- del tal bilingüisme a tall de fase 
prèvia per desembocar en la total 
suplantado de l'una llengua per Tal-
tra. I, segonament, en contra d'aquest 
bilingüisme resultant no pas de cap 
pluralitat enriquidora, sinó del sot-
metiment més vil, convé reaccionar 
tot apostant pel multilingüisme, per 
la poliglotització massiva dels cata
lans, que els alliberi de la fixació 
pagerola en els esquemes formals i 
mentals exclusius només de l'espa
nyol (o del francès) i els obri nous 
camins, des de i per mitjà de la llen
gua pròpia, a través del coneixement 
de llengües altres, com ara l'anglès i 
Talemany. 

El millor antídot contra l'omni
presència de l'espanyol en la nostra 
societat no és desaprenent aquest; és 
renunciant al seu ús indiscriminat en 
benefici de Tús de l'idioma autòcton, 
alhora que es pal·lien les òbvies limi
tacions quantitatives d'aquest tot apre
nent idiomes que permetin de superar 
tant la interferència com la interposi
ció exercides per aquell. No era Xa
vier Lamuela qui, parafrasejant Torras 
i Bages, afirmava ja fa alguns anys que 
Catalunya serà poliglota o no serà? 
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L O C O D E R 
Per Andreu Loncà i Enric Pinol 

7^ 

ANGLATERRA, 
ANGLATERRA 

Julián Barnes. "Anglaterra Anglaterra" 
Proa. Barcelona 1999 

La normalitat d'un país 

juL,«» .«.«ES hauria de mesurar-se per 

la capacitat que aquest té 

de foter-se d'ell mateix. 

Un gran magnat visionari 

té la pensada de posar tot 

allò que representa An

glaterra -que en el fons és 

tot allò que els forasters, 

els turistes, pensen que 

és- en una mena de Port 

Aventura bestial a l'illa de 

'̂ "'" Wigth. Tot. Des de Robin 

Hood fins a la monarquia. 

Per què perdre temps visitant tot un país, anant amunt i avall, 

si es pot veure tot junt i en menys temps? Com un Catalunya 

en Miniatura, però a escala real i amb personatges incorpo

rats. Problemes: què passa quan Robin Hood i companyia es 

decideixen a exercir com a tais? Si la monarquia decideix sal

tar-se allò que estipula el contracte? Potser la còpia és tan 

bona que s'assembla del tot a l'original. 

Compte a voler-hi trobar l'humor de Tom Sharpe. No es trac

ta d'això. I potser és per això que a voltes decep una mica, 

perquè un espera més broc gros. Aquells que coneguin bé 

Anglaterra assaboriran millor les ironies. Els qui no la cone

gueu 0 la conegueu poc, proveu de fer l'exercici de substituir 

la «pèrfida Albió» per la «triomfant, lliure i plena», f. P. 

Jesús Moneada. "Calaveres atònites' 
La Magrana. Barcelona 1999 

Recreació de veus 

El darrer llibre de contes 

de Moneada és fet amb 

una tal aparença de sim

plicitat i d'imitació fàcil 

de la llengua oral, que és 

una ingenuïtat creure-

s'ho. La naturalitat dels 

contes naix de l'artifici. El 

text de cada relat és un 

brodat meticulós confegit 

amb la fina agulla del 

llenguatge popular, amb 

una labor f i lològica de 

primera línia. El llibre és 

una síntesi preciosa entre el català dels llibres i el català oral, 

amb una fraseologia molt rica. 

El volum presenta una unitat dins la varietat. Els contes finals 

sembla que creixin al seu aire, descarats, i desenrotllen un 

gust per l'esperpent: la mofa per la cúria capellanesca i les 

devotes morigerades. El volum és rodó : comença amb un 

viatge en autobús i acaba amb la sortida del personatge que el 

relliga : el secretari Mallot Foncalda. Al bell mig, relats d'ho

mes i dones que expliquen trossos de llur vida, de llurs misè

ries i prodigis, tot amanit amb convivència conversada amb 

un subtilíssim exercici de recreació de veus. El narrador pre

senta una tècnica excel·lent en retardar el desenllaç d'un con

te com L'origen de ¡es espècies. És bo també Una finestra del 

carrer de l'Ham, que, si no fos per la perspectiva de l'humor, 

fóra una tragèdia rodona. /\ssenfamení compíab/e és un altre 

dels més reeixits. Amb això que he escrit ja s'entén que és un 

llibre que supera amb nota la mitjana de llibres escrits en 

català aquest darrer any. A. L. 

Martí Domínguez. "El secret de Goethe" 
Col·lecció 'El Balancí". Edicions 62. Barcelona 1999 

Es tracta d'un llibre escrit 

amb un sentit molt acurat 

de l'opotunitat, amb un 

nas molt fi per ensumar els 

escriptors importants i els 

grans temes. 

En efecte, el Viatge a Itàlia 

de Goethe és un llibre im-

portantíssim més per l'ex

periència que descriu que 

no pas per com ho escriu. 

El Viatge a Itàlia de Goe

the constitueix una ratlla, 

una frontera. Abans hi ha 

l'escriptor del Werther, 

després hi ha el Goethe de les Elegies romanes. Per dir-ho 

molt sintèticament, abans hi ha l'escriptor que s'enamora á la 

Rousseau, després hi ha un enorme escriptor que descobreix 

el món antic, ni que només sigui entrevist a Sicília. 

És tan important el Viatge a Itàlia de Goethe, que no dubtaria 

a recomanar a tota persona que vulgui enriquir-se l'esperit 

que faci el que, indirectament, Martí Domínguez proposa: el 

seu particular viatge a Itàlia amb Goethe a la mà i acabar a 

Weimar, la pàtria de l'escriptor, que és el pinyol essencial del 

volum. Convine amb altres lectors que es tracta d'un llibre 

que comença a mig gas i que va prenent embranzida sobretot 

a partir de la descripció del Vesubi. A partir de Nàpols, per 

arribar, al final, a un crescendo que no es fonamenta en els 

fets narrats sinó en la comprensió de l'obra del gran escriptor 

que fou Goethe. Posar-se de cul a allò que Rousseau és i signi

fica em sembla un dels elements claus del volum. 

Considero que no és un llibre excel·lentment escrit. Al princi

pi és molt gris, però en canvi es fa llegir a poc a poc, perquè, 

molt de lluny, s'hi intueix el seu viatge a Itàlia; vull dir el de 

l'autor. I és que l'experiència de conèixer Itàlia -el món clàssic 

i el renaixement, ja està entès!- és d'aquella mena de vivèn

cies que et poden canviar el funcionament del cervell. A. L 



Martin Me Donagli 
"La Reina de Bellesa de Leenane" 
La Magnina. Barcelona 1999 

Un deis èxits teatrals de 

la temporada que paga 

molt la pena de llegir. La 

Reina de Bellesa ja no ho 

és tant, ronda els quaran

ta i viu amb i per a la 

seua mare. Totes dues 

alhora amargades, però 

dependents l'una de l'al-

tra. Un dia o altre havia 

de passar que la Mau-

reen, la filla, s'enamorés 

i veiés la possibilitat de 

fugir. Però, la seua mare 

ho permetrà? 

Com moltes obres bones, és difícil d'encasellar, perquè, si bé 

fa riure, no és una comèdia; té moments durs, però no és una 

tragèdia; fa patir i no és un drama. A més, té la capacitat de 

mantenir intrigat l'espectador/lector fins al final, amb caracte

rístiques fins i tot de thriller. De rerefons, la crítica social. La 

dura vida d'una societat, la irlandesa, acomplexada per la 

immigració a Anglaterra o als Estats Units, més si la història es 

mou en un ambient rural. 1 tot plegat només amb quatre per

sonatges. Millor encara, f. P. 

David Trueba. "Cuatro amigos" 
Anagrama. Barcelona 1999 

DAVID TRUEBA 

Cuatro amigos 

Quatre amics decidei

xen passar junts part de 

les vacances d'estiu i 

dedicar-se a fer el boig 

com si tinguessin vint-i-

menysanys. El ^'uapo, el 

casat, el gras i el rar. 

Quatre arquetips que 

pensen i fan arquetípi-

cament. Miren de retro

bar aquell esperit de co

lla másela que fa creure 

que res no pot contra 

l'amistat. Però, és clar, ^^"«Siïí.. 

unes vacances amb —™«,.-

aquest plantejament 

d'entrada no poden sortir bé de cap manera i l'excursió esde

vindrà una mad movie sense totes les de la llei. 

De fel, estem davant un guió novel·lat, més que d'una 

novel·la. Aquí l'autor no pot defugir els seus orígens, l'escrip

tura cinematogràfica. Si bé és cert que li manca profunditat, 

per això dels tòpics que deia, no deixa de ser una història 

entretinguda, sense pretensions i amb alguns bons encerts 

narratius. Per exemple, la traducció dels esquemes de pensa

ment dels í/os, que les ííes creuen tan simple i que en el fons 

és igual d'enrevessat que el d'elles. Potser és per això que ha 

tingut força èxit entre les lectores, segons diuen. Sigui com 

sigui, si l'autor en fa una bona pel·lícula sempre podeu xu/e-

/tirque heu llegit la novel·la abans (crec que això també té 

força èxit amb elles), f. P. 

Ramon Solsona. "No tornarem mai més " 
Quaderns Crema. Barcelona 1999 

Ramon Solsona 
No tornarem mai més 

És una novel· la ex

cel·lent. La història és 

narrada des de tres 

punts de vista que cor

responen a tres perso

natges: el Comandante 

Perlas, el soldat dit 

Doctor Donovan i el 

Capità. Uns joves que 

fan les milícies als 

últims temps del fran

quisme pretenen retro

bar-se trenta anys des

prés, l'any 2000. Què 

haurà passat amb la 

vida de cadascun 

d'ells? Aquest és l'entrellat de la novel·la. 

Solsona també té l'habilitat de fer creïble l'ambient militar 

amb un efecte de realisme màxim. Ara bé, on el narrador se'n 

surt amb excel·lent, és a produir, amb un mínim de paraules, 

una agredolça sensació de perplexitat un pèl amargant. El ll i

bre és el relat, amb pinzellades esquemàtiques o amb fina ins-

trospecció, d'un munt de vides, algunes fetes malbé. La més 

clara és la del Comandant Perles, que és un home típic que 

esclafa. Esclafa la pròpia amant, esclafa la seva família, escla

fa els seus subordinats i s'esclafa a si mateix. El novel·lista 

constata com el prisma de visió de la joventut és errat. L'agra 

constatació que la vida té les seves regles fora de les nostres 

suposicions i desigs és molt explícita. Solsona comença la 

novel·la amb l'esplendor de la joventut. Fins i tot en el cam

pament militar, l'efervescència de la joventut espurneja arreu. 

Al final, en un crescendo dramàtic, el «no tornarem mai més» 

cridat pels jovenots aquell estiu del 1970 es torna un exaspe

rat comiat a la joventut, i un cant elegíac. Trenta anys més 

tard, la ganyota del riure queda tan paralítica com el ¡firmes'. 

que es repeteix sovint a la novel·la. No hi ha cap coixí 

d'humor. El cop de puny a les barres és sensacional. A. L. 
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L A G R 1 P 1 A 
Per Joan Blanco 

• Nit de gala - Escala en Hi-Fi 
26 de desembre i 6 de gener 
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Una nova edició de l'Escala en Hi-F¡, 
celebrada al poliesportiu d'Esterri 
d'Àneu, va amenitzar les festes de 
Nadal amb la participació d'un 
nodrit grup de col·laboradors que 
van imitar o parodiar els artistes més 
famosos del panorama musical 
nacional i internacional. 

• Cavalcada de Reis - 5 de gener 

La nit de Reis va tornar a ser la més 
desitjada pels nens de les valls, que 
durant tot l'any han esperat amb 
il·lusió i neguit els regals dels Mags 
de l'Orient. 

• Festa major vella d'Esterri d'Àneu. 
Sant Vicenç - 22 de gener 

Missa, aperitiu i balls de tarda i nit 
van compondre el programa d'activi
tats de la festa major vella d'Esterri, 
que el poble celebra pel seu patró, 
Sant Vicenç. 

• Rodatge de la memòria 

de Catalunya - 26 de gener 

L'església de Sant Joan d'Isil va ser 
un dels escenaris triats per la pro
ductora New Elements TV Produc-
tions per formar part d'una sèrie 
que prepara per a TV3 i que es titu
larà Memòria de Catalunya. Es trac
ta d'un conjunt de vint-i-vuit capí
tols que expliquen la història del 
país a través de l'art. Completaran 
aquesta sèrie quatre capítols temà
tics addicionals: romànic, gòtic, 
modernista i contemporani. 



• Festa de Santa Águeda 

4¡ 5de febrer 

Organitzada pei Consell Cultural de 
les Valls d'Àneu i la Comissió de 
Santa Águeda, va tenir lloc al Paller 
de Casa Gassia una xerrada-col·loqui 
sobre la situació de la dona al llarg de 
la història, a càrrec de l'escriptora i 
professora de literatura de la Uni
versitat Rovira i Virgili, Montserrat 
Palau. L'endemà, com ja és tradició, 
es va celebrar el dinar de germanor 
que les dones dels diversos pobles de 
la vall realitzen en honor de la seva 
patrona. 

• Representació dels Pastorets 

6 de febrer 

Sota la direcció de mossèn Jordi Mi
quel, rector de les valls d'Aneu, 
alumnes de l'Escola La Closa i de 
l'IES Joaquim Morelló representaren 
el clàssic nadalenc £/s Pastorets, obra 
teatral original de Josep Maria Folch i 
Torres. 

• Postgrau de gestió i animació de 

la cultura popular - 19de febrer 

Els socis del Consell Cultural Solé 
Jiménez i Ferran Relia han participat 
activament com a professors al post
grau de gestió i animació de la cultu
ra popular que organitza l'Escola 
Universitària de Treball Social 
(ICESB) de la Universitat Ramon Llull, 
i que se celebra al llarg d'aquest curs 
99-00. 

• Carnestoltes - 2-7 de març 

Per a molts, aquestes són les festes 
més boges de l'any. Amb l'ajut de la 
disfressa, alguns faran, sense vergo
nya, allò que ni bojos farien a cara 
descoberta. 

• Processó dels armats 

d'Esterri d'Aneu - 2 / d'abril 

El Divendres Sant el poble d'Esterri 
d'Aneu celebrarà les desfilades dels 
armats: al matí el viacrucis i a la nit la 
processó, pels carrers de la vila, 
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acompanyant els passos al ritme 
cadenciós de cornetes i tambors. 

• Fira de Pasqüeta - 29 d'abril 

La plaça de l'Areny s'omplirà de fi-
randants i compradors en el mercat 
tradicional de la fira de Pasqüeta. 

• Santa Maria d'Aneu, 

diada de les Valls - / de maig 
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L'I de maig tindrà lloc a Aneu una 
doble celebració: la Festa del Treball i 
Santa Maria d'Aneu, diada de les 
Valls, que es festejarà a l'església i als 
prats de Santa Maria, amb la missa i 
el dinar de germanor. 
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S A L I S P A S 
Per Albert Algueró Vives 
Metge diplomat de sanitat 

Vi, salut i el «miracle» francès 
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França és el país on es consu
meix més quantitat de vi, i és el 
segon, darrere d'Espanya, amb me
nor incidència de malalties coronà
ries. Es dóna la paradoxa que els 
francesos són grans consumidors de 

greixos saturats, com és ara la man
tega, que, com se sap, és rica en 
colesterol LDL (el dolent) i element 
fonamental per a la formació de les 
plaques arterioscleròtiques; i, en 
canvi, la mortalitat coronària és 



molt més baixa de la que correspon 
al gran percentatge de calories con
sumides de greixos derivats de la 
llet. 

Els nombrosos estudis epide
miologies efectuats per Framigham i 

altres científics demostren clarament 
que l'efecte sobre la reducció del 
risc coronari és superior en els beve
dors moderats, i posen en evidència 
l'excel·lent correlació entre el con
sum moderat de vi negre i la dismi
nució de la mortalitat coronària. 

L'efecte protector del vi negre es 
deu a algunes substàncies que con
té, com són ara, entre d'altres, els 
antioxidants i els seus components 
fenòlics, cosa que confirma l'apa
rent paradoxa (el miracle del v i , 
segons diuen els xovinistes france
sos, orgullosos dels seus reconeguts 
crus). 

El vi és el producte de la fermen
tació del suc del raïm. En el procés 
biològic que té lloc en la formació 
del vi intervenen quatre elements 
fonamentals: el sòl, el cep, el clima i 
l'home. Les qualitats del vi depenen 
en especial de la perfecta conjunció 
d'aquests elements. 

El vi forma part substancial del 
que avui coneixem com a dieta 
mediterrània (denominació creada 
per científics americans, que foren 
els primers a dedicar-se a l'estudi de 
les característiques saludables de la 
famosa dieta). La denominació es 
considera encertada, ja que al llarg i 
a l'ample d'aquest mar els produc
tes i les tradicions dels grecs, els 
romans, els fenicis, els cartaginesos, 
els àrabs i els orientals s'han anat 
entrecreuant durant molts segles 
enriquint-se mútuament i han confi
gurat un hàbit de vida basat, com és 
sabut, en el consum d'un tipus d'ali
ment com l'oli d'oliva, els llegums, 
la fruita seca, les verdures i el peix i 
el consum moderat de vi. 

Hi ha evidències que l'home 
prehistòric sabia com elaborar vi ; 
els paleontòlegs han trobat fòssils 
amb vestigis de brises i raïm prem
sat. Segons la tradició cristiana, fou 

Noè el creador del primer vi. El que 
sí que és veritat és que des de molts 
segles abans de jesucrist es té conei
xement del conreu de la vinya i de 
la producció de vi a Mesopotàmia i 
al Caucas. Des d'allí es va estendre 
cap a Egipte i el Mediterrani. Els 
grecs el van portar al nord d'Àfrica i 
a la resta del Mediterrani. 

Era molt gran la importància que 
tenia el vi per als jueus. El vi s'es
menta més de dues-centes vegades 
a la Bíblia, on constitueix a més a 
més un element simbòlic i essen
cial. Jesucrist el va utilitzar en el 
Sant Sopar; l'Església s'hi va identifi
car i el va convertir, en el moment 
culminant de la missa, en la sang de 
Crist. El vi simbolitza la sang, i la 
sang és la vida. És gran, doncs, l'im
pacte que ha tingut el vi en el ritual 
de la religió cristiana. 

Més tard van ser els romans els 
qui estengueren el conreu de la vi
nya fins als confins del seu extens 
imperi, arribant a les Gàl·lies (l'ac
tual França) i a Espanya, entre d'al
tres territoris. A l'Edat Mitjana es van 
construir monestirs on el vi va esde
venir «monacal» i els frares comen
çaren a conrear vinya amb fruïció. 
Actualment, els països de més pro
ducció i consum mundial són Fran
ça, Espanya i Itàlia. Aquests països 
junts produeixen més del 60 % del 
total mundial. La resta dels conreus 
s'han anat estenent a d'altres zones 
del món, com ara Califòrnia, Xile, 
l'Argentina, Sud-àfrica i Austràlia. 

En el nostre entorn mediterrani, 
el vi i l'oli formen part, avui més que 
mai, de la nostra cultura i, especial
ment el vi, de la nostra vida social. 

Les propietats alimentàries i 
«medicamentoses» del vi s'han de 
considerar sempre respecte a una 
dosi convenient, que correspon al 
que es considera un consum mode-
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rai; no hem d'oblidar que es tracta 
d'una beguda alcohòlica, tot i que 
sigui de baixa graduació, i que el 
seu consum indiscriminat pot induir 
a un greu problema social i de salut 
com és l'alcoholisme. 

El consum moderat es defineix 
com la quantitat de vi que pot ser 
beguda diàriament amb la finalitat 
d'aprofitar al màxim els seus efectes 
saludables, sense que resulti perju
dicial per a la salut. 

Els ministeris de Sanitat i les aca
dèmies de medicina de diversos paï
sos recomanen unes xifres de con
sum que són determinades per la 
fórmula matemàtica següent, 
expressada en unitats de consum: 
unitat = volum en ml x grau alcohò
lic +1.000 

Traduït a la pràctica, correspon 
unes cinc unitats per als homes i tres 
per a les dones, que representa uns 
quatre i tres migs gots de vi diaris, 
respectivament. A banda del sexe. 

la quantitat de vi a consumir 
dependrà també del pes, l'alçada, 
l'edat i les possibles malalties (en 
especial les hepàtiques), drogoad
dicció, etc. 

A la revista Journal Roya! oí 
Medicine, el professor McKee de 
l'Escola d'Higiene i Medicina de 
Londres ha publicat un estudi en el 
qual posa de manifest les importants 
divergències entre les formes de 
consum, que poden provocar efec
tes biològics totalment diferents. 
Així, la mateixa quantitat de vi con-
sumida d'una forma irregular o 
durant episodis d'embriaguesa, és 
segur que augmenta el risc de pro
blemes cardiovasculars i altres tras
torns. 

Quan el consum de vi és ade
quat en la forma i en la quantitat, 
l'efecte protector del vi negre està 
sòlidament establert. Aquest efecte 
és degut a les substàncies que conté, 
com són ara els components poli-

fenòlics, els flavonoides, les anto-
cianines i els tanins solubles. Un es
ment especial mereix el resveratrol, 
un dels molts polifenpoles existents 
a la pell del raïm, que forma part 
dels pigments i protegeix el raïm 
contra l'atac dels fongs. 

Aquests components no alcohò
lics tenen propietats anfioxidants i 
retarden i fins i tot impedeixen el 
procés de formació de les plaques 
d'ateroma a les artèries, reduint els 
processos de formació de trombes 
intraarterials i contribuint alhora a la 
prevenció de la cardiopatia coro
nària. 

Convé recordar que moltes ma
lalties, incloent-hi el càncer i el de
teriorament de l'envelliment, són 
degudes a processos d'oxidació ori
ginats pels radicals lliures. La pro
ducció exacerbada de radicals lliu
res origina una gran oxidació que 
col·labora al creixement i a la disse
minació de les cèl·lules malignes. 
Estudis que es porten a terme a la 
càtedra de fisiologia de la Facultat 
de Medicina de València, dirigits pel 
professor José M. Estrela, semblen 
demostrar l'acció de captació de 
radicals lliures per part del resvera
trol. L'esmentat equip investigador 
constata l'efecte del resveratrol en la 
inhibició de la capacitat de prolife
ració de les cèl·lules canceroses. 
Certs raïms, com el merlot, el pinot 
noir, el graciano i el nero amaro, 
que es conrea a Itàlia, són especial
ment riesen resveratrol. 

Podem alegrar-nos que, per una 
vegada, els metges no prohibeixen 
alguna cosa agradable; al contrari, 
ia promocionen quasi com a medi
cament. Però és aconsellable que 
ningú, portat per cert entusiasme, 
no ingereixi una quantitat de «me
decina» més elevada que la dosi 
recomanada. 
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V E N T D E P O R T 

Per Núria Garcia Quera 

L'home de les herbes 
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Els dits d'una mà martellegen la 
taula amb cadència rítmica, ràpida i 
repetitiva: dit xic, dit de l'anell, dit 
del mig, anular... dit xic, dit de l'a
nell, dit del mig, anular... El dit gros 
no es mou. Mira l'altra mà com aga

fa una tassa de cafè fumejant. L'ho
me de les herbes està encaboriat en 
si, la vetlla, va carregar el xarop per 
a la tos que li havia demanat, la set
mana passada, aquella padrina de 
Sort. 
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S'ha llevat a dos quarts de sis. 
Deixant al seu darrere un núvol 

d'olor d'herbes, ungüents de serp, 
caramels d'eucaliptus i regalèssia, 
les mans obren la porta del garatge. 
Sense notar la flaire d'herbes aromà
tiques que fa tot el que viu en con
tacte amb ell, sense notar l'aroma 
que desprèn la furgoneta, l'home de 
les herbes, esmorzat i llest, remena 
les caixes per assegurar-se que, 
efectivament, ha agafat de la botiga 
el xarop encomanat. I també ha re
posat l'arròs integral, i el llevat de 
cervesa, i la gelea reial, i les píndo
les de ginseng, i tot el que, el dia 
abans, ara que és al cor de l'hivern i 
la gent es refreda i va carregada de 
moc i de reumes, ara que tothom li 
demana remeis per als problemes 
respiratoris, se li va acabar al mercat 
de Tremp. 

Les mans, vermelles i fredes pel 
contacte amb el volant, segueixen el 
ritme de la música. Ell encara repas
sa mentalment la llista dels produc
tes encomanats. De poc passa de 
llarg el quiosc on cada dia, abans de 
sortir de la Seu d'Urgell, s'atura per 
comprar el diari: 

- Sembla que farà bo, avui. 
- Sí, bo, però fred! 
- Això rai, que ja hi deus estar 

avesat. 
- Sí, no em fa res, no. 

- Potser la pluja us empipa una 
mica més, a aquests que feu mer
cats... 

- Potser sí, però vaja, sóc un 
home adaptat a la natura i tot m'està 
bé. 

I és que a l'home de les herbes li 
agrada fer mercats. Fa quinze anys 
que roda pel món amb els taulells, 
la furgoneta i els remeis guaridors. 
Xaman dels Andes... Fetiller vene
dor de rat-penats secs, pedres de la 
sort 0 pells de boc sagrades en un 

* ? ? * 

mercat africà... Sempre té la pana
cea miraculosa, el remei que tot ho 
pot, amagat sota les piles de regalès
sia. 0 el consell ancestral oblidat 
per tothom sota l'influx de farmàcies 
i antibiòtics. Guariments per als pa
drins afectats d'artrosi i reumes, pro
visions sanes per al jovent interessat 
en el que menja, llaminadures sense 
verí per a la canalla gormanda, re
meis amb bafs d'arbre per als pati-
dors de refredats i migranyes, cures 
depuratives per als qui han acumu
lat massa greixos, productes de les 
abelles per ajudar a prevenir-ho tot. 
Elegants com les d'un un mag, les 
seves mans treuen del barret conills 
de salut, mocadors llampants de be
nestar i cartes de pòquer benignes. 
Dignes prestidigitadores de pots, 
bàlsams, farinetes, pomades, herbes 
i xarops, coneixen tota mena de 
trucs per ajudar a viure millor els 
seus espectadors. 

Revolt rere revolt, aquell dia clar 
i fred d'hivern l'home de les herbes 
puja fins dalt del port del Cantó. No 
s'entreté a admirar la imatge de la 

serra del Cadí refulgent de neu. No 
para esment en la música que s'es
capa de la ràdio. Absort en la llista 
del material que ha reposat la nit 
anterior, es demana una vegada més 
si ha agafat el xarop de la padrina. 

A les vuit arriba a Sort. 
I comença a muntar la parada. 

Al mateix lloc de sempre. A la ma
teixa obaga de cada dimarts. Al cos
tat dels seus eterns veïns. Les taules, 
els prestatges a costat i costat, les 
capses d'herbes i de caramels. Tot al 
seu lloc, en un ritual conegut i quo
tidià, amb una precisió de movi
ments guanyada a força de la repeti
ció. 

Un cop muntada la parada, s'as
seu al seient de la furgoneta aparca
da al darrere i les mans obren el dia
ri. Ara ja no tenen fred. El moviment 
les ha fet entrar en calor. Espera que 
arribin els clients més puntuals i ma
tiners. Però no pot passar dels titu
lars, perquè de seguida li crida l'a
tenció una dona que demana un 
remei per al mal de cap. I després 
un senyor, exfumador, que compra 
la seva ració de regalèssia que sem
pre du penjant dels llavis, i més tard 
una padrina que escull les millors 
herbes per evitar el dolor. 

I així les mans passen el matí: 
alternant diari, bosses que s'omplen 
de caramels, pots de vidre, bran
ques de regalèssia, bitllets i mone
des. I a dos quarts de dues, quan ja 
ha oblidat el xarop per a la tos de la 
padrina, quan ja pensa en el dinar 
que li haurà preparat la dona i que 
trobarà en arribar a casa, una veueta 
que diu: «Nen, que m'has dut el 
xarop?», li fa fer un bot en pensar, 
altra vegada, que potser se l'havia 
oblidat. 

A les dues, les mans es refreguen 
l'una contra l'altra i es diuen: és ho
ra de plegar. 
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C A P D E C A S A 
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El vell hostal d'AIdí, amb tatuatges franquistes, el 1969. Fofo; CCVÀ - Fons ¡. Tous. 

La serradora d'lsll, 
encara dempeus el 1984. 
Foto: CCVÁ - Fons ¡. Tous 
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11 estacions d'esquí 
520 km de pistes 

633 canons d'innivació 
500 monitors 

2.800 iiectàrees esquiables 
70.000 viatgers/liora de capacitat 

72 remontadors mecànics 
22.000 j^aces d'allotjament 
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Estacions d'esquí alpí 
Baqueira-Beret, BoíTaüll, Espot Esquí, 
Port-Ainé, Port del Comte, Tavascan 

Estacions d'esquí nòrdic 
Aransa, Bonabé, Lles, Sant Joan de l'Erm, 
Tavascan, Tuixent 
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