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N I A L 

I SI en recuperàvem 

la memòria? 

muntamjós 

Fidels, possiblement, a l'herència 
del darrer comte de Pallars, Hug 
Roger III, el Consell Cultural de les 
Valls d'Àneu, després de deu anys 
de treballs interromputs, ha acon
seguit materialitzar, amb l'ajuda 
inestimable de Pagès Editors de 
Lleida, el vell somni d'atorgar de 
nou la paraula al protagonista 
indiscutible de l'escena política 

catalana a la segona meitat del segle xv. EM2 de setembre de 1491, Ferran el 
Catòlic acusa l·lug Roger iii de Pallars del crim de lesa majestat: se'l condemna 
a la pena capital, a la confiscació de tots i cadascun dels seus béns, i a la priva
ció de les dignitats, dels honors i de la fidelitat dels seus vassalls. 
Amb el títol Senyor en les muntanyes, el llibre aplega el procés jurídic a què se 
sotmeté el comte perduda la guerra i rendides les principals places fortes, com 
l'emblemàtic castell de València d'Àneu. El darrer acte d'una seqüència clara
ment desfavorable a la casa de Pallars i, per contra, altament profitosa per als 
Cardona, eterns i interessats enemics. 

Un rebel, un traïdor, un destorb a la creació d'un Estat autoritari? Un heroi, un 
home d'honor, un defensor a ultrança de les institucions i de les llibertats de la 
terra catalana? El procés tendenciós per naturalesa, d'una banda, i els acurats 
objectius estudis que giren entorn del document, d'una altra, facilitaran la com
prensió d'un període agitat de la història de Catalunya tot aproximant-nos a la 
controvertida figura del darrer comte de Pallars: Hug Roger iii. 
El castell de València d'Àneu, la figura d'Hug Roger i el llarg setge a què fou 
sotmès per les tropes dels Cardona constitueixen, especialment, un dels espais 
que els historiadors anomenen llocs clàssics de memòria imprescindibles per a 
la construcció dels símbols de l'imaginari col·lectiu pallares. No debades, 
doncs, l'historiador Ricardo García Cárcel, a propòsit de les excavacions del 
Born barceloní, sentencia literalment: "...solament l'oxigen de les fonts 
-arquològiques i documentals- permet neutralitzar els tòpics de l'efusió emo
cional. El millor antídot per a l'èpica és la transparència. L'exhumació de les 
fonts històriques solament pot ser temuda per tots aquells que creuen tenir la 
legitimitat del pensament històric únic." 
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L A P I P I D A 
Per Montserrat Burgués i Gabarrella 
Fotos: Arxiu 

Llorenç de Castellarnau 

i Casimiro 

4 

Llorenç de Castellarnau i Ca
simiro és fill de casa Cerdà d'Àreu, a 
la Vall Perrera. Nascut un 26 d'abril 
de 1962, es crià entre vaques, ove
lles i euques, ja que en aquell temps 

la casa era forta i disposava de tota 

mena de bestiar. El motor de l'e-

conomia de la casa, però, no havia 

estat sempre la ramaderia, ni de bon 

tros. Durant el segle xix, i ben entrat 



el XX, casa Cerda era una de les cap
davanteres de la comarca, gracies a 
l'explotació de les fargues del ferro 
existents a la Vall Perrera (d'on pro-
vé el seu nom). La família De Cas-
tellarnau n'era la propietària, en 
molts casos, o la principal benefi
ciària. Amb la davallada de les far
gues, però, la família i la casa pa
tiren un greu retrocés econòmic que 
els portà a subsistir únicament de la 
ramaderia i l'agricultura. En aquells 
temps, la venda de mules i bestiar 
de càrrega encara era, sens dubte, 
un gran negoci per a les cases. Així 
doncs, la venda de bestiar fou l'altra 

Amb el seu pare a là borda de la Selva. 

Quan jo vaig 

néixer, els mossos 

es van acabar aviat, 

ben bé vaig 

néixer cent anys 

massa tard 

gran font d'ingressos fins que arribà 
la locomoció al camp, els tractors. 
L'aparició d'aquestes màquines van 
fer caure en picat la venda i tot el 
comerç que hi havia al voltant del 
bestiar de càrrega i la feina del 
camp. Aquest fet provocà la segona 
gran davallada econòmica de la 
casa. En aquestes circumstàncies és 
com la casa comença la seua aven
tura pel segle xx. És a mitjan segle 
quan neix el nostre personatge, 
quan la casa encara tenia alguna 
"mossa" per cuidar-lo, tal com ens 
explica ell mateix: "Quan jo vaig 

néixer, els mossos es van acabar 
aviat, ben bé vaig néixer cent anys 
massa tard." 

-Quan et comences a familiarit
zar amb el bestiar? 

-Com que de xic estudiava aquí 
al poble -llavors encara hi havia 
escola-, a la tarda quan sortia d'es
tudi anava a treballar a casa, a aju
dar en el que calgués, segons la fei
na del temps. 

-Era molt diferent com es treba
llava quan tu eres petit d'aral 

-jo ja no he treballat com ho 
feien els meus pares, per exemple. 
Ells ho feien tot a mà. Hi havia els 
dallaires, els que giraven l'herba, els 
que amb el carro la carregaven i la 
portaven a l'era, etcètera. Al cap de 
poc temps de néixer jo, ja va arribar 
la maquinària al camp. En aquest 
sentit no ha canviat gaire, tret que la 
maquinària ha anat evolucionant, 
com tot. Amb l'aparició de la ma
quinària, desapareixen els mossos, 
jo aquest canvi el recordo molt va
gament. Diria que vaig ensopegar 
just l'època del canvi. Com deia, la 
maquinària ha anat evolucionant i 



Un moment de l'entrevista. 

s'ha fet cada vegada més sofistica
da. Potser un dels canvis més impor
tants, 0 si més no curiosos, és l'apa
rició del va/7ef elèctric per guardar 
les vaques. Quin descans! 

-Quan comences a fixar-te 
en les ovelles^. 

-Quan jo vaig néixer, feia 
quatre o cinc anys que a casa 
s'havien venut el ramat, per
què els pastors del poble ha
vien plegat. La primera ovella 
me la va regalar el meu padrí 
de bateig quan tenia set anys. 
Va ser el regal de la meua co
munió i em va fer una il·lusió im
mensa; a mi ja m'agradaven les 
ovelles. 

'Quan deixes d'estudiar per 
dedicar-te a la feina de casa^ 

-Als tretze anys vaig marxar cap 
a Tremp per fer vuitè de bàsica. Des- Els primers passos. 

prés vaig cursar dos anys de profes
sional agrària, perquè ja tenia clar 
que em volia quedar a casa de 

pagès. Estudiar no m'havia agra
dat mai. Potser hauria continuat 

'• per fer de perit agrònom, però 
llavors va ser l'any que el 
meu pare va estar malalt i 
vaig haver de quedar-me a 
casa a fer la feina, sempre 
pensant que hi tornaria. 
Però ja no hi vaig tornar. 

-Així doncs, ets pagès ben 
bé per vocació. 

-Home és clar, sempre m'han 
agradat els animals, treballar al 

camp, la maquinària... Ets a casa 
teua, treballes a l'aire lliure, en con
tacte amb la natura. 

-Creus que tots els pagesos en 
són per vocació? 

-Ara sí. Abans no, perquè la gent 



es quedava a casa per força, no hi 
havia mitjans, no estudiaven. Ara, 
però, els pocs joves que quedem 
segur que ho fem per vocació, ja 
que seria molt més fàcil de guanyar-
nos la vida treballant en qualsevol 
altra cosa. 

-En el moment en què tu et que
des a casa, quin bestiar hi haviaï 

-Només vaques de munyir. 
-Quan et quedes a treballar a 

casa definitivament, quins objectius 
et marques? 

-En aquell moment tenia clar de 
continuar amb les vaques de munyir 
i fer-ne una granja per a 50 o 60. Tot 
i així, ja tenia 35 ovelles, que havien 
sortit de la que m'havia regalat el 
meu padrí per la comunió. Me les 
vaig vendre totes, menys la primera, 
perquè va plegar el pastor del poble. 
Ell guardava tot el dia les ovelles del 
poble. Al matí les anaven a engegar, 
més 0 menys a la mateixa hora, i a 
la tarda havien d'estar a l'aguait 
quan baixaven perquè cadascú s'a
nés a triar les seues. Dels diners que 
vaig fer de les ovelles, vaig comprar 
cinc vedelles a la Seu, holandeses i 
amb carta -llavors encara ni se'n 
parlava, de la carta-, ja amb la in
tenció de munyir-les. 

-Com veies el futur aleshores? 
- N o tan malament com ara. 

Semblava que allò no podia anar 
malament, potser perquè de jove tot 
ho veus d'una altra manera. 

-Com i quan decideixes canviar 
d'orientació en la teua explotació, i 
per què et decideixes per les ove
lles? 

-Mentre es va munyir, tot i que 
la feina era molt esclava, es guanya
ven molts diners. Econòmicament 
era molt rendible; tot aquest cap de 
muntanya va tirar endavant gràcies 
a la llet, les cases més xiques i les 
més grans. Els vedells xics valien di-

El primer any que van 

fer el concurs de gos

sos, d'aquí del país 

no s'hi presentava 

ningú. Un amic meu 

em va convèncer per

què era una vergonya 

que no hi anés ningú 

ners, munyies la llet de la vaca i la 
venies. I si a la vaca la cuidaves bé, 
cada any et feia el vedell. Aleshores 
els meus pares es feien grans i jo 
havia de fer un plantejament, de fer 

una inversió econòmica a l'explota
ció, amb una granja de munyir, amb 
sala de munyir i ben condicionada. 
La meua mare munyia cada dia 
mentre jo feia la feina de fora: dallar, 
portar les paques, fer l'herba, re
gar..., ja que a l'estiu teníem poques 
vaques a casa -les altres eren a la 
muntanya-; a l'hivern es munyia 
molt més, totes eren a casa. Tot això 
em feia pensar molt. Jo era jove, sol
ter, sol, i de moment penses que no 
val la pena complicar-te tant la vida 
fent una inversió tan arriscada. De 
vegades pensava que era difícil tro
bar una noia que volgués pujar a 
Àreu, i això també em frenava. Tot 
el jovent en marxava, no s'hi queda
va ningú i en aquells moments veia 
un futur molt incert. És en aquell 
moment quan surt una disposició 
del govern central per a l'abandona
ment de munyir, et pagaven segons 
la quota que tenies. I això i tot ple
gat em van fer decidir a plegar de 
munyir, conscient que amb les 

d:» 

Xollant ovelles 
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L'administració ens 

té molt abandonats. 

S'ha volgut promo-

cionarel turisme 

sense tenir en comp

te que la muntanya 

sense els ramaders 

no seria laquees 

vaques de carn era molt difícil 
poder viure, perquè no donaven tant 
com les de llet. N'havies de tenir 
moltes més, i aquí a la muntanya 
estàs limitat, amb la finca, la mun
tanya i el clima. En aquells moments 
tampoc no hi havia prima, i l'únic 
benefici que tenies de la vaca era el 
vedell. 

Al cap de pocs anys d'estar sen
se munyir, de l'única ovella que 
sempre havia tingut ja en tenia 50 o 
60, i és llavors quan veig que pot 
donar més un bon ramat ben cuidat 
i ben portat que no les vaques de 
carn, perquè les ovelles et permeten 
aprofitar més el terme que les va
ques. A partir d'aquí, i amb 4 o 5 
anys més, ja faig un ramat de 200 
ovelles més o menys. Mentrestant 
conec una noia que li agrada la 
muntanya i viure a Àreu. A partir 
d'aquí comencem a fer plans de fu
tur tots dos, i és quan decidim de 
continuar endavant amb les ovelles 
i fer una inversió a l'explotació, en
carada a una ramat de 500 ovelles. 

-Dius que de petit ja t'agradaven 
les ovelles, però quan et comences 

Amb la seua mare i el seu germà. 

a aficionar als concursos de gossos 

de pastor? 

-El primer any que van fer el 

concurs a Llavorsí, d'aquí del país 

no s'hi presentava ningú i jo tenia 

un gos molt bo per a les vaques. 

Llavors un amic meu organitzador 

del concurs em va convèncer que 

m'hi presentés, ja que era una ver

gonya que ningú del país no hi anés. 

Va ser el meu primer concurs, el gos 

no estava acostumat que hi hagués 

3.000 persones observant-lo, estava 

espantat i jo més que ell. La veritat 

és que ho vaig passar molt mala

ment. A partir d'aquest concurs vaig 

tenir clar que, si no tenia un gos que 

jo veiés que podia anar a concursos, 

per fer el ridícul em quedaria a casa. 

No va ser fins al cap d'un parell 

d'anys que va aparèixer la Cuca, la 

millor gossa que he tingut fins ara i 

que va arribar a ser subcampiona de 

Catalunya. Des d'aleshores hi he 

participat cada any. 

-Què representa un gos d'atura 

per a un pastor? 

-Tot. Sense un bon gos no pots 

sortir de casa amb el ramat. 

-/ tu especialment, què hi veus 

en un gos? Tal com diu el tòpic, és el 

teu millor amic? 



-Són molt fidels a l'amo, els has 
de tractar bé i amb molt carinyo, hi 
parles i t'entenen, encara que sem
bli impossible. Si un dia veuen que 
estàs enfadat, trist o content, ho 
noten amb els gestos que fas, de la 
manera com els parles, com els ma
nes... Llavors ells també actuen di
ferent, més nerviosos, no estan tant 
per la feina, estan més per tu, més 
pendents del que fas. Per mi la dita 
no és un tòpic, és una veritat com 
una casa. La fidelitat que té un gos i 
la manera de correspondre és una 
cosa excepcional. 

-Per què actualment tots e/s gos
sos que participen en els concursos 
són de la raça Border Collie i no són 
els d'atura autòctons^ 

-Perquè el Border Collie és un 
gos molt especial. És molt més es
pectacular que el d'atura, és més 
ràpid i obeeix a la perfecció. Tot 

això són factors decisius en un con
curs, on el temps és una de les coses 
que es valora més. El gos d'atura 
guarda perfectament un ramat a 
casa 0 a la muntanya, però en un 
concurs és massa lent, fa el que li 
diu l'amo però mira contínuament a 
veure quina és l'ordre següent, i ai
xò li fa perdre molt temps. El nivell 
dels concursos, aquests últims anys, 
ha pujat molt i això ha fet que, en 
molts casos, el temps sigui un factor 
decisiu. 

-En definitiva, els concursos de 
gossos d'atura què representen per a 
tu? Un dia de trobada o una compe
tició? 

-Evidentment és una competició 
a escala de Catalunya, i hi vas a par
ticipar i a guanyar. D'altra banda, 
també és una trobada d'amics, ja 
que de pastors joves cada dia n'hi 
ha menys. En aquest moment el par

ticipant més jove dels concursos sóc 
jo mateix. 

-Ha canviat el concepte de pas
tor? Com ho ha fet? 

-El concepte de pastor no ha 
canviat gaire, perquè, encara ara, té 
connotacions despectives. La vida 
del pastor, però, sí que ha canviat 
substancialment. Abans les ovelles 
sortien del corral cada dia de l'any, 
ni festes, ni Nadáis..., i els pastors, 
darrere les ovelles, fes fred, calor, 
nevés o plogués. Ara, per exemple, 
les meues ovelles fa dos mesos que 
pràcticament no surten de la granja. 
Amb l'hivern de fred i gel que ha fet, 
les ovelles no s'han mogut de la 
granja. És una manera de treballar 
diferent. Cada dia vaig a la granja i 
treballo amb tota comoditat per a mi 
i per a les ovelles, cosa que repercu
teix directament en la productivitat 
del bestiar i de l'explotació, perquè 

reballant a la granja 
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per més pastors que siguem, som 
una empresa familiar agrària. 

-Treballant de pastor, quina èpo
ca de l'any t'agrada més? Per quèï 

-Cada època té el seu encant. A 
la primavera engegues les corderes 
que guardes per a mares. Llavors 
durant uns dies gaudeixes veient 
com les mares es preocupen per les 
seues filles i com es preparen totes 
per anar a la muntanya. El dia de la 
xolla és un dia que esperes que hagi 
passat, perquè per al pastor és un 
dia molt pesat: has de pessolar les 
ovelles i replegar-ne el velló. i l'en
demà, marcar-les totes. Abans es 
feia amb pega i ara amb pintura. 
Una vegada fet tot això, s'engeguen 
a la muntanya. A l'estiu, un dia a la 
setmana les vas a mirar, els puges la 
sal i, si cal, cures les que estan feri
des. Depèn d'on siguin les ovelles, 
pots estar tot el dia caminant. És un 
dia que el passes sencer a la mun
tanya i la gaudeixes. A la tardor les 
vas arreplegant i les vas controlant 
més, fins al dia en què canvia el 
temps, poc a poc les vas atansant 
una altra vegada a casa. També vas 
triant les que estan a punt de corde-
rar. Entrat l'hivern, tot el ramat és a 
casa i estàs més per elles. Durant la 
tardor i l'hivern és quan hi ha l'èpo
ca de cria més forta. 

-Com has dit, els pastors teniu 
molt contacte amb la natura. Què 
representa pera tu la muntanya? 

-La muntanya per a mi és un 
modus vivendi, ja que les ovelles 
l'aprofiten molt i fan de jardineres 
de la muntanya. Nosaltres hi vivim 
tot l'any, la respectem i la cu Ídem. 
Hi ha determinats grups, però, que 
els sembla que ens han d'ensenyar 
què hem de fer per la muntanya i 
que es posen en moltes coses en 
què jo crec, sincerament, que no 
s'haurien de posar. Nosaltres som 

Recollint un premí al concurs de gossos d'atura de Llavorsí. 

els primers interessats a no fer mal
bé la muntanya. 

-El turisme pot ser un comple
ment rendible per a la pagesia? 

-Mal que ens pesi, sí. Actualment 
és un complement força rendible, ja 
que amb la nostra feina tirar enda
vant una família és molt difícil. 

-Creus que el turisme és prou 
respectuós amb la natura? 

-Hi ha de tot. Hi ha gent que fa 
molts anys que van a la muntanya, i 
la respecten i se l'estimen. En canvi, 
n'hi ha d'altres que, per ignorància 
suposo, no tenen ni idea del que és 
la muntanya, del bestiar que hi ha, 
ni de la fauna ni de la flora. Un dels 

problemes més greus que tenim els 
pastors són, precisament, els gossos 
que abandona la gent a la muntanya 
i que ataquen els ramats. 

-Com veus el futur? 
-Una mica negre. No vull ser 

pessimista, perquè amb tot el que hi 
he invertit, espero i desitjo que vagi 
bé, però el futur no el veig gaire clar. 
Crec que l'administració ens té molt 
abandonats, que s'ha volgut promo-
cionar molt el turisme sense tenir en 
compte que la muntanya sense els 
ramaders no seria la que és i que, en 
el fons, si el turisme puja a gaudir de 
la muntanya és perquè els que hi 
vivim tot l'any la cuidem. 



L O V 1 S T A I R E 

Mercè Canela 

Per Mercè Canela 

/ / 

Al pati de la casa d'uns amics, a Sant Guim. Devia tenir més o menys un any. Per la cara que faig, 

sembla que els primers passos de la meua vida els vaig emprendre amb molta serietat... 

SÓC de Sant Guim (de Sant Guim 
de Freixenet, diuen els papers ofi
cials), i això m'ha fet en gran part 
com sóc. Suposo que tothom pot dir 
el mateix dels seus orígens. No ho sé. 

Els records de la meua infantesa 
són records plens de gent. Sóc la ter
cera de sis germans: quatre noies i 
dos nois. El més petit, però, va morir 
quan encara no havia complert un 
any... Sempre he pensat que ser 
colla ha estat una sort, potser perquè 

els germans ens hem avingut bé. A 

més, també hi havia els cosins, els 

amics, tota la colla del barri de Dalt. 

Un dels privilegis de viure en un 

poble és la llibertat, la possibilitat de 

jugar al carrer des que apuntava el 

bon temps, de bellugar-t'hi amb 

autonomia, dins d'uns certs límits 

marcats pels adults - i que sempre 

eren més estrictes per a les nenes 

que per als nens-, prou amplis, 

però, per a sentir que tenies el con-
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Foto de família a la plaça de l'església de Sant Guim. Els meus pares amb la Teresa, el Ramon i jo, 

molt seriosa, als braços de la mare. 

trol del teu món d'infant. 

A casa teníem un taller mecànic. 
L'havia obert el meu padrí amb el 
seu fill gran. El petit, el meu pare, hi 
va començar a treballar quan va fer 
catorze anys. Arreglaven cotxes i 
màquines de tota mena, i també 
n'inventaven i en construïen a mida 
de les necessitats del client que els 
ho demanava. Recordo mon pare 
calculant, dibuixant, dissenyant... 
La majoria de coses les havia après 
tot sol 0 amb cursos per corres
pondència, encara que, ja passats 
els trenta anys, animat per la meua 

mare, que sempre ha estat molt pre
ocupada per la qüestió dels estudis, 
va fer el batxillerat, gairebé al 
mateix temps que la seua filla gran. 
El taller de casa va ser pioner en la 
construcció de molins de vent per a 
produir energia elèctrica. També 
van fabricar, entre altres coses, 
màquines de rentar roba i encene
dors elèctrics. 

Els records de la meua infantesa 
són plens de gent i del paisatge de 
Sant Guim, amb la successió de les 
estacions, l'aire net pel vent que 
bufa gairebé sempre des d'un lloc o 

l'altre -el vent serè, la marinada...-, 
les boires gebradores de l'hivern, el 
verd que va tenyint a poc a poc els 
camps quan s'acosta el bon temps, 
l'esclat de foc de les postes del sol... 
Són plens dels anys d'escola, amb la 
senyora Angelina, i els de batxille
rat, a l'escola parroquial, on un grup 
de capellans -el rector i el vicari de 
Sant Guim, el rector de Freixenet, el 
de Montpalau...- ens preparaven 
per a examinar-nos lliures al juny. La 
majoria d'alumnes eren nois, però 
des de feia uns anys també adme
tien noies. Les anades a examinar-
nos eren tota una aventura: en un 
dia ens jugàvem tot el curs... 

Al costat dels estudis, hi va haver 
les mil i una activitats amb què sem
pre bullia el poble. En part per 
necessitat, en part per inquietud, en 
part per la sort de comptar amb gent 
que tirava el carro, els meus anys 
d'adolescència i de joventut van 
estar plens de moviment. Quan, a 
quinze anys, me'n vaig haver d'anar 
a Barcelona per continuar el batxi
llerat, seguint els passos de la Teresa 
i el Ramon, els meus germans grans, 
vaig començar aquell vaivé frenètic 
que crec que hem viscut la majoria 
dels qui hem passat la mateixa 
experiència. Esperava els divendres 
amb candeletes per fugir corrents i 
arribar tan d'hora com pogués a 
Sant Guim, on passava el cap de set
mana de reunió en reunió. La nit del 
diumenge arribava massa de pressa 
i havíem buscat mil estratagemes 
per retardar al màxim el retorn a 
Barcelona. 

La meua relació amb Barcelona 
va ser durant molts anys ambivalent. 
Coneixia la ciutat des de petita, per
què hi anàvem sovint a visitar la 
família de la mare i la germana gran 
del pare. Però la meua vida, tot el 
que li donava una mica de sentit, 



Amb el meu germà, un dia de festa, al barri de Dalt. La Montserrat, la Núria i la Mercè -conegudes oficialment a la família 

com "les nenes"- jugant amb els gatets de cal padrí. 

era a Sant Guim. Encara que passés 
cinc dies a la setmana a Barcelona, 
jo vivia a Sant Guim, i volia conti
nuar així. Aspirava a acabar els estu
dis i tornar-me'n cap allà. A Bar
celona hi tenia companys, però no 
amics. Vaig trigar molt temps a tenir-
n'hi, d'amics. No va ser fins al final 
de la carrera i el primer any de tre
ballar-hi. I no va ser fins llavors que 
vaig començar a sentir que també 
vivia a Barcelona. Sempre he pensat 

que els amics són una de les coses 
més importants que hi ha. 

A la universitat vaig estudiar 
arqueologia, conscient que no en 
podria viure i que, quan acabés, 
m'hauria d'espavilar a trobar feina 
en alguna altra cosa. Tenia bastant 
coll avall que el més probable era 
que acabés dedicada a l'ensenya
ment. Mentre estudiava, vaig publi
car el meu primer llibre. 1, encara 
que vaig tenir l'agradable sorpresa 

de cobrar drets d'autor (allò sembla
va gairebé un somni), també era 
bastant clar que la literatura no em 
donaria pas per a posar plat a taula 
cada dia i per a pagar el lloguer d'un 
sostre. 

La publicació del meu primer lli
bre em va semblar un esdeveniment 
tan increïble que gairebé no gosava 
parlar-ne amb ningú, fins al punt 
que algun amic se'm va enfadar i tot 
perquè no li ho havia dit. Amb una 
mena d'esperit fatalista, que he patit 
tota la vida, m'imaginava que passa
ria alguna cosa, alguna catàstrofe, 
que impediria que el somni acabés 
fent-se realitat: potser l'editorial 
s'arruïnaria i hauria de tancar, o pot
ser hi hauria un cop d'estat i torna
rien a prohibir que s'edités en cata
là. )a veieu que no m'hi posava per 
poc. Per sort, la vida va seguir el seu 
curs sense fer cas de les meues elu
cubracions i un dia d'abril em vaig 
trobar amb el llibre a les mans. Es 
titulava De qui és el bosc?. Era una 
novel·la realista, protagonitzada per 
una colla d'amics que vivien al barri 
de Dalt d'un poble que era com \'al-
ter ego del meu. M'havia decidit a 
escriure'l un dia que una amiga, lle
traferida com jo, m'havia portat un 
retall de diari amb la convocatòria 
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A Santillana del Mar, l'últim any de carrera, amb amics de la universitat. 

del premi Josep Maria Folch i Torres. 
No vaig guanyar el premi, però el 
Josep Vallverdú, que era membre 
del jurat, va animar l'editor a publi
car aquella novel·la, que semblava 
escrita per algú que potser ho aca
baria fent prou bé. No crec que mai 
em donin cap premi que m'arribi a 
fer tanta il·lusió com aquell primer 
llibre, amb les seues tapes de carto-
né, les il·lustracions de la Montser
rat Brucart i el meu nom escrit sota 
el títol. 

Un dia, al cap d'un parell de 
mesos, vaig rebre a casa l'acta de 
l'última reunió de la subponència 
de literatura infantil i juvenil del 
Congrés de Cultura Catalana. La sig
nava el seu secretari, el Joaquim 
Carbó, i hi havia una nota seua en 
què m'explicava que a La Galera li 
havien ensenyat el meu llibre i em 
convidava a assistir a la propera reu
nió. La meua timidesa em va fer 
dubtar molt si anar-hi o no, però al 
final em vaig armar de valor i em 
vaig presentar a la sala de l'edifici 
del Col·legi d'Advocats que indica
va l'acta. Encara em veig entrant 
allà i adreçant-me amb un fil de veu 
a la primera persona que vaig trobar. 

Em van donar la benvinguda i em 
van fer seure. Va ser l'inici d'unes 
quantes noves amistats i de la millor 
escola d'escriptura que he tingut. 
Sovint, en acabar les reunions, ens 
quedàvem uns quants i ens n'anà
vem a prendre alguna cosa en algu
na cafeteria del voltant. Allí xerrà
vem de literatura i de projectes 
nous. Hauria d'haver dit xerraven, 
perquè, jo, el que feia, era sobretot 

escoltar. Durant molts anys, entre 
tota la colla de gent que vaig conèi
xer llavors, vaig tenir fama de ser 
una persona molt callada. 

El meu pas per l'ensenyament, 
acabada la carrera, va durar tres 
mesos i, després d'un any escàs d'e
xercir de secretària d'un col·legi 
professional, vaig entrar al món de 
les biblioteques. M'havia estat pre
parant les oposicions amb una ami
ga, somiant encara tocar el dos de 
Barcelona. Però a l'hora de la veri
tat, no ho vaig fer. Vaig tornar a la 
Universitat Autònoma, on havia 
estudiat, però aquest cop a treballar-
hi. Així vaig començar una època 
d'una certa tranquil·litat: una feina 
que m'agradava, temps per a escriu
re, esforços per a no abandonar del 
tot l'arqueologia, anades i vingudes 
entre Sant Guim i Barcelona... 
Després, de mica en mica, les coses 
es van anar complicant. El temps 
per a escriure es va anar encongint, 
acorralat per un teixit cada vegada 
més espès de compromisos, neguits, 
obligacions... És molt difícil ser l'a-

De monitora en uns campaments del Cau, de Sant Guim, a la Ribera Salada. 



mo del teu temps! Em va començar 
a agafar la dèria de marxar. Sempre 
havia tingut ganes d'anar-me'n una 
temporada a l'estranger, un any, 
dos... No sabia ben bé on ni com, 
però de tant en tant hi pensava. 

Es curiós com de vegades hi ha 
decisions que acaben tenint una 
transcendència que no t'hauries 
imaginat mai en el moment que les 
vas prendre. Quan feia tercer a la 
universitat, vaig decidir matricular-
me d'alemany a l'Escola Oficial 
d'Idiomes. Els motius van ser diver
sos, però cap realment de pes: des 
que era més fàcil trobar plaça d'ale
many que d'anglès, fins que em feia 
gràcia aprendre una llengua que 
deien que era tan complicada. L'a
lemany em va permetre fer la prime
ra escapada una mica llarga a fora. 
Un amic em va aconseguir una beca 
per anar a fer un curs intensiu d'un 
mes a la ciutat alemanya de Kassel. 
Dos anys després hi vaig tornar, ja 
pagant-m'ho de la meua butxaca 
amb els diners estalviats de la meua 
feina de secretària. Però al final, a 

Excavacions a Can Garriga, al Vallès Oriental. Durant uns anys vaig intentar no abandonar del tot 

l'arqueologia. 

Barcelona, vaig deixar d'anar a clas
se i els meus avenços es van aturar. 
Cada vegada que intentava posar-
m'hi de nou, trobava que havia tirat 
enrere i, com que anava atabalada 
amb moltes altres coses i tampoc no 
hi dedicava gaire temps, no hi havia 
manera de passar la barrera que 
m'impedia tenir una conversa amb 
una certa fluïdesa o llegir un text 
sense haver d'estar pendent del dic

cionari cada dues paraules. Estava a 
punt d'abandonar-ho definitivament 
quan em va començar a agafar la 
urgència d'escapar-me de Barcelona 
- i de tots els compromisos- una 
temporada. I l'alemany va ser l'ex
cusa perfecta. Me n'aniria tres me
sos, faria un altre curs intensiu, seria 
l'últim intent. 0 passava la barrera o 
plegava. Una altra cadena d'atzars 
em va dur a Berlín, a casa de la cu-
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nyada d'un professor de la universi
tat. Vaig aconseguir superar la barre
ra, però això no va ser pas el més 
important d'aquells tres mesos. A 
part de descobrir-hi una ciutat fasci
nant, hi vaig trobar amics i la força 
per a començar a dir no a moltes co
ses i recuperar parcel·les de temps 
per a mi. 

Quan vaig tornar a Barcelona 
estava decidida a marxar-ne una 
altra vegada, i per una temporada 
més llarga. Calia veure com. Va ser 
quan estava amb aquestes cabòries 
que una companya de la biblioteca 
es va presentar amb la convocatòria 
de les primeres oposicions per a 
anar a treballar a les Comunitats 
Europees, arran de l'adhesió d'Es
panya i Portugal. Si hi havia un lloc 
que no m'havia passat mai pel cap 
quan pensava anar-me'n a viure a 
l'estranger, aquest era Bèlgica. Però 
vaig pensar que potser des de 
Brussel·les seria més fàcil anar-me'n 
a Berlín. Per provar-ho no hi perdia 
res. De moment m'apuntaria als 
exàmens. Suposant que els aprovés, 
ja decidiria què faria... 

La segona vegada que vaig ser a 
Kassel, un cap de setmana uns 
quants vam llogar un cotxe i ens en 
vam anar cap al nord, a Hamburg i a 
Lübeck. Era mitjan agost, però la 
llum del sol ja queia obliqua, com a 
l'hivern aquí. Vaig pensar que seria 
incapaç de viure en un país així: 
necessito massa la llum... Brus
sel·les no és tan al nord com Lü
beck, però la majoria de dies el cel 
està ennuvolat. És allò que cantava 
Brel d'aquell cel tan baix i tan gris 
que se li ha de perdonar. Brussel·les 
és una ciutat que té molt mala fama: 
avorrida, lletja, plena de buròcra
tes... 1 malgrat tot, jo m'hi vaig sen
tir molt bé. Es una ciutat amb unes 
dimensions humanes, amb tots els 

Festa de Sant Jordi a Sant Guim. |o sóc la gallina. 

serveis que necessites i amb uns 
parcs on no em cansaria mai de pas
sejar. Però segurament m'hi vaig 
sentir bé sobretot, de nou, perquè hi 
vaig fer amics. Me n'hi vaig anar 
amb la idea de passar-hi un parell 
d'anys. Els dos intents de fer el salt a 
Berlín no em van sortir bé, i quan ja 
feia quatre anys que era a Brussel-
les vaig començar a pensar que pot
ser era hora de tornar. Encara vaig 
trigar gairebé quatre anys més a fer-
ho. Estalviava i em preparava per a 
aconseguir d'una vegada allò que 
sempre havia desitjat: tenir tot el 
temps per a escriure i per a dedicar-
me a activitats que giressin al vol
tant de la literatura. 

Deixar Brussel·les em va costar. 
Sabia que la vida a Barcelona era 
més complicada i, en alguns aspec
tes, més dura que allà dalt. Però al 
final vaig fer les maletes i me'n vaig 
anar. Durant tres anys vaig fer reali
tat el meu desig: segurament és l'è
poca que he escrit més de la meua 
vida. També em vaig dedicar a tra
duir uns quants llibres, un exercici 
literari molt enriquidor i molt útil 

per a mantenir vives les llengües 
que havia anat aprenent amb el 
temps. Fins que, a la tardor del 
1997, les coses es van complicar 
una vegada més, quan em van oferir 
de ser directora de Cdi^aW Fort. Feia 
molts anys que formava part del 
consell de redacció de la revista. Hi 
havia entrat de la mà del Joaquim 
Carbó i, en tornar de Brussel·les, 
m'hi havia reincorporat immediata
ment. Ara, l'Albert Jané havia deci
dit jubilar-se i havien pensat en mi 
per a substituir-lo. Em vaig sentir 
afalagada i espantada, tot alhora. 
Sempre m'havia estimat molt la 
revista, des de la seua primera apari
ció a casa. Recordava encara l'emo
ció que ens havia provocat aquell 
número 17, amb la Patrulla dels 
Castors i el Jan i Trencapins, i els 
dibuixos de Llucià Navarro i del 
Madorell... M'ho vaig haver de 
rumiar, encara que és possible que 
des del primer moment ja hagués 
decidit dir que sí. Només vaig 
demanar una cosa: volia tenir temps 
per a escriure... Un desig difícil de 
complir... 



"Paisatge des de la finestra" 
Notes de dietari 

Brussel·les, 8-10-88, dissabte 
Aquest matí m'ha despertat una 

llum més intensa que l'habitual i de 
seguida he sabut que feia sol. El sol 
és un do caríssim en aquest país de 
núvols gairebé eterns i de cels bai
xos, que freguen les puntes dels 
arbres i les xemeneies de les cases. 
No crec que avui duri gaire (l'home 
del temps no ens havia donat gaires 
esperances per a aquest cap de set
mana). El que hauria de fer és sortir 
corrents, anar-me'n a passejar fins al 
parc de la Woluwé, potser. Però em 
fa mandra. Em trobo bé aquí, en el 
silenci d'aquest espai que, ara sí, ja 
sento casa meva, contemplant com 
la filera de pollancres que tanca uns 
camps d'esports que hi ha a l'altre 
cantó de carrer, s'inclina servilment 
i fa reverències al vent. Les seves 
fulles tremoloses encara juguen a 
emmirallar el sol i l'engrunen en 
centenars de reflexos, però ja estan 
tocades de groc i de rogenc, i el vent 
les arrenca tot passant i se les enduu 
a grapats. 

Diumenge, 30-10-88 
La tardor s'ha ficat pertot arreu, 

omple els racons i s'esquitlla per 
qualsevol escletxa. Enllà dels fines
trals de casa, els horitzons d'arbres a 
poc a poc es tornen de coure. Ahir 
va arribar el fred, el fred de debò. El 
va dur una nit serena, negra i dura 
com una atzabeja, una d'aquelles 
nits insòlites en aquest país de bro
mes sempiternes. A fora hi ha una 
quietud gairebé absoluta. Els diu
menges, especialment quan el fred 
fa acte de presència, Brussel·les 
queda silenciosa, envaïda per una 
pau que, segons com, pot arribar a 
ser enervant. 

A Berlín, als jardins del palau de Charlottenburg. 

Dilluns, 5-12-88 

Els arbres han perdut les últimes 

fulles. Fa tres setmanes encara eren 

com esclats de llum destacant 

enmig de la boira, com figures de 

bronze, quietes i silencioses. Ara 

són esquelets grisos i despullats. La 

nit ens roba de mica en mica una 

estona més de llum i el sol ha perdut 

la força. Vivim embolcallats en una 

atmosfera de tons esmorteïts. Ens 

llevem a les fosques i quan sortim 

de treballar ja fa estona que s'han 

encès els fanals del carrer. 

25-2-89 
El cel fuig rabent. Em fa pensar 

en un estol de cavalls o de naus 
antigues empès cap al nord per 
algun vent mitològic. Els arbres han 
començat a florir. 

6-3-89 

La primavera ha esclatat pertot. 
Ha arribat abans d'hora, ha cobert 
de flors blanques els arbres del meu 
barri i està obrint les flors roses dels 
cirerers japonesos. Els arbres 
comencen a canviar de to i, si te'ls 
mires de prop, veus els brotons a 
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punt de rebentar. Avui feia un bo 

increïble. El dia s'allarga a passos de 
gegant. Quan he sortit per anar a 
classe de música, la tarda s'havia 
vestit de tons daurats, la llum i les 
ombres jugaven amb les teulades i 
donaven relleus inesperats a les 
cases i a l'església de Nótre Dame 
de la Chapelle, al capdavall d'un 
dels carrers que donen al Sablón. 
Brueghel el Vell és enterrat en 
aquesta església. Algun dia hi entra
ré. Avui era un d'aquells dies en què 
penses que et podries quedar en 
aquest país per sempre. 

U-4-89 
Plou, plou i plou. Mentre escric, 

sento la remor de la pluja als jardins 
de darrere casa. 

12-5-89 

Són les deu de la nit i encara no 
s'ha fet fosc del tot. Després de dos 
dies de pluja, el vent s'ha endut tots 
els núvols. Des de la finestra de la 
meva habitació veig els avets del 
jardí d'uns veïns i un bedoll escabe
llat, i la silueta fosca d'una casa 
retallant-se contra un cel d'un blau 
especial, surrealista, il·luminat per 
les darreres llums del vespre, un cel 
que sempre em recorda alguns qua
dres de Magritte. 

Dilluns, 19-6-89 

Una lluna plena, grassa i galta-

De Zwin, a la costa belga. Prenent notes per a una novel·la que algun dia acabaré d'escriure., 

roja, flota lentament per aquesta nit 
breu i càlida, com poques n'he 
conegudes a Brussel·les. 

Dimecres, 5-7-89 

Fa una xafogor insuportable. La 
Remei m'ha avisat que això no és 
res, que la calor a Brussel·les pot ser 
terrible. 

Diumenge, 30-7-89 

El mes de juliol s'acaba i les 
meves vacances es van acabar 
abans-d'ahir, o més aviat ahir, quan 
la Montserrat i la Concepció van 
agafar el tren per tornar cap a 
Barcelona i jo em vaig quedar sola a 
Brussel·les, amb aquell buit sobtat 
que sempre em queda després d'ha
ver passat uns dies en companyia de 
gent amb qui em trobo bé. Avui, a 

Juny de 1994. Cap de setmana 

de comiat a les Ardennes. 

més, després d'un mes de juliol sen
se ni una gota de pluja, el temps ha 
recuperat l'estil belga: el dia ha estat 
gris i tardoral, amb el vent agitant 
brúfolament els arbres i l'aigua 
caient a bots i barráis. Tot i que la 
calor excessiva m'atordeix, m'agra
daria tenir encara uns quants dies 
d'estiu, si no la tardor se'm pot fer 
inacabable. 

7-8-89 
Els dies s'han començat a 

escurçar. L'home que viu al primer 
pis de la casa que hi ha just a davant 
de la meva, quan travesses la cruïlla 
en diagonal, ha encès la llum de la 
sala i ha mirat un moment per la 
finestra. Gairebé sempre té les corti
nes de la sala obertes i jo el veig 
bellugar-s'hi, igual que ell em deu 
veure a mi. Al principi de ser en 
aquest pis, quan encara no m'havia 
posat cortines, tenia la impressió de 
formar una mena de triangle amb 
aquest veí i un altre que va anar a 
viure just a la casa de davant, a l'al-
tra banda del carrer, poc temps des
prés del meu trasllat, i que tampoc 
no tenia cortines. A mi em resultava 
inevitable observar-los, com suposo 
que ells m'observaven a mi. Ara 
continuo tenint el costum de xafar
dejar distretament per la finestra: 



Vista des de la meva habitació, pocs dies abans de deixar definitivament Bmsselles. 

d'observar el veí que va a passejar el 
gos sota la pluja, la vídua que deixa 
la casa marró d'una mica més a la 
dreta, la parella jove amb dos nens 
petits que l'ha comprada i s'hi ins
tal·larà al cap d'uns mesos, la núvia 
amb vestit blanc que surt de la porta 
d'una altra casa, envoltada de fami
liars i amics endiumenjats, els ciclis
tes que aprofiten els dies de bon 
temps per a enfilar carrer amunt, els 
que surten els dies de festa a practi
car un dels esports més absurds que 
conec (el jogging!)... 

Divendres, 25-8-89 
Plou: una pluja fina i tranquil·la 

de tardor, que remoreja entre els 

arbres. Mentre tornava a casa tot 
mullant-me (aquest matí no he agafat 
el paraigua), he sentit l'olor d'alguna 
xemeneia. Sovint, com avui, aquest 
temps em fa sentir a casa: és el temps 
que realment li escau a la ciutat. 

7-9-89 
L'estiu retorna un i un altre cop 

després de cada amenaça de tardor. 
Revé una mica més tímid, una mica 
més fresc, però amb cels blaus i llu
minosos que t'escalfen l'ànima. Un 
any extraordinari, aquest. 

12-9-89, dimarts 
Plou. Sento el murmuri de l'ai

gua caient als jardins de darrere 
casa, enmig de la nit. Potser aquest 

cop la tardor haurà arribat definiti
vament. 

1-10-89, diumenge 
Des de fa uns dies el cel s'ha ten

yit d'un gris monòton. L'aire fa olor 
d'humitat, de fum de xemeneies, de 
fulles seques... He anat a passejar 
una estona pel parc de la Woluwé. 

Diumenge, 8 d'octubre de 1989 

Són les set del vespre. Fa tres 
anys que, més o menys a aquesta 
hora, arribava a Brussel·les. Damunt 
la taula, hi tinc un llibre d'aventures 
de Tintin, comprat al Centre Belge 
de la Bande Dessinée, inaugurat fa 
dos dies dins l'espai magníficament 
recuperat d'uns antics magatzems 
de teixits sortits del geni modernista 
de Victor Horta. 

Fa fresca, més de la que feia tres 
anys enrere, tal dia com avui; però, 
després de dos dies de pluja, hem 
pogut gaudir d'un sol esplèndid, 
que ha jugat a estones amb la nuvo
lada dels cels flamencs. 

He aprofitat el bon temps per a 
anar a donar un tomb pel mercat de 
la plaça del Jeu de Baile, on s'aplega 
l'univers estrafolari i bigarrat dels 
encants: vestits de segona mà, l l i
bres vells, cavalls de fusta, joies 
antigues, escultures orientals, gerros 
de porcellana, motlles per a fer gale
tes, estampes, creus, postals, discos, 
gravats, sabates, estufes, gramoles... 

Quan pujava per la Rue Haute, 
camí de la plaça on tenia aparcat el 
cotxe, les he vist: bombolles de sabó 
que sorgien d'un carrer lateral i s'en-
volaven Rue Haute enllà, plenes de 
llum de tardor. Les he contemplat 
una estona, fascinada, i he buscat 
d'on sortien: a la finestra d'un tercer 
pis del carrer lateral, dos infants 
s'entretenien a bufar, repetint aquest 
joc antiquíssim. Semblava que algú 
els hagués arrencat directament 
d'algun quadre de Brueghel el Vell. 
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La fortalesa d'Arbeca 
i Emporion 

Dos escenaris de memòria virtual per a entendre 
la iberització 
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"We couid not understand because we were too far 
couid not remember, because we were travelling in the 
night oi first ages, of those ages that are gone, leaving 
hardly a sign-and no memorief 

Joseph Conrad, 1902. 
i-leart of Darkness. Fenguin Clàssics, 1988, pàg. 69. 

Fortalesa dels Vilars, Arbeca, tardor 
de l'any 764 aC 

La decisió era ferma i havia estat 
llargament meditada: abandonarien 
els turons i s'instal·larien al bell mig 
de la plana, controlant-ne el fons, a 
prop de l'aigua i sobre les millors 
terres de conreu. El cabdill i el seu 
seguici, homes i dones, grans i pe
tits, poc més d'un centenar i mig de 
persones que veien en ell l'encarna
ció de l'avantpassat comú, la legi-
mitat del fundador del l l inatge, 
abandonant els turons que els ha
vien vist néixer assumien el que 
semblava un repte compromès, un 
futur ple de riscos. 

En realitat no ho era tant. Am
bicionaven estendre el seu domini 
sobre noves terres, que s'estenien 
sense entrebancs més enllà d'on la 
vista arribava i que prometien ser 
abundoses en blat i ordi. I sabien 
molt bé el que feien. Confiaven ce
gament en la saviesa d'aquell con
ductor d'homes que no els havia 
decebut mai, i la decisió s'havia 
pres sota bons auguris. Aixecarien 
una fortalesa com no s'havia vist 
mai en aquelles contrades i, segurs 
com n'estaven de la seua força, no 
els havia de preocupar haver triat un 
emplaçament vulnerable. Encara 
menys els preocupava que el lloc 



Restitució virtual. Perspectiva picada de la fortalesa. 

finalment elegit es trobés força 
allunyat, més de dos quilòmetres, 
de les pedreres més properes. Això 
no tenia importància... La fortalesa 
no sols els protegiria de qualsevol 
ràtzia enemiga sinó que garantiria 
la submissió dels llogarets que coro
naven alguns dels tossals escampats 
pel territori i els seus habitants resta
rien obligats a tributar amb part de 
les seues collites i, arribat el cas, 
amb mans i suor, carretejant pedra, 
excavant el fossat o aixecant murs. 

La collita havia estat esplèndida 
i les reserves de gra permetien 
afrontar l'improductiu hivern amb 
confiança. La tardor acabaria amb 
l'exigència de llaurar les primeres 
terres i preparar els primers horts, 
però l'estació dels freds que allunya 
els homes de les feines del camp 
faria possible concentrar totes les 
forces quasi íntegrament en la cons
trucció, abans que arribés el temps 
de sembrar amb la primavera. 

Per començar, el terreny va ser 

acuradament arranjat, eliminant-ne 
tota mena d'arbres i de vegetació 
arbustiva. Aquesta feina continuaria 
essent necessària els anys vinents 
per acabar convertint en camps de 
cultius cerealístics i pastures unes 
terres quasi verges, encara no agre
dides per les activitats agrícoles i ra
maderes. Efectivament, l'emplaça
ment triat per dreçar la fortalesa 
estava envoltat de boscos esclaris-
sats d'alzinar i llentiscle que alterna
ven amb clapes de màquia de garric 
i arçot. L'element més significatiu en 
el paisatge era, però, l'ample bar
ranc que discorria al nord, amb en-
tollaments estacionals d'aigua i sob
tades rubinades de tant en tant, 
flanquejat per bosquetons de po
llancres, tamarius i matollar de ribe
ra. Una mica més lluny, a l'est, a les 
vessants més elevades i a les oba
gues quedaven les rouredes, els al
zinars i la pinassa. 

Una vegada celebrades les ce
rimònies prescrites i efectuats els ri

tuals fundacionals, el traçat de la fu
tura fortalesa va ser dibuixat sobre el 
terreny amb l'ajuda d'estaques i cor
des, sota l'atenta mirada del cabdill 
i els seus homes de confiança. La 
visualització mental i la represen
tació gràfica en forma de plànols 
van fer possible l'obra i distribuir 
amb precisió l'espai que ocuparien 
les línies defensives, així com l'orga
nització interior de carrers, cases, 
equipaments i accessos. La cons
trucció es va començar aixecant un 
mur de poc menys d'un metre de 
gruix que descrivia l'oval del recin
te, protegit per onze bastions mas
sissos regularment distribuïts. Amb 
el pas dels anys, tombat el mur en 
tres ocasions i convertits els bastions 
en poderoses torres, la impressio
nant muralla voltada de torres arri
baria a fer cinc metres d'amplada i, 
almenys, quatre o cinc d'alçada. 

A l'exterior, començà l'excava
ció d'un fossat de tretze metres 
d'amplària i tres de fondària que ha
via d'encerclar la fortalesa i el bui-
dament del qual anava proveint de 
l'argila imprescindible per a fabricar 
a motilo els milers i milers de tovots 
necessaris en la construcció de la 
muralla i les edificacions interiors. 
L'amplitud i profunditat de la fossa 
protegirien el recinte de les aigües, 
fangs i graves arrossegades per una 
forta ploguda més enllà dels límits 
naturals de la coma. Sobre el talijs 
intern i a peu de la muralla s'esten
dria una barrera de pedres clavades 
destinades a dificultar els movi
ments dels atacants i a convertir-los 
en blanc fàcil per als defensors. 
L'accés a l'interior només seria pos
sible a través d'una poterna situada 
a l'oest i de l'entrada principal en
carada a la sortida del sol; en reali
tat, es construiria una torre porta, 
una poderosa torre, massissa i qua-
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drangular, travessada per un estret 
passadís, acuradament enllosat, al 
fons del qual es trobaria un robust 
batent de fusta sòlidament embarrat 
¡ apuntalat per dins. La fortalesa, aï
llada i realçada, estaria a cobert de 
qualsevol intent d'atac sorpresiu. 

L'espai interior s'organitzava ra-
dialment. Cases recolzades sobre la 
muralla obririen les seues portes a 
un carrer que hi discorria paral·lela
ment, enllaçava amb les portes del 
recinte i definia l'espai central. 
Aquest espai estava ocupat per una 
plaça presidida per una gran bassa 
descoberta, folrada de pedra i pro
veïda d'un baixador, al voltant de la 
qual s'aixecarien construccions des
tinades a activitats productives i 
magatzems. 

Dins de la fortalesa, l'espai era 
reduït i s'aprofitava al màxim. A me
sura que les obres avançaven, l'a-
garberament i l'estretor s'anaven 
fent més evidents: les cases atapeï
des i els carrerons estrets produïen 
una sensació d'amuntegament. Ter
ra i aigua, pedra i fusta eren els 
materials constructius omnipre
sents. Els murs s'alçaven amb toves 
sobre sòcols de maçoneria de fang, i 
paraments i teulades s'arrebossaven 
igualment amb fang. La fusta s'em
prava als embigats i els enca-
nyissats, als sostres. Les cobertes, 
formades per un llit de mates imper
meabilitzat amb argila, eren quasi 
planes per evitar l'erosió provocada 
per les pluges; una lleugera inclina
ció assegurava el desguàs, i els ca-
vallons que perfilaven les teulades 
protegien les parets i permetien l'a
profitament de l'aigua. 

Les cases eren de planta rectan
gular i molt senzilles, com correspo
nia a gent que passava la major part 
del dia feinejant al camp. El model 
més comú disposava d'una estança 

Vista parcial de ('"oppidum" del molí d'Espígol. Tornabous, l'Urgell, foío; Servei d'Arqueologia de 

la Generalitat de Catalunya. 

Única presidida per una llar central, 
i l'arranjament segons les necessi
tats definia l'escenari adequat per a 
les diferents activitats del dia, com 
ara moldre el gra, preparar els ali
ments, cuinar-los, atendre els na
dons, teixir, dormir, etc. L'estança 
podia acollir altres elements, com 
banquetes, forns, armaris raconers, 
pasteres, etc., sempre construïts 
amb terra i, fins i tot, algunes activi
tats metal·lúrgiques tenien lloc sota 
cobert; l'espai del fons s'utilitzava 
com a rebost i magatzem. Els murs 
laterals es projectaven endavant res
pecte a la façana i donaven pas a un 
vestíbul 0 porxo. En el món antic 
l'espai sota sostre era essencialment 
femení, mentre que l'espai exterior 
era el propi dels homes, ja que hi te
nien lloc les tasques agrícoles, l'e

xercici de les armes o la cacera. 

Els primers mesos, fins a fer el 
lloc habitable, els treballs es desen
voluparen a un ritme frenètic i des
prés s'anaren adaptant progressiva
ment al calendari agrícola, alternats 
amb les feines del camp. Tot i l'as
pecte impressionant que assolí en 
poc temps, la fortalesa encara triga
ria molt anys a aixecar-se majestuosa 
en tota la seua esplendor. Convertida 
en la residència d'un cabdill o prín
cep i en l'expressió del seu poder, 
s'exhibia de forma ostentosa sobre el 
paisatge. Les colossals i desmesu
rades defenses, que ocupaven el 
75% de la superfície construïda, ju
gaven un paper defensiu cara endins, 
però, sobretot, de coerció sobre el 
territori i altres comunitats veïnes, i 
això els conferia una dimensió sim-



bòlica i a la vegada intimidatòria i 
dissuasiva. Els murs terrosos, enlai
rats sobre els camps de blat i ordi, 
enrogien amb ies pluges per les argi
les margoses que els arrebossaven i 
contribuïen a destacar-ne encara 
més i amb una certa insolència el 
caràcter desafiador i inexpugnable. 

Un segle i mig després... 
Badia de Roses, gola del riu Fluvià, 
estiu de l'any 575 aC 

En aquesta ocasió no havien tin
gut sort i el cap de Creus havia fet 
honor a la seua terrible fama. Els dos 
dies de travessa des de Massàlia ha
vien acabat amb un tràngol ines
perat, malgrat que les darreres ca
lorades de l'estiu no feien massa 
estranya aquella sobtada tramun-
tanada. Però ara, ja havia acabat tot 

i arribaven al final; l'ensurt segu
rament no havia tingut més conse
qüències que la desorganització del 
comboi i la momentània pèrdua de 
vista de les altres naus. 

Havent passat el cap Norfeu, la 
por quedava enrere, enganxada 
com la boira matinal en els penya-
segats i els últims esculls, i les ai
gües del golf de Roses, sota la pro
tecció dels massissos muntanyosos, 
significaven un descans per a uns 
passatgers poc habituats a navegar 
en aquelles condicions i ansiosos de 
trepijar terra ferma. La majoria eren 
pagesos, gent acostumada a viure 
dels fruits de la terra i d'esquena a la 
mar, convertits en mariners a contra
cor, emigrants fugitius de la pobresa 
i la fam a través d'aigües procel-lo
ses. La seua temença no la provoca
ven els monstres terrorífics que en 

els vells relats habitaven el regne de 
Posidó i tampoc no era resultat de la 
desconeixença, ja que havien viscut 
sempre prop de la mar, sinó d'una 
malfiança profunda, fonamentada 
en mil i una històries de naus engo
lides per les aigües o estavellades 
contra roques despietades. Per això, 
entre aquella gent, amb la mar nin
gú no s'hi jugava res si no era im
pel·lit per la necessitat més cruel o 
embogit per les notícies d'aurífers 
viatges com els de l'egineta Sostrat o 
el sami Koleos. 

En realitat, res no era heroic però 
poca cosa hi havia de rutinària en 
aquella expedició i en aquells vai
xells panxuts, sobrecarregats de 
bagatges i queviures, mercaderies, 
animals domèstics, llavors, plan-
çons de ceps, oliveres i arbres frui
ters, materials i estris de tota mena; 
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Barrera de pedres clavades o "cheveux-de-frisse", situada entre la muralla i el fossat. 
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Restitució virtual de la torre porta situada a l'est del recinte. 

d'homes, dones i criatures proce
dents de la llunyana Focea, on s'ha-
vien embarcat feia quasi dos mesos, 
poc abans de començar la sega, i als 
quals s'havien afegit, durant els 
breus dies d'escala a Massàlia, unes 
poques famílies també desitjoses de 
provar fortuna en unes noves terres i 
alguns comerciants, aquests però 
experimentats i curtits per anteriors 
viatges. Es tractava de traficants, 
coneixedors de les tribus indígenes, 
que havien negociat l'emplaçament 
de la factoria i consolidat vells lli
gams d'amistat amb luxosos regals. 
Els cabdills locals, més amics del vi 
massaliota que de l'habitual cervesa 
i delerosos de pacotilla exòtica se
rien, a més, els beneficiaris del con
trol del futur mercadeig de tota me
na d'articles que generaria el nou 
empori. Per aquesta raó, aquells 
estrangers tornarien a ser benvinguts 
i la seua arribada, motiu d'entusias
ta celebració. 

Avançada la tarda, encalmat 

miraculosament el vent s'havia 
transformat en una suau brisa porta
dora de bons auguris, que haurien 
de ser ratificats per les víctimes sa
crificades en desembarcar. L'ex
pedició somiada i temuda arribava 
al final, i els seus ulls, enrogits per la 
sal, el vent i la lluminositat extrema 
suportada durant el llarg viatge, 
exploraven, curiosos i esperançats, 
una costa amable de blanques plat
ges darrere de les quals s'endevina
ven terres baixes ocupades en bona 
part per aiguamolls. Semblava des
habitada, però l'aparença era en
ganyosa, perquè les columnes de 
fum, que l'oratge esfilagarsava ràpi
dament sense deixar-les créixer, 
indicaven la presència humana. La 
vela que onejava inútil fou arriada i 
fermada i els rems insuflaren nova 
vida al vaixell. 

A mesura que la nau travessava 
el golf en direcció sud i s'apropava 
de nou a terra, la costa, lineal i 
ambigua, es perfilava a poc a poc 

definint-se en petits turons i abrup
tes roques sobre la mateixa vora del 
mar. Tres hores després, l'embarca
ció enfilà decididament cap a terra i 
la tripulació començà a cridar as
senyalant un petit promontori que 
s'endinsava en l'aigua, privilegia-
dament situat entre la gola d'un riu i 
una petita badia, alhora que s'a
plicava als rems, ara més lleugers 
que mai. 

Aviat es féu visible una munió de 
gent bàrbara que s'esperava, gesti
culant amistosament i que començà 
a córrer vers la platja abandonant 
les cases del seu vilatge. En realitat, 
es tractava d'un conjunt de cabanes 
disposades en aparent desordre al 
voltant d'un espai central i sense 
cap tipus de protecció, en forma de 
muralla, palissada o fossat. En 
aquell panorama, un xic decebedor 
per la senzillesa i rusticitat, resulta
va tranquil·litzador el to amable de 
la rebuda. Aquella gent semblava 
amistosa i, el que era tant o més im
portant, no semblava tenir proble
mes amb els seus veïns. Res, però, 
no semblava aprofitable d'aquelles 
construccions tan elementals i pri
mitives, bastides amb troncs, bran
ques, fang i palla. 

L'elecció del lloc, però, esplèn
did, havia estat molt acurada. No 
havia de resultar gaire difícil, en cas 
de necessitat, defensar un turó rode
jat per mar i unit a la costa tan sols 
per un estret istme. I no gaire més 
complicat seria convertir la petita 
badia en una dàrsena portuària 
capaç d'oferir una escala conforta
ble a les naus focees i massaliotes 
que navegaven cap a les columnes 
d'Heracles, si la protegien de les 
previsibles perilloses llevantades. 
Els veterans, cofois, lluïen els seus 
coneixements identificant punts de 
la costa i algunes de les humils edifi-



cacions afegint-hi sempre que eren 
possibles experiències personals 
viscudes en anteriors viatges. 

Allò que veien no era res, expli
caven amb entusiasme, i a les ex
cel·lències d'aquell promontori mar 
endins i de la petita badia s'afegien 
unes terres fèrtils i la proximitat de 
les desembocadures dels dos rius, 
un flanquejant el turó pel nord i l'al-
tre una mica més al sud, que cons
tituïen vies de penetració cap a 
l'interior. Amb el temps, un cop 
assentats, ampliarien el seu camp 
d'operacions i remuntarien altres 
rius més cabalosos, endinsant-se 
cap a les terres de l'interior a la re
cerca de la muntanya de la Sal i, 
encara més lluny, pel gran riu i en 
direcció a la posta del sol, arribarien 
a un país que no coneixia la fam, on 

les espigues madures s'inclinaven 
cap al terra doblegades pel propi 
pes, un país habitat per un poble 
poderós, de pagesos cultivadors de 
grans extensions de blat i ordi, rics 
posseïdors de cavalls i de ramats de 
bestiar, constructors d'aldees for
tificades amb alts murs de pedra i 
fang, i tan temibles guerrers en el 
combat com el llop que veneraven 
en els seus altars, però gent amistosa 
quan es tractava d'obtenir estris i 
armes de lluent bronze o negre ferro 
a canvi dels daurats fruits de 
Demèter. 

La nau aquillada que encapçala
va el comboi, molt més poderosa i 
ràpida, feia moltes hores que des
cansava fondejada a la badia. Dis
seminades per la tempesta, les res
tants embarcacions de càrrega. 

Restitució virtual del carrer de circumval·lació i les cases porxades durant la fase més antiga de la 

fortalesa. 

ventrudes i de fons pla, de navega
ció més lenta, anirien arribant. Im
pulsat únicament amb els rems, el 
vaixell s'endinsà a la badia atan
sant-se a terra pesadament. Si tot es 
desenvolupava segons les previ
sions, les naus trigarien pocs dies a 
reposar fora de l'aigua sobre la sorra 
de la platja, abatuts els pals i amb el 
timó, l'aparell i les veles a recer. 

Vertiginosament, les emocions i 
sensacions de l'arribada es barre
javen amb les primeres preocu
pacions, projectades vers els pro
pers dies. Ben aviat haurien de 
posar mans a la feina i començar a 
construir les primeres cases de 
pedra, més sòlides i confortables 
que aquelles cabanes miserables; 
també els magatzems i l'embarca
dor. De totes maneres, en un primer 
moment no podien ser massa exi
gents i sabien que trigarien anys a 
fundar la ciutat somiada. S'haurien 
de conformar amb un conjunt de 
barracons, una plaça per celebrar 
reunions i administrar justícia i on 
s'ubicarien provisionalment els al
tars, tot plegat formant un campa
ment, al costat del qual habilitarien 
una gran esplanada per a les trans
accions comercials. Si les coses ana
ven bé, la factoria en uns anys dei
xaria de ser un punt d'atracada, es 
convertiria en un mercat i, amb el 
temps i, al seu moment, amb el 
favor d'uns déus guanyats per ge
neroses hecatombes, esdevindria 
una ciutat. 

Entendre la iberització 

Potser el més sorprenent de tot 

això que us estem explicant a través 

de la recreació d'aquests dos esce

naris de memòria virtual és que la 

construcció de la fortalesa arbequi

na va tenir lloc pels volts del 750 

aC, és a dir, un segle abans que els 
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vaixells fenicis, navegant des de les 
llunyanes colònies i factories esta
blertes al cor del mític Tartessos o 
potser des de l'illa d'Eivissa, s'aven
turessin per les costes llevantines 
més enllà del riu Ebre, fins a l'Erau, 
ja en terres franceses, amb els seus 
bigarrats carregaments d'àmfores de 
vi, manufactures de bronze i ferro, 
bijuteria i luxosos articles exòtics. I 
encara més, cent-cinquanta anys 
abans que, procedents de Massàlia, 
les naus focees fondegessin a la ba
dia natural que llavors existia als 
peus del turó de Sant Martí d'Em
púries, tocant a l'antiga gola del riu 
Fluvià. 

L'activitat comercial fenícia 
durant quaranta o seixanta anys 
havia consolidat xarxes comercials, 
canviat els costums i introduït noves 

necessitats entre les poblacions 
indígenes costaneres, però no s'ha
via traduït en assentaments dura
dors. A l'interior del país la seua 
presència hauria passat completa
ment inadvertida si no hagués estat 
per l'esporàdica presència d'embar
cacions, que rarament s'aventura
ven tan amunt en l'Ebre i no cal dir 
el Segre, i de recules de bèsties de 
càrrega que des de centres redistri-
buïdors feien arribar, ocasional
ment, els productes transportats en 
les seues alforjes als mercats locals. 

El petit establiment grec, en can
vi, fundat en un primer moment al 
turó i traslladat temps després a terra 
ferma, estava destinat a ser Em-
porion, l'única colònia hel·lènica a 
la Península Ibèrica. Durant molts 
anys, però, va romandre sota con-

Reslitució virtual de la fortalesa dels Vilars d'Arbeca i el seu entorn natural. 

trol dels massaliotes, com un punt 
d'aiguada dels vaixells que comer
ciaven a llarga distància amb l'es
tret, amb escassa incidència sobre 
els pobles veïns, i no va ser fins a les 
darreries del segle vi aC que els seus 
interessos comercials no s'orien
taren vers el rerepaís seguint les vies 
fluvials de penetració, el Llobregat i 
l'Ebre. 

El cas és que les comunitats 
locals costaneres, amb les quals els 
grecs començaven a relacionar-se i 
establir aliances, continuaren vivint 
enganxades al seu bagatge cultural i 
a la rusticitat tradicional dels habi
tatges del bronze final, i es mostra
ren inicialment refractarles als nous 
costums i formes de vida associades 
a l'urbanisme, l'arquitectura en pe
dra i l'ús de tovots. La situació que 
trobaren els fundadors d'Emporion a 
la seua arribada es mantingué amb 
poques variacions fins a les darreries 
del segle vi aC, segons es desprèn de 
la dípolis -ciutat doble- d'Ullastret, 
Illa d'en Reixac i Puig de Sant 
Andreu, situada en el cor del Baix 
Empordà, construïda pels volts del 
530 aC directament sobre les restes 
de les antigues cabanes. 

La setena i sisena centúries 
abans de l'era constitueixen l'en
quadrament temporal d'uns fets, 
emmarcats en processos que signifi
quen, alhora, la maduració de les 
societats indígenes de l'edat del 
bronze i les profundes transforma
cions fruit de la seua pròpia evolu
ció i de la relació mantinguda amb 
fenicis i grecs, i que culminen, a les 
darreries del segle vi aC, en el 
desenvolupament de la civilització 
ibèrica i la seua incorporació al 
concert de les societats històriques 
circummediterrànies. 

L'arqueologia tradicional se ser
via d'un model senzill que, des de 



Jaciment ibèric d'Ullastret. 

l'Òptica de dècades d'arqueologia 
difusionista i normativa, explicava 
la iberització a través de l'expansió 
nord-sud dels pobles ibers i des dels 
anys seixanta mitjançant el concep
te d'aculturació; en el primer cas, la 
cultura ibèrica, hereva de la tartès-
sia, ja arribava formada i, en el 
segon, el protagonisme desencade-
nador corresponia als pobles colo
nitzadors. La iberització es materia
litza a ulls dels i les arqueòlogues en 
l'aparició d'indicadors com la cerà
mica tornejada, el ferro, la planta 
rectangular, l'arquitectura en pedra, 
l'ús del tovot 0, ja al segle v aC, en 
la presència dels primers textos 
escrits. Entre la costa i l'interior 
només s'advertien certs matisos i 
desfasaments en l 'aparició dels 
esmentats indicadors, atribuïbles 
sempre a diferències cronològiques 
i d'intensitat de l'acció colonitzado
ra en una zona o l'altra sobre una 
passiva població receptora, com a 
màxim capaç d'interpretar i recrear 
els préstecs culturals. El rerefons, 
molt més significatiu, d'aquelles i 
altres novetats en el registre arqueo

lògic el constituïen la progressiva 
complexificació d'una societat vers 
formes estatals arcaiques, l'e
mergència de noves formes d'orga
nització i explotació del territori, i el 
desenvolupament de noves formes 
de dominació ideològica, però com 
que a l'arqueologia sempre li ha 
estat més fàcil descriure troballes 
que interpretar-les, s'entén que el 
pes del registre arqueològic compar
tit i dels trets socials, polítics, eco
nòmics i culturals comuns dels dife
rents pobles ibers, des de l'alt 
Guadalquivir fins a l'Erau, i -no cal 
dir-ho- dels que habitaven la costa i 
les contrades ponentines, hagin 
generat una visió falsament ho
mogènia de la iberització. 

Aquest model unilineal i unifor-
mitzador ha saltat en l'aire literal
ment, dinamitat per les descobertes 
arqueològiques efectuades a les terres 
de Ponent. La darrera i més especta
cular, sens dubte, ha estat la fortalesa 
arbequina. El que ens crida més l'a
tenció als investigadors és el fort con
trast entre els respectius processos 
històrics; i el que més ens preocupa 

és trobar els perqués de la singularitat 
de la via ponentina respecte a les cos
tes catalanes, llenguadocianes i pro
vençals. A aquestes qüestions, bàsi
ques i prèvies, s'hi afegeix un tercer 
front de qüestions: saber en què con
sisteix i com es va afirmar l'horitzó de 
civilització compartida que és, efecti
vament, més enllà de les diferències, 
la cultura ibèrica (recordeu que els 
autors clàssics distingien clarament 
entre Iberia i Keltiké, entre ibers i cel
tes), i ser capaços, al mateix temps, 
d'identificar els trets peculiars, arre
lats en el seu propi passat, dels dife
rents pobles ibers, ja siguin ilergets, 
indikets, ilercavons, cossetans o laie
tans, entre d'altres. 

Els ibers de Ponent: els ilergets 
A les terres del Segre i les planes 

occidentals, l'urbanisme dels po
blats tancats i l'arquitectura pètria es 
desenvolupa des de mitjan segon 
mil·lenni aC, i la successió és inter
pretada en clau d'autoctonia i conti
nuïtat. Les propostes indígenes 
genuïnes, la força de les tradicions 
vernacles són decisives per enten
dre els aspectes fonamentals del 
món ilerget. Aquest poble històric és 
el descendent directe de les pobla
cions del bronze final i de la prime
ra edat del ferro, i quan arriben les 
primeres influències colonials des 
de la costa, via Ebre-Segre, en espe
cial àmfores fenícies, distribuïdes a 
partir d'enclavaments com Al -
dovesta (Benifallet, Baix Ebre) i 
localitzades al Baix Segre -barranc 
de la Grallera i serra del Calvari 
(Granja d'Escarp), Montfiu (Aitona), 
valleta d'en Valero (Soses), i als Vi-
lars (Arbeca, les Garrigues)-, alguns 
dels trets fonamentals de la civilitza
ció ilergeta ja estan definits. 

El nostre equip, el Grup d' in
vestigació Prehistòrica (GIP) de la 
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El parament del fossat de l'ibèric ple, i una de les torres, foto: Marc Cüromina. 
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Universitat de Lleida (UdL), ha cen
trat la recerca prioritaria en l'estudi 
del llarg procés històric seguit per les 
comunitats agrícoles durant el ii i i 
mil·lennis aC, des del vilatge, expres
sió del vell ordre segmentari, fins a la 
ciutats i les societats estatals arcai
ques. La nostra proposta parteix d'un 
model processual i de dues hipòtesis 
bàsiques: primera, les estratègies 
econòmiques i principalment el 
desenvolupament agrícola són deci
sius; i segona, les formes d'ocupació 
del territori, l'urbanisme i l'arquitec
tura són indicadors de fons de la 
dinàmica socioeconómica i política. 
En l'actualitat, treballem en una nova 
periodització de temporalitat absolu
ta calendàrica, basada en la calibra
do i establerta sobre els indicadors 
de fons esmentats, en lloc dels tradi
cionals fòssils directors (apèndix de 
botó, destrals de revores, vasos polí-

pods, ceràmiques acanalades, etc.), 
és a dir, sobre la caracterització de 
les formacions socials reconegudes. 

En realitat, oferim una nova 
periodització i una diferent lectura 
del procés històric, articulada al vol
tant de la definició del grup del 
Segre-Cinca, que té profundes con
seqüències com la difuminació en 
el contínuum dels anomenats 
camps d'urnes, el dimensionament 
de la primera edat del ferro a la qual 
es reconeixen quasi dos-cents anys 
de durada, la fusió de l'horitzó ibè
ric antic amb el ferro inicial i el 
desenvolupament de la societat 
estatal arcaica ilergeta a partir de 
mitjan segle v aC. Una proposta 
que, en definitiva, emfasitza la disi
metría costa interior i explica per 
què el ilergets van ser el poble iber 
més desenvolupat i poderós al nord 
de l'Ebre, com ho demostra el seu 

protagonisme durant la Segona 
Guerra Púnica. La nostra proposició 
insisteix, com hem dit, en la defini
ció d'un procés continu en el qual 
distingim quatre grans etapes, repre
sentades respectivament per uns 
assentaments que poden ésser con
siderats paradigmàtics: 

1.- Fixació de les comunitats en 
el territori, sedentarització. Cal-
colític-bronze ple: 2700-1650 cal. 
ANE. Processos d'agregació que 
culminen amb l'aparició dels "grans 
poblats oberts". Assentaments tipus: 
l'abric de les Roques del Sarró 
(Lleida, el Segrià) i el gran vilatge 
obert de patró dispers de Minferri 
(Juneda, les Garrigues). 

2.- Formació i desenvolupament 
de la formació social vilatana. Grup 
del Segre-Cinca: 1650-800 cal. 
ANE. Primer urbanisme i arquitectu-



ra pètria. Assentament tipus: el 
poblat tancat amb espai central de 
Genó (Aitona, el Segrià). 

3.- Consolidació dels cabdillat-
ges (prefectures) i grups aristocràtics 
emergents. Primera edat del ferro i 
període ibèric antic: 800-450 cal. 
ANE. Assentament tipus: el poblat i 

necròpoli de la Pedrera (Vallfogona 
de Balaguer-Tèrmens, la Noguera) i 
la fortalesa dels Vilars (Arbeca, les 
Garrigues). 

4.- Estat arcaic ilerget. Ibèric ple: 
450-205 ANE. Assentaments tipus: 
la ciutat: lltrida (Lleida); Yoppidum: 
molí d'Espígol (Tornabous, l'Urgell); 

la fortalesa (darrera fase) dels Vilars 
(Arbeca, les Garrigues); el mas de les 
Roques del Sarró (Lleida, el Segrià). 

L'aportació de la fortalesa 
d'Arbeca és tan decisiva i la seua 
comprensió està tan implicada en 
aquest procés que, si capgirem l'ar
gumentació, es pot afirmar que, sen
se conèixer-lo en profunditat, la for
talesa resulta, senzillament, un 
misteri inexplicable. Una comunitat 
del grup del Segre, a final de l'edat 
del bronze i inicis de la primera edat 
del ferro, aixeca la fortalesa; dos-
cents anys més tard els seus descen
dents ja són culturalment ibers i pels 
volts del 325 la vella fortificació és 
abandonada. Els canvis més nota
bles corresponen al replantejament 
urbanístic i la refacció de les defen
ses que es produí en iniciar-se el 
període ibèric ple. Va ser el cant del 
cigne, perquè la fortalesa, encara 
imponent però obsoleta, ja no en
caixava en el nou panorama de la 
societat estatal arcaica ilergeta i 
morí d'hipertròfia, ofegada per les 
seues defenses. 

NOTA 

Formen el Grup d'Investigació Prehis

tòrica de la Universitat de Lleida, Natàlia 

Alonso, Montse Giné, Xavier Gómez, Emili 

lunyent, Àngel Lafuente, Joan Bautista López, 

Andreu Moya, Enric Tartera i Ares Vidal. 

Les fotografies, si no se n'indica l'autor, 

són del Grup d'Investigació Prehistòrica. Les 

restitucions virtuals de la fortalesa arbequina 

són fruit de la col·laboració del GIP amb el 

Grup de Recerca Persona Ordinador del 

departament d'Enginyeria Informàtica de la 

UdL, dirigit per )esús Lorés. Els dibuixos que 

restitueixen el paleopaisatge emporità perta

nyen a lordi Sagrera. 
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Texr ¡fotos: Pere Oller 

De Lhasa a Katmandú en bicicleta 

30 

El Pótala, palau del 

dalai-lama. 



En total es tractava 

de 1.100 quilòme

tres i 6.000 metres 

de desnivell per l'a 

tipia més alt de la 

Terra, entre els 

3.000 i 6.000 

metres d'altitud 
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L'estiu de 1995 ens vam plante
jar de fer un viatge en bicicleta. De 
fet, sempre ens ha agradat fer bici
cleta, i si ens agrada viatjar, per què 
no ho fèiem al damunt d'una bici? 
La bicicleta és un mitjà de transport 
que t'obliga a desplaçar-te més len
tament, et permet anar a la teua i 
parar o modificar l'itinerari quan 
vols. Tot això fa que estiguis molt 
més en contacte amb la gent del 
país que visites. Ens havien comen
tat que la carretera que uneix les 
capitals del Tibet i del Nepal, Lhasa 
i Katmandú, reunia totes les condi
cions per a una bona travessa en 
bicicleta de muntanya: poc trànsit, 
poc asfalt i uns paisatges i un am
bient fantàstics. En total es tractava 
de 1.100 quilòmetres i 6.000 metres 
de desnivell per l'altiplà més alt de 
la Terra, entre els 3.000 i els 6.000 
metres d'altitud. 

El Tibet sempre ha estat un país 

misteriós; durant molts segles es va 
mantenir totalment tancat a qualse
vol influència estrangera a causa de 
la seua complicada orografia (la ser
ralada de l'Himàlaia al sud i l'aride
sa de l'altiplà del Tibet al nord) i de 
l'absència de comunicació. Des del 
segle XIV, fou governat per diferents 
dalai-lama, caps polítics i religiosos 
que se succeïen per reencarnació. El 
1950, el país fou ocupat per la Xina 
de forma violenta i el 1959 van te
nir-hi lloc els disturbis més greus des 
de l'ocupació xinesa: moren fins a 
un 1.200.000 persones i el dalai-la
ma i molts altres tibetans es veuen 
obligats a emigrar, principalment als 
països del sud de l'Himàlaia (l'índia, 
el Nepal, Bhutan). Per si això no fou 
prou, durant la revolució cultural xi
nesa (del 1966 al 1976), s'enderro
quen la majoria de monuments reli
giosos (dels 6.000 monestirs que hi 
havia fins aleshores al Tibet, només 

en quedaren 13 de drets), es prohi
beixen la religió i la llengua, i vestir 
amb colors vius. Aquesta actitud 
s'ha mantingut fins que els darrers 
anys el govern xinès ha permès cer
tes llibertats econòmiques, culturals 
i religioses i ha obert el país al turis
me. Tot i això, Tenzin Gyatso, l'ac
tual dalai-lama, no vol tornar-hi fins 
que no finalitzi l'ocupació xinesa. 

El país té 2,5 milions de quilò
metres quadrats (80 vegades Catalu
nya) i hi viuen actualment 6 milions 
de tibetans i 7,5 milions de xinesos. 
És un país molt àrid; excepte als 
llocs habitats, conreats i verds, a la 
resta pràcticament no hi ha arbres, i 
es combinen les zones de pastures 
amb les zones ermes, on només 
aflora la roca nua. El clima és molt 
dur, al nord pràcticament no hi ha 
estiu i l'hivern és molt fred i hi fa 
molt de vent. Amb aquestes condi
cions la major part de la població 



Per entrar al Tibet era 

necessari anar-hi en 

un grup organitzat, o 

en cas contrari el 

govern xinès no et 

donava el visat 

viu al sud, mentre que al nord tan 
sols viuen alguns nòmades. 

A l'època que hi vam anar, per 
entrar al Tibet era necessari anar-hi 
en un grup organitzat, o en cas con
trari el govern xinès no et donava el 
visat. Això ens va trencar una mica 
els esquemes, ja que nosaltres volí
em anar al nostre aire, però final
ment vam decidir acollir-nos a les 
seues condicions i vam muntar un 
grup de set persones. Acceptar 
aquestes condicions implicava ha
ver de contractar un equip de suport 
format per un camió amb xofer, un 
guia i un cuiner, i seguir un itinerari 
preestablert, a part d'una sèrie d'ex
tres, que feien que el preu s'enfilés 
de forma desorbitada i que vam 
haver de reduir després d'una llarga 
negociació. 

El pla que teníem era volar de 
Barcelona a Katmandú, on havíem 
de fer els visats per a la Xina, i d'allà 
volar fins a Lhasa, des d'on volíem 
tornar en bicicleta fins a la capital 
nepalesa. El primer vol no va estar 
exempt de vicissituds: problemes 
d'overhooking i canvis d'avions 
amb el consegüent retard, i el més 
sorprenent, formació d'estalactites 

de gel a les juntes de la porta d'e
mergència de l'avió de Frankfurt a 
Katmandú. Seguint amb la tònica 
dominant, un cop a Katmandú, dues 
de les cinc bicis no van arribar. 
Després de fer les reclamacions a 
l'aeroport (sense confiar-hi gaire, ja 
que havíem d'agafar l'avió cap a 
Lhasa dos dies després), vam anar-
ne a mirar de compra, per si de cas. 
Sortosament el dia següent van arri
bar les bicicletes que faltaven. 

El dia que vam volar a Lhasa ens 
vam haver de llevar a dos quarts de 
quatre de la matinada. Tot i que l'a
vió no sortia fins a les 10 h, hi havia 
vaga general a Katmandú i ens po
díem trobar piquets. Vam haver d'a
cabar de dormir a l'aeroport entre 
els paquets, junt amb l'altra gent 
que també viatjava aquell dia. Ens 
havien advertit que a l'hora d'acon
seguir les cartes d'embarcament es
tiguéssim alerta, perquè tan aviat 
com s'obrien els taulells de factura

ció, la gent s'hi llençava sense cap 
mena d'ordre ni mirament, i si no 
t'espavilaves, hi havia la possibilitat 
que et quedessis a terra. Avisats com 
n'estàvem no vam ser menys, i vam 
aconseguir les nostres places a l'a
vió. Després d'unes dues hores de 
viatge vam arribar a l'aeroport de 
Lhasa. Allà ja ens esperava el que 
seria a partir de llavors el nostre 
guia, en Passang, un homenet tibetà 
petit i reservat, que ens portà fins a 
la capital, situada a uns 90 quilòme
tres de l'aeroport. 

La ciutat es troba envoltada de 
muntanyes i està dominada pel Pó
tala, el palau del dalai-lama, situat 
al damunt d'una prominencia roco
sa. La part tibetana és molt bonica, 
no és gaire gran i les cases s'aple
guen al voltant del monestir de 
Jokhang, el més venerat del Tibet. 
Els pelegrins que hi van segueixen el 
Parkhor, el carrer que fa la volta al 
Jokhang, i ho han de fer un determi-
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Pelegrins al Parkhor. 

nat nombre de vegades, alguns fins i 
tot s'agenollen i s'estiren al terra re
petides vegades al llarg del recorre
gut. Hi arriben pelegrins de tot el 
Tibet, s'hi poden veure diferents 
ètnies, tots amb les cares ben cre
mades pel sol; els més sorprenents 
són els khampa, alts, amb els ca
bells llargs embolicats amb una cin
ta vermella al cap com si fos un tur
bant, amb arracades de turqueses, 
llargs ganivets a la cintura, alegres i 
orgullosos..., es veu que tenen fama 

de mentiders, tramposos i busca-
raons. Les dones porten grans pe
dres de turquesa al coll i als cabells, 
que contrasten amb la foscor de la 
seua pell. 

Tot el Parkhor està ple de boti-
guetes i comerços, i és una bullícia 
de gent amunt i avall. La part xinesa 
de la ciutat, molt més extensa que la 
tibetana, està construïda al seu vol
tant. No té cap mena d'atractiu. 

Quant a la coexistència de tibe-
tans i xinesos, la nostra percepció va 

ser que es tracta de dos móns inde
pendents i amb poques ganes de 
barrejar-se. Els xinesos, en general, 
se'ns mostraven antipàtics, potser 
ho feia el fet que molts eren funcio
naris de l'Estat o militars que els 
tocava estar-se allà per controlar l'o
cupació. En canvi, els tibetans es 
veien en general alegres i sempre 
encuriosits amb nosaltres. 

A Lhasa hi vam estar un parell de 
dies. En Passang ens portà a visitar 
el Pótala i els monestirs de Sera, 
Drepung i Jokhang. A part de l'in
terès que tenien per si mateixos, a 
nosaltres ens van anar molt bé 
aquestes visites relaxades, per a 
aclimatar-nos, ja que no hem d'obli
dar que ens trobàvem a 3.658 m 
d'altura i els propers dies hauríem 
de superar colls de més de 5.000 m. 

Els monestirs són com petites 
ciutats plenes de carrerons on vivien 
els monjos, que s'aplegaven al vol
tant dels edificis de culte. L'interior 
és fosc i a tot arreu se sent l'olor de 
cera dels milers d'espelmes que hi 
cremen. Ens van cridar l'atenció les 
enormes columnes i bigues de fusta 
que hi havia, devien haver estat por
tades de molt lluny, perquè en aque-
lla zona pràcticament no hi ha 
arbres. En Passang ens anava pre
sentant les diferents representacions 
de Buda que anàvem trobant als 
monestirs, mai no haguéssim pensat 
que n'hi pogués haver tantes i tan 
diverses; després de dos dies de visi
tar monestirs, teníem el cap ple de 
budes. 

La tarda del dia abans de marxar 
dos de nosaltres vam anar a parlar 
amb en Kesang, cap de l'agència 
que s'ocupava del nostre viatge al 
Tibet. Hi vam anar amb en Passang, 
que ens portà per tot un seguit de 
carrerons fins a la seua oficina, un 
lloc una mica lúgubre i amb uns 



personatges amb un aspecte una 
mica mafiós. Vam tenir una intensa 
negociació, perquè alguns aspectes 
que ja havien estat pactats amb l'a
gència nepalesa els tibetans no els 
acabaven de tenir clars. Finalment 
vam acabar entenent-nos. 

Doncs bé, amb tots els papers en 
regla i amb les bicicletes prepara
des, per fi va arribar el dia de posar-
se a pedalar. 

La primera etapa va ser per car
retera, plana i asfaltada. En Passang 
ens digué que marxéssim, que ell ja 
vindria a la tarda amb el camió, que 
havia d'acabar de fer gestions a 
Lhasa. Per començar va ser molt dis
tret, vam assistir a la festa d'un 

Els monestirs són 

com petites ciutats 

plenes de carrerons 

on vivien els 

monjos, que s'aple

gaven al voltant dels 

edificis de culte 

poble, on feien curses de cavalls 
amb genets que lluïen les millors 
gales. Poc després vam trobar uns 
pagesos que ens oferiren txang, una 
beguda tibetana semblant a la cer
vesa, que ens va fer seguir ben con
tents el viatge. Tanta alegria no 
podia durar gaire; quan a la tarda 
vam arribar al poblet on havíem 
quedat amb en Passang, el camió no 
hi era. Vam esperar fins que es va fer 
fosc i, en vista que no apareixien i, 
recordant les pintes de les persones 
amb qui havíem negociat el dia 
anterior, vam començar a malpen
sar: resulta que tenien tots els diners 
que havíem pagat per avançat, els 
passaports, els visats i els permisos. 
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Festa en un poblet prop de Lhasa. 
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Afortunadament, després de buscar 
un telèfon infructuosament, van 
aparèixer. 

El segon dia, i d'ara endavant 
per carretera sense asfaltar, vam fer 
el Kamba La, el primer port de la 
ruta, de 4.794 m. Pujava molt suau
ment, cosa que vam agrair per ser el 
primer. Durant la pujada algun 
membre del grup va notar l'efecte 
de l'altura i va haver d'acabar l'as
censió dins del remolc del camió. A 
dalt del coll vam ser rebuts per una 
nevadeta que només va enfarinar. 
Vam acampar al costat de l'immens 
llac Yamdoc Tso, també anomenat 
llac turquesa. 

El dia següent vam seguir la pista 
que fa la volta a aquest bonic llac. A 
la tarda vam desviar-nos de l'itinera
ri per anar a visitar un petit monestir 
que hi ha dalt d'un turó. Només arri
bar-hi van començar a sortir monjos 

joves encuriosits pels nouvinguts. El 
que els va cridar més l'atenció van 
ser els pedals automàtics que porta
va un de nosaltres, no acabaven 
d'entendre com podia funcionar 
allò. Embadalits pel paisatge, no ens 
vam adonar que no paraven de créi
xer tempestes fins que una tronada 

ens va fer tornar a la realitat. Vam 
passar la nit a pocs quilòmetres d'a
llí, tots estrets en dues tendes, ja que 
les altres van quedar inundades a 
mitjanit a causa del xàfec que va 
caure. 

Per si no fos prou, l'endemà es 

va aixecar un dia gris, plovisquejava 
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Visita al monestir de Cyantse, amb la ciutat i el castell al fons. 
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Gyantse potser és la 

ciutat que més ens 

va agradar del Tibet, 

no només per 

l'arquitectura i el 

paisatge sinó també 

per la tranquil·litat 

i feia fred, quina mandra seguir! A 

més, havíem de pujar el port de Ka-

ro La, de 5.010 m. Vam saber que 

arribàvem a dalt quan entre la boira 
vam entreveure tot de glaceres que 
arribaven pràcticament allà on 
érem. Estàvem fets uns glaçonets, 
sort en vam tenir d'uns tibetans que 
vam trobar que ens oferiren uns 
daus de formatge sec i florit que ens 
van refer una mica. 

Arribem a Gyantse el dia 8 d'a
gost a mig matí. Potser és la ciutat 
que més ens va agradar del Tibet, no 
només per l'arquitectura i el paisat
ge sinó també per la tranquil·litat. 
En el passat va ser la tercera ciutat 
del país, i avui en dia encara no hi 
ha gaire influència xinesa, quasi no 
hi ha edificis moderns. El monestir 
és un clar exemple de la destrucció 
xinesa de la revolució cultural, tan 
sols en queden drets la muralla i un 
magnífic xoúen (monument religiós 
que conté objectes sagrats i on es 
fan ofrenes). La resta va ser total

ment arrasada. Dalt d'un turó, que 
domina el poble, hi ha el castell, 
bastant conservat i que també vam 
poder visitar. 

Per una pista plana, amb molt de 
trànsit i molta pols, vam arribar a 
Shigatse. En aquesta ciutat hi havia 
molt de moviment. El matí del dia 
següent el vam dedicar a visitar el 
monestir de Tashilumpo. La visita va 
ser impressionant, no pel monestir 
mateix, bonic però semblant als que 
ja havíem vist, sinó per la multitud 
de gent que hi havia. Resulta que les 
autoritats xineses havien tancat per 
no sabem quins motius el monestir 
durant uns mesos, i aquell dia el 
reobrien. Va ser realment emocio
nant, gent de totes les edats, famílies 
senceres vingudes de lluny, amb les 
cares cremades pel sol, fent rodar 
els rodets de pregàries, resant amb 
un murmuri estremidor... 

-< 
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Dos dies després vam fer el Ja 
Tsuo La, el tercer gran coll, de 5.200 
m. Per variar, el temps es va em
bolicar a l'arribar a dalt. Teòri
cament havíem de veure una gran 
vista però el temps ens ho va espat
llar. Després d'una altra nit de pluja 
i fred vam arribar a Xegar. En aquest 
poble hi ha un monestir fortificat 
penjat a la muntanya. Tan sols en 
queda en peu un petit edifici on 
vam trobar alguns monjos. De tota 
manera l'important a Xegar fou pre
parar les coses per a l'endemà, ja 
que ens desviàvem de la ruta per 
anar al camp base de l'Everest i, tal 
com ja havíem quedat, el camió no 
ens hi acompanyava. Al camp base 
de l'Everest, a part que ens feia grà
cia de veure la muntanya més alta 
de la Terra, ens hi esperaven els 
amics de l'expedició UPC-Everest 
95, que intentaven l'ascensió al 
cim. 

Arribar fins al monestir de 
Rongbuck ens va costar dos dies, en 
els quals vam haver de superar el 
Rang La, un coll de 5.200 m de forts 
pendents. Aquest lloc era com un 
camp base de tots els turistes que 
volien veure l'Everest, estava ple de 
gent acampada i hi havia una colla 
de camions tibetans. El dia següent 
vam deixar lligades les bicicletes 
sota el control d'un camioner amb 
qui havíem acordat que ens tornaria 
a Xegar, i vam seguir caminant cap 
al camp base de l'Everest. Feia un 
dia molt bonic i teníem l'Everest a 
davant que ens orientava. Vam anar 
pujant per morrenes glacials, caòti
ques i plenes de blocs. A mitja tarda 
arribàvem a un riu que tallava el 
camí i que baixava amb bastanta 
fúria. Era tard i tothom estava bas
tant cansat, l'altura es feia notar. La 
majoria del grup va decidir de que
dar-se allà i deixar estar arribar fins 

al camp base. Dos de nosaltres vam 
decidir de passar i d'intentar arribar-
hi. Així doncs ens vam descalçar i 
vam passar el riu pel lloc que ens va 
semblar més segur. Al cap d'una 
hora i mitja arribàvem al camp base; 
si els altres haguessin sabut que 
estava tan a prop! Quina alegria tro
bar-se amb els companys i quina 
sorpresa per a ells. A la nit ens van 
fer un sopar de nassos, estàvem afa
mats! El matí del dia següent va 

començar radiant, teníem el cim de 
l'Everest allà mateix. Després d'un 
frugal esmorzar ens vam acomiadar 
dels nostres companys. Vam tornar 
al riu ben carregats de menjar. Els 
nostres companys van saltar d'ale
gria en veure aquell bé de Déu. 
L'alegria no va durar gaire, però, 
perquè un cop vam arribar a Ron-
buk, havia desaparegut tota la gent 
que hi havia feia dues nits, entre 
d'altres, el camioner amb qui haví-



L'Everest des de Rongbuck. 
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Unes dones que 

estaven arreglant la 

carretera ens volien 

cobrar dret de pas 

per passar per allà i 

com que no ho vam 

voler fer ens havien 

ben escridassat 

em emparaulat la tornada. Mi

raculosament les bicis encara hi 

eren, soles, al mig de l'esplanada. 

L'endemà al matí, un altre copal 
damunt de la bicicleta, vam co
mençar a desfer l'itinerari d'uns dies 
abans. La tornada es va fer bastant 
dura, teníem molt poc menjar i tot
hom estava bastant cansat; a sobre, 
al darrer poble per on havíem passat 
ens havien volgut enganyar a la fon
da, després unes dones que estaven 
arreglant la carretera ens volien 
cobrar dret de pas per passar per 
allà i com que no ho vam voler fer 
ens havien ben escridassat. Tot ple
gat feia que la moral del grup es
tigués bastant baixa, i a més a més, 
ens trobàvem a la meitat del Pang La 
i s'estava fent de nit. Però quan ja 
estàvem resignats a dormir sense 
sopar, vam trobar una tenda de xi
nesos que estaven construint un 
pont a la carretera i que de seguida 
ens van acollir. Ens van fer sopar 
especialment per a nosaltres, a base 

d'arròs i de verdures, però amb mol
ta abundància, i ens van fer dormir a 
la seua tenda. L'endemà al matí ens 
va despertar l'olla de pressió on 
bullien l'arròs per a fer-nos l'es
morzar. Quan els vam voler pagar 
amb diners pel seu excel·lent aco
lliment, ho van rebutjar totalment. 
Amb les piles carregades vam aca
bar de fer el Pang La i ens vam re
trobar amb el nostre camió, després 
de sis dies d'autonomia. 

Després d'un magnífic sopar al 
poblet de Tingri, la tasca dels dos 
dies següents consistí a fer el darrer 
gran coll de l'itinerari, el La Lung La 
(5.050 m), per variar amb mal temps 
i plovisquejant. Des d'aquest punt 
teníem davant nostre 4.000 m de 
desnivell de baixada (amb 100 km 
de recorregut), una part important 
dels quals la vam haver de fer peda-
lant a causa del fort vent de cara. 



Camàlics travessant un pont, ja al Nepal. 
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Vam fer nit a Nyalam, poble que ja 
havíem conegut tres anys abans en 
l'expedició Xixa 92. 

El dia següent vam sortir ben 
d'hora perquè hi havia una eslla
vissada a la carretera i a partir de les 
10 h començaven a fer esclatar 
explosius per a tornar-la a obrir. Part 
de la carretera havia desaparegut en 
l'abisme i l'havíem de creuar a peu, 
per un pendent fangós on havien 
tallat una mica de graons i amb la 
bici a l'esquena. Calia anar molt en 
compte, una patinada podia ser 
fatal. A la frontera, plena de militars 
xinesos, mentre fèiem els papers, 
vaig recordar que havíem quedat 
amb en Passang que em donaria 
una cinta de música tibetana que 
ells escoltaven i que s'havia conver
tit en la nostra companya de viatge. 

Ell, que ja hi havia pensat, se la treu 
de la butxaca i, abans de poder-me-
la donar, es van sentir uns crits i un 
soldat se'l va endur davant de l'ofi
cial xinès. Després de les expli
cacions d'en Passang, una mica es
poruguit, l'oficial ens retornà la 
cinta (es devien pensar que estàvem 
fent espionatge). Després d'aquest 
incident ens vam acomiadar dels 
nostres amics tibetans i, un altre cop 
amb tots els paquets, vam seguir la 
baixada. A mesura que anàvem bai
xant, cada vegada feia més calor, 
vam començar a suar, feia temps 
que no suàvem, les nostres samarre
tes estaven xopes, teníem la roba 
ben enganxada al cos. Durant els 
dies que vam estar al Tibet ens ha
víem anat rentant cada cinc o sis 
dies i en cap moment no havíem tin

gut la sensació d'anar bruts com 
aleshores, anàvem ben llardosos. 

De nit vam arribar a Dolhagat, el 
poble que hi ha a l'altre costat del 
pont del riu Sun Kosi, la xafogor era 
insuportable. Vam trobar una fonda 
on hi havia lloc per dormir, era d'allò 
més ronyosa, però com que tots 
nosaltres ja n'anàvem, ja no ens 
venia d'aquí. Entre la brutícia i la 
xafogor vam passar la nit com vam 
poder. L'endemà, a trenc d'alba de 
seguida ens vam llevar; per sort Kat
mandú es troba a més altura i a me
sura que vam anar pujant la xafogor 
va anar desapareixent i la temperatu
ra va anar sent més agradable. 

Després de tants dies de menjar 
com pardalets, arribar a Katmandú 
va ser arribar al paradís, el millor 
lloc per refer-nos d'un bon viatge. 



L O A R I N Y A C 

Per Dolors Miquel 

Corín Tel lado, mare nostra 

Per a Rosa Abella, ma mare 

La brutalitat amb què el sistema 
patriarcal matrimonial va convertir 
l'antic sistema de dona-cuidadora-
de-gallines-i-planta-horts, en dona-
que treu-la-pols mentre contempla 
el paisatge del celobert un dia de 
llençols molls i gats refredats; 
aquesta brutalitat va abocar la dona 
de la postguerra al pitjor buit: el buit 
de no tenir unes tasques planifica
des que la deixessin completament 
anorreada, que la duguessin de la 
mà cap a un son reparador de les 
funcions corporals castigades per un 
excés de fills, d'incomoditats o de 
feines que s'han de fer i no es poden 
postergar. Únicament l'animal de 
treball comprèn la bellesa de la 
mort nocturna com a treball final. El 
gaudi. 

Però la dona de la postguerra, 
abocada a la futura societat dels 
mass media, tancada realment al 
túnel laborandis, el pis de l'escala 
de veïns, el cubícul; tancada sense 
cap fienstra alienant on deixar esca
par l'angoixa de la presó moderna, 
va començar el seu ràpid davallar 
cap als inferns de la ment i ho va fer 
com els valents ho fan: sense cap 
preparació ideològica, sense cap 
meta científica, sense cap somni 
utòpic; ho va fer només amb la rea
litat del pas del temps i de la mort 
com a última frontera. 

A dins de les cel·les les idees de 
Déu fructifiquen. Però la idea de 
Déu és una idea de cel·la monàstica 
on l'home ha deixat de ser sexe i 
s'ha convertit en espill de la seua 
pròpia aniquilació en l'un, que aspi
ra a la unió amb l'Un. La cel·la 
matrimonial brogeix amb un neguit 
de terra plena de llaors i de cansa
ment de nits conjugals. És un espai 
adequat on Déu pot arrelar, però si 
aquesta cel·la és catalana, la idea de 
Déu no hi té pas gaire pes: s'escola 
per les ranures que fan el core i les 
coses menudes, que aguanten l'ar
mari de l'existència. En aquest ano
rreament sense transcendència 
darrera, aquesta dona sense prepa
ració per a ser buida, sense prepara
ció per a viure el no-res, es troba 
mancada de somnis, capolada, sub
jugada per una neteja eterna... Els 
inacabables pous que la filosofia 
grega no va poder omplir, perquè no 
tenien fons, tampoc no els van 
poder omplir aquelles dones de la 
postguerra, aquelles dones arrenca
des de les certeses, que són, en defi
nitiva, molt més còmodes que la 
comoditat. 

En aquest àmbit triomfà la gran 
entre les grans, Corín Tellado, el 
pseudònim de la creadora dels som
nis que s'amaguen entre els calço
tets i les mantes i les tovalloles a 
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dins dels armaris de la postguerra... 
Corín Tellado tapa l'enorme forat 
del pou i retorna l'aigua en núvols 
de vida. Cauen gotes. Creixen 
núvols. La fugida, el somni robat, 
les il·lusions... El mercat dels 
impossibles que alimenta la ment 
d'esperances noves i aconsegueix 
arrencar-la de l'espai opressiu de la 
cel·la que triomfa a través de les 
planes de Corín Tellado, l'escriptora 
d'un món rosa, on passions i amors 
doten de sentit la insalubritat d'una 
vida que no en té cap. Les seues 
novel·les, petites, enquadernades 
en edicions de butxaca, barates, 
amb portades que reprodueixen 
homes i dones en colors antics de 
publicitat de l'època..., aquests lli
brets menuts, aquells llibrets ino
fensius, són les estrelles en vendes 
als quioscs de barriades i de no-
barriades, on dones adelerades les 
compren amb l'afany del ionqui, 
per punxar-se-les enmig del des-
campat dels matins sense nens ni 
homes, introduir-se-les a la vena i 
poder respirar una estona. 0 esni-
far-les mentre l'home dorm entre 
jornada de treball i jornada de tre
ball, 0 en nits d'insomni, quan la 
foscor es torna molt més cruel amb 
les presons que la mateixa llum que 
aconsegueix mostrar-les. La imagi
nació de l'horror és més cruel que 
el mateix horror. Les novel·letes de 
la Corín tenien la capacitat d'un 
àcid. L'ull devora la química del 
viure sense viure. Només des d'a
quest punt de vista es pot entendre 
que Corín Tellado sigui l'única 
autora espanyola que ha venut 400 
milions de llibres, és a dir la segona 
més venuda després de Cervantes. 
No és estrany que personatges com 
Cabrera Infante, Mario Puig o Mario 
Vargas Llosa hagin passejat la seua 
visió sobre aquest tipus de novel·la. 

a través de nombrosos articles i 
assaigs. Corín Tellado és molt més 
que un somriure de mensypreu a la 
boca rígida de l'intel·lectual. 

Les dones de la postguerra 
creuen, gràcies a ella, que també 
l'estupidesa i el sense sentit poden 
portar situacions d'amors merave
llosos, de situacions inesperades. I 
seuen, godotianes, a esperar en la 
desesperança. Per què: on es troba 
l'home que Corín Tellado ha inven
tat només per a elles? L'home que 
relataran en somnis sense paraules a 
les seues filles... El somni genètic es 
propaga a la velocitat d'un virus. 
Mentre elles entren i surten d'un 
somni que topa amb la realitat, on la 
depressió les assetja com un mal-
tractador modern, les filles aprenen 
a carnificar el somni amb estereo
tips. La ràdio continua ajudant en 
aquest camí de la creació del somni. 
Homes que són capaços de força, 
intel·ligència, ambició, bellesa físi
ca, diners (la major part de vegades) 
i una facilitat anorreadora per a la 
fidelitat als dictàmens del cor. Uns 
portadors d'amor etern, un concep
te semblant al de la font de l'eterna 
joventut, on la dona és l'heroïna 
que sap trobar i ser trobada, per tal 
de després, com en un conte centre-
europeu, gaudir d'un final feliç que 
s'eternitza en valor de la seua capa
citat de sofriment i d'espera; del 
sacrifici i la fe en els sentiments. 
Una mena de cel a la Terra. 

Amb aquesta idea, les filles alle-
tades per les dones joves de la post
guerra surten a la societat dels mass 
media, a la societat on la dona té, si 
més no, l'esperança d'esdevenir 
socialment tan o quasi tan potent 
com un home. La idea del sofriment 
femení continua. Corín Tellado que
da reressagada. Substituïda i publi-
citada i catapultada en les teleno-

vel·les on heroïnes joves sofreixen 
3.000 capítols en espera del príncep 
blau, de l'estereotip que tornarà i les 
farà definitivament úniques i eternes 
en la ment productora d'espermato
zous. Pagades pels estats, aquestes 
sèries no aconsegueixen frenar l'a
vançament de la depressió i de la 
neurosi que el nou model patriarcal 
matrimonial suposa, ni encara a 
partir de canviar-lo constantment en 
múltiples repeticions del model; 
però actuen com a desinhibidor i 
alimentador de somnis, ja que la 
realitat es comprova tan pobra i 
insuficient per a viure-la sense 
morir-hi de pena. 

L'home incapaç de competir 
amb el somni que d'alguna manera 
ell ja va començar a crear, si bé a la 
inversa, i proveint-se de grans pros
tíbuls per apaivagar la seua ira i frus
tració, l'home que no pot competir, 
però si pot maltractrar es venja 
subliminalment d'aquesta construc
ció de supervivència femenina... 
Se'n venja per molts camins: mal
tractaments diaris, infidelitats, 
enganys i un llarg etcètera. Amb el 
taló d'Aquil·les més dur de pair de 
tots, la indiferència per la dona, o la 
creació de la dona operada, la nina 
Barbie de carn i ossos, l'ideal ina
bastable també, que no es pot acon
seguir. 

Enmig de tanta creació de som
nis per escapar de la presó real, nin
gú no ha pensat encara a enderrocar 
la presó. La lluita és entre somnis. 
Els estats poden estar tranquils. 

'Dolors Miquel és escriptora. El seu 

darrer llibre de poemes és "Mos de gat" 

(Empúries, 2002}. 
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Les llengües antigues 
dels Pirineus 

Els perfils d'un enigma 

Si la realitat lingüística de la Península Ibèrica en època antiga roman enca
ra com una qüestió molt difícil d'aclarir, no sembla exagerat afirmar que, quan 
es tracta dels Pirineus, la problemàtica esdevé un enigma ara per ara quasi irre
soluble. 

Tanmateix, molt és el que hom n'ha escrit, i moltes i diverses les teories pro
posades, no totes, però -val a dir-ho-, amb el grau exigible de rigor científic. Els 
misteris d'aquest tipus solen atreure irresistiblement l'atenció dels especialistes 
i, alhora, la curiositat d'afeccionats que, fornits de poca cosa més que la seua 
bona voluntat i altes dosis d'imaginació, pretenen ser posseïdors de fórmules 
miraculoses. Qualques d'aquestes temptatives han conegut fins i tot un èxit 
notable en l'àmbit popular, fins al punt que, a hores d'ara, han esdevingut una 
opinió gairebé comuna. Hom sol afirmar, per exemple, com si es tractés d'una 
veritat contrastada, que a tots els Pirineus es parlà de bell antuvi una llengua 
única, la llengua anomenada bascoibèrica. D'altres estudiosos, però, han pro
posat la presència de llengües ben diverses, com ara l'il·liri, el lígur, el sorotàp-
t icoel paleoeuropeu. 

Aquesta mena de cerimònia de la confusió ve provocada per raons diver
ses. D'una banda, els documents antics de què disposem per a resoldre la qües
tió són en conjunt poc nombrosos i sovint difícils d'interpretar. A més a més, no 
sempre han estat emprats amb l'escrúpol científic adient, i alguns d'ells merei
xerien una revisió en profunditat. D'altra banda, les dades procedents de l'ar
queologia 0 de la història no il·luminen, com fóra desitjable, els problemes 
plantejats per la lingüística, ans al contrari, entren sovint en contradicció recí
proca i contribueixen a crear un clima de perplexitat força incòmode. 

Potser som encara lluny d'assolir una solució satisfactòria a molts d'aquests 
problemes. Potser, pel que fa a alguns, no la trobarem mai. Però, mentrestant, 
fóra bo distingir les veus dels ecos i deixar cada argument al lloc exacte que 
mereix. Les pàgines que segueixen es marquen, doncs, la fita de palesar sumà
riament i crítica allò que sabem - i allò que desconeixem- entorn les llengües 
antigues dels Pirineus i, en últim terme, de mostrar algunes de les vies de recer
ca que s'endevinen més productives cap al futur. 

Javier Velaza 
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Testimonis i docu
ments: el seu valor 

Però abans de revisar els testimo
nis que tenim al nostre abast, sembla 
indispensable establir què volem dir 
quan parlem de llengües antigues 
dels Pirineus. Tothom sap que qual
sevol territori històric -tret de casos 
molt rars- ha conegut al llarg de la 
seua història canvis diversos de 
població, de cultura i de llengua. Els 
Pirineus, que foren sempre lloc de 
pas i de mixtura de gent, no són ni de 
bon tros aliens a aquesta llei i, per tal 
raó, cal preveure que llengües dife
rents -i fins i tot molt diferents entre 
elles- hi hagin conviscut al llarg del 
temps. 

Com veurem més endavant, pe
rò, els més antics dels nostres docu
ments no van més enllà del segle ii 
aC i, en la seua major part, daten 

dels segles i-ii dC. En conseqüència, 
sembla que aquest horitzó és força 
raonable per a centrar la nostra 
enquesta. 

Això no implica, per descomptat, 
que sigui il·legítim interrogar-se 
sobre la situació lingüística d'èpo
ques anteriors. De fet, no és impos
sible que alguns dels documents de 
què disposem, com ara els topònims, 
derivin precisament de temps molt 
antics i siguin fòssils de llengües ja 
desaparegudes al segle ii aC. Però 
hem de tenir molt clar que, quan es 
mira de dibuixar un mapa lingüístic 
coherent, no es pot cometre el greu 
error metodològic de barrejar tes
timonis de cronologies diferents. De 
fet aquí rau, al nostre parer, un dels 
paranys en el qual s'han enfonsat no 
poques de les hipòtesis fins ara pro
posades. Així doncs, caldrà afinar els 
nostres estris crítics i, al mateix 
temps, la nostra prudència a l'hora 
de valorar correctament què ens 

Inscripció sobre mosaic d'Andelo. No es pot descartar que es tracti d'un text en basc antic. 

aporten els diferents documents. 
Quan es tracta d'esbrinar quina o 

quines llengües es parlaven en un 
territori antic, no tots els tipus de 
documents tenen el mateix valor. Per 
exemple, les fonts literàries gregues i 
llatines molt rarament descriuen rea
litats lingüístiques. Pel que fa al cas 
concret dels Pirineus, aquestes són 
especialment parques i no en podem 
treure gaire profit. 

Per la seua part, les informacions 
procedents de l'arqueologia no són 
tampoc nombroses, a causa princi
palment de l'escassetat de nuclis 
antics coneguts i excavats. Aquests 
només comencen a aparèixer en les 
zones prepirinenques i convé ser 
prudents a l'hora d'extrapolar les 
dades que se n'extreuen a la realitat 
de la regió pròpiament pirinenca. 

Ateses aquestes restriccions, les 
fonts més fiables a priori són les ins
cripcions, perquè ens trameten d'una 
manera directa -i sense cap tipus de 
mediació- un text que era compren
sible almenys per a una part de la 
gent de l'antiguitat. Els Pirineus, 
però, palesen una forta desigualtat 
epigráfica entre unes zones i unes 
altres: en alguns llocs, com veurem, 
tenim una respectable quantitat de 
textos epigràfics preromans; d'altres 
zones, tanmateix, no sembla que 
hagin desenvolupat una cultura 
escrita fins a l'arribada dels romans, 
i, finalment, una bona part de la ca
dena muntanyenca mostra un buit 
absolut de troballes epigràfiques. 

És en aquestes àmplies zones on 
els estudiosos han recorregut nor
malment a una altra mena de tes
timonis, els de la toponímia. L'e
xistència de molts noms de lloc 
pirinencs de fonètica força sor
prenent i difícilment explicables mit
jançant etimologies llatines o pos
teriors, ha atret bona part de la 
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Inscripció romana amb elements onomàstics aquitans. 

discussió i ha fonamentat moltes teo
ries lingüístiques, algunes certament 
exòtiques. La toponímia és, però, 
una ciència complexa i difícil que no 
sempre ha estat aplicada amb la cura 
que requereix. Naturalment, al 
darrere d'un topònim hi ha sempre 
una realitat lingüística i cultural, pe
rò quan es tracta de llengües remotes 
i indesxifrades, aquesta realitat no es 
deixa descobrir fàcilment i, sobretot, 
resulta pràcticament impossible da
tar-la amb seguretat. Aquesta incerte
sa existeix quan treballem amb un 
topònim antic, però augmenta en 
progressió aritmètica quan la docu
mentació del material data d'època 
medieval, i en progressió geomètrica 
quan tractem amb formes toponími
ques encara més modernes. 

Un cop enunciats els tipus de do
cuments que tenim a l'abast, ja po
dem passar a revisar la situació que, 
entorn els segles ii aC-i dC, es pot 

esbossar per als Pirineus des del punt 
de vista lingüístic. Amb l'ànim que 
l 'exposició sigui tan clara i en
tenedora com sigui possible, farem 
servir una divisió entre Pirineus 
Occidentals i Pirineus Orientals que, 
més enllà de ser convencional, ha 
estat proposada per alguns autors 
com a indicativa de dues àrees lin
güístiques ben definides. 

• Estat de la qüestió 

Els Pirineus Occidentals 

1. La I lengua basca antiga 

L'extrem occidental dels Pirineus 

en la seua vessant meridional era 

ocupat, segons ens trameten diverses 

fonts clàssiques, pels antics vascons. 

Tot i que disposem d'una enumera

ció de les ciutats anomenades vasco-
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nes, subsisteixen problemes a l'hora 
de determinar amb exactitud el terri
tori que ocupava aquest poble. Pel 
que sembla, el més occidental dels 
punts estaria marcat per Oiasso, és a 
dir, l'actual Irun, i el més oriental 
seria Osca. Pel sud, el territori arriba
ria fins a l'Ebre, a Calagorri (Calahor
ra), i a l'actual comarca de las Cinco 
Villas, a Ejea de los Caballeros (Se-
gia). Que la llengua dels antics vas
cons fos l'antecessora directa de la 
llengua basca moderna sembla 
deducció indiscutible, però no ho és 
tant que totes les ciutats considera
des vascones la fessin servir efectiva
ment cap als segles ii-i aC. De fet, un 
dels obstacles fonamentals que tro
bem en aquest territori rau en el ca
ràcter anepigràfic de la cultura vas-
cona, és a dir, en la inexistència 
quasi total d'inscripcions en basc 
antic. Les excepcions a aquesta regla 
són ben poques i en la seua major 
part, de difícil interpretació. Co
neixem, per exemple, unes quantes 
seques monetàries de les quals no
més les de Boloekan (Osca), laka (Ja
ca) i Sekia (Ejea) tenen procedència 
clara. De les altres, la més coneguda 
és la de Ba(à)oekunes, en la qual s'ha 
vist durant molt de temps el nom 
antic dels vascons, tot i que, en les 
últimes dècades, aquesta idea ha en
trat en crisi i alguns autors han pro
posat que es tractaria d'una paraula 
celtibérica. La resta, si som sincers, 
està encara sense aclarir. Fora d'a
questes monedes, coneixem només 
una petita inscripció sobre bronze 
massa mutilada per a resultar lingüís
ticament aprofitable, i, sobretot, un 
epígraf sobre mosaic trobat fa pocs 
anys a l'antiga Ándelo (Andión, NA). 
En aquest interessant cas, sembla 
clar que el text ("likine abuloàaune 
ekien bilbiliaàs") no correspon a la 
llengua celtibérica, i tenim dubtes 
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força fonamentats que sigui ibèric, 
de manera que no es pot descartar 
que ens trobem davant d'un dels rars 
textos en basc antic. Però, tot i això, 
és evident que aquests documents 
no són, ni prou nombrosos, ni prou 
eloqüents per a descriure amb 
solvència la llengua protobasca. Ja 
en època més tardana, especialment 
durant l'Imperi, les inscripcions llati
nes de la zona deixen veure de vega
des elements bascos en els noms de 
divinitat (Stelaitse, Larrahi, Edsuri) o 
de persona (Urchatetel, Beltesonis), 
però és molt important assenyalar 
que en aquest moment apareixen 
molt barrejats amb elements cèltics a 
la part occidental i meridional de la 
regió i amb altres d'ibèrics a la part 
oriental. Aquesta situació de mixtifi
cado fa molt arriscat afirmar que la 
llengua basca fos en aquest moment 
majoritària, no ja enfront del llatí, 
sinó tampoc de llengües tradicional
ment veïnes i, pel que sembla, amb 
una força d'expansió notable. 

Aquesta és, doncs, la situació de 
la llengua basca tal com la permeten 
descriure les dades objectives. El seu 
límit oriental -sent generosos- seria 
la Vall d'Aran -topònim indubtable
ment basc-. Qualsevol proposta 
d'estendre la llengua basca més enllà 
d'aquest territori entra, a hores d'ara, 
dins de l'especulació o fins i tot, del 
mite i, en tot cas, hauria de situar-se 
en una època molt remota per tenir-
ne evidències de pes. Com és ben 
conegut, han estat molts els intents 
per demostrar que el basc ocupava 
almenys fins a la Mediterrània: Co
romines, per exemple, proposà que 
el topònim Tossa derivava d'una for
ma basca *lturissa; aquesta hipòtesi, 
però, no es pot defensar des del punt 
de vista de la lingüística basca, com 
ho ha demostrat, entre d'altres, Cor-
rochategui, i a més passa per alt el 
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preciós testimoni del mosaic trobat 
allà on la forma Turissa ha de corres
pondre a un nom de persona (de 
dona, molt versemblantment). 
D'altra banda, la vella tesi bascoibè-
rica, mitjançant la qual el basc i 
l'ibèric serien la mateixa llengua, 
que fins i tot hauria ocupat tota la 
Península Ibèrica, no es pot sostenir 
a hores d'ara de cap manera. No es 
pot negar, nogensmenys, que el basc 
i l'ibèric presenten semblances fonè
tiques i fins i tot de vocabulari que 
no poden ser casuals. Però si aques
tes concomitàncies no són producte 
del seu veïnatge durant segles -com 
proposen alguns-, el seu parentesc 
no és ni proper ni recent, i s'ha de 
remuntar amb tota versemblança a 
èpoques prehistòriques. 

2. La llengua aquitana 

En aquesta mateixa època -és a 

dir, pels voltants de l'alt Imperi- i a la 

vessant septentrional dels Pirineus 

corresponent a l'antiga Aquitània, un 

bon nombre d'inscripcions llatines 

contenen elements onomàstics -an

tropònims i teònims- de la llengua 

aquitana. Aquests noms palesen 

algunes de les peculiars característi
ques fonètiques de l'aquità, com ara 
l'aspiració (Hontharris, Herauscor-
ritsehe), l'abundància de la gemina
do (Andossus, llunne) o la presència 
de sibilants marcades sota formes 
complexes (Axsedo, Ulohoxsis). 
Malgrat no tenir, malauradament, 
textos més llargs, aquestes dades són 
prou reveladores per a establir sense 
cap mena de dubtes que l'aquità i el 
basc antic foren llengües genètica
ment emparentades. 

D'altra banda, sembla molt pro
bable que l'aquità ultrapassés la línia 
pirinenca cap al sud, perquè tant a 
Navarra com a Aragó coneixem 
noms de persona (Narhungesi, Ser-
huhoris) i topònims (els formats amb 
-ués/-ós) que permeten una bona 
explicació com a elements aquitans. 
Fins i tot a la regió de Yanguas i Viz-
manos, a la província de Sòria, tenim 
un grup força coherent d'antropò
nims d'arrel aquitana. Molt més pro
blemàtic, però, esdevé establir quan 
es va produir aquesta expansió po-
blacional i quines van ser-ne les cau
ses històriques. 

Un altre problema molt més obs-

Elements preromans a les inscripcions romanes dels Pirineus (segons |. de Hoz). 
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Inscripció ibèrica d'Osseja. Dibuix d'una de les inscripcions rupestres més llargues del grup de la 

Cerdanya. 

cur és el de la hipotètica relació que 
podria haver existit entre l'aquità i la 
llengua ibèrica. En aquest aspecte, 
s'ha d'admetre que hi ha una certa 
similitud entre els procediments de 
formació de noms personals d'amb
dues llengües, així com entre la fo
nètica d'alguns dels seus elements 
(per exemple, aquit. Belexs, ib. be-
lece); tanmateix, contra el que alguns 
autors han afirmat, no és possible 
concloure taxativament que l'ibèric i 
l'aquità -o el bascoaquità- fossin 
parents més o menys propers en una 
època històrica abastable. 0 bé, 
altrament dit, no es pot negar que 
l'ibèric, el basc i l'aquità derivin d'u
na branca comuna, però aquesta 
derivació ha degut tenir lloc en una 
època massa allunyada en el temps 
dels nostres documents per permetre 
la reconstrucció de la llengua de pro
cedència 0 per facilitar-ne la inter-
comprensió. 

Heus ací, doncs, d'una manera 
ben sumària, el que els documents 
ens deixen veure pel que fa als Piri
neus Occidentals fins a la línia de la 
Vall d'Aran. Val a dir, però, que 
aquest panorama epigràfic prou ho
mogeni no exclou l'existència d'al
tres llengües a la regió. El fet que 
conservem textos bascos i aquitans 
només significa que aquestes llen
gües tingueren una expressió epigrá

fica, però, al mateix temps, que 
pogueren conviure al mateix territori 
amb d'altres llengües de la mateixa 
família o d'altres de diferents que no 
hagin arribat mai a ser escrites. La 
qüestió és més greu encara quan 
avancem cap a l'est, on els docu
ments epigràfics esdevenen molt 
escassos i l'únic recurs que ens que
da és acudir a les evidències toponí
miques. Sobre aquesta qüestió torna
rem un xic després. 

Els Pirineus Orientals 

1. La llengua ibèrica 
Si ens centrem ara en els Pirineus 

Orientals, cal assenyalar de bon 
principi que la situació s'assembla 
força a la que hem descrit per als oc
cidentals, en el sentit que tenim mol
tes més evidències a la regió ex
trema, és a dir, a la que toca a la 
Mediterrània, que no pas quan ens 
apropem al centre de la cadena 
muntanyenca. 

Efectivament, les zones prepiri-
nenques d'ambdues vessants, és a 
dir, l'Empordà i el Rosselló, ens han 
conservat una bona quantitat d'ins
cripcions en signari i llengua ibèrics 
i, des d'aquest punt de vista, semblen 
incloure's en l'àmplia geografia de 
l'ibèric, que va des del riu Erau fins a 
Andalusia amb un grau diferent de 

penetració cap a l'interior que es fa 
particularment intens a la vall de 
l'Ebre. Com és ben conegut, l'ibèric 
és encara una llengua no desxifrada i 
de molt dubtosa adscripció genètica 
i tipològica. És segur, tanmateix, que 
no es tracta d'una llengua de la fa
mília indoeuropea i força probable, 
el seu caràcter aglutinant. Però, mal
grat totes les hipòtesis formulades i 
els nombrosos intents de traducció 
-alguns, tot sigui dit, absolutament 
estrambòtics-, els seus textos consti
tueixen encara un enigma per a 
nosaltres. 

Pel que fa al territori estricte dels 
Pirineus, hem de dir que les inscrip
cions ibèriques no són tampoc gaire 
nombroses. El grup de llarg més im
portant és el dels epígrafs rupestres 
de la Cerdanya descoberts a les últi
mes dècades amb esgrafiats ibèrics, 
llatins i, fins i tot, medievals. Aquests 
textos, tanmateix, plantegen proble
mes diversos: d'una banda, les difi
cultats de lectura que ofereixen són 
sovint insalvables; d'una altra, resul
ta del tot impossible datar-los amb 
una mínima confiança. I, finalment, 
pocs arguments tenim contra qui 
proposi que aquests textos no són 
testimonis de la llengua parlada als 
Pirineus, sinó de la llengua que par
laven gent de pas, viatgers que, en 
franquejar la barrera muntanyenca, 
hi deixaven el seu nom de forma més 
0 menys espontània o ritual. 

De fet, aquesta darrera objecció 
va molt més enllà del cas particular 
del textos ceretans. En els últims 
anys, alguns estudiosos importants 
-singularment Javier de Hoz- han 
posat en crisi la idea que l'ibèric si
gui la llengua -o almenys la llengua 
principal i patrimonial- de tots els 
territoris on han aparegut inscrip
cions ibèriques. Aquesta posició, 
recull, d'altra banda i pel que fa als 
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territoris catalans, una vella i perma
nent perplexitat dels arqueòlegs: la 
discrepància entre les dades de l'epi-
grafia i la lingüística -tan homogè
niament ibèriques-, i les de la cultu
ra material -tan homogèniament no 
ibèriques i vinculades a l'àmbit eu
ropeu-. Per resoldre aquesta discor
dança. De Hoz ha proposat que l'i
bèric era originàriament una llengua 
del sud-est -més específicament de 
la Contestània- i que es va estendre 
cap al nord com a llengua vehicular 
relacionada amb determinades elits 
comercials o de prestigi. Si acceptem 
la teoria de De Hoz, les inscripcions 
ibèriques catalanes i del sud de 
França, i també les dels Pirineus, no 
reflectirien la llengua vernacla d'a
quelles zones, sinó només una llen
gua de superestrat, més o menys 
arrelada segons els llocs, però en cap 
cas patrimonial. 

2. Llengües de substrat? 

Arribats a aquest punt és on els 
documents epigràfics ens abando
nen i ens deixen sols davant d'un 
munt de dubtes i problemes. Si la 
llengua ibèrica era només una llen

gua vehicular, una mena de ¡ingua 
franca, quina o quines eren realment 
les llengües patrimonials sobre les 
quals es va superposar? I hem de re
conèixer que respondre a aquesta 
qüestió esdevé realment una tasca 
força difícil en l'estat actual dels nos
tres coneixements. Els intents per a 
recollir evidències sobre aquestes 
llengües de substrat han estat molts i 
no sempre prou fidels a les dades i al 
rigor científic. Per aquesta raó, no
més ressenyarem a continuació les 
hipòtesis enunciades per estudiosos 
competents, tot i que algunes ja ha
gin estat superades. 

Una hipotètica presència del po
ble lígur ha estat proposada en di
versos moments històrics. Alguns 
dels seus defensors més il·lustres van 
ser D'Arbois de Juvainville i Adolf 
Schulten, qui pensà que, en arribar a 
la Península, els celtes i els ibers hi 
havien trobat una població autòcto
na lígur que hauria vingut d'Àfrica en 
temps remots. En la seua opinió, les 
restes d'aquesta presència es podien 
detectar a la toponímia, com ara en 
l'arrel Sego- o en els elements -ant, -
onf, -unt. La taxativa posició de 
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Mapa de |. Coromines que marca els topònims de substrat a la Vall d'Aran i les valls d'Àneu. 

Schulten va ser matisada justament 
per Gómez Moreno i després per 
julius Pokorny, qui atribuí la simili
tud entre topònims hispànics i euro
peus a una suposada emigració 
d'il·liris. Per la seua part, Menéndez 
Pidal va fer una síntesi d'ambdues 
teories, amb l'argument que la 
"hipótesis de la mezcla ilirio-ligur 
resulta la más esclarecedora de la 
toponimia", i va posar en voga ter
mes com ara "ambro-ligur", "ambro-
il·liri" i fins i tot "ambro-ligur-il·liri". 

Tot i que aquestes hipòtesis es ba
saven en arguments lingüístics més 
aviat pobres, justificaven la presèn
cia -arqueològicament força nota
ble- de camps d'urnes a la Península 
Ibèrica i, particularment, a Cata
lunya. Per aquesta raó Coromines va 
mirar de trobar les traces lingüísti
ques dels Urnenfelder o sorotaptes, i 
va creure identificar-les en dos tipus 
diferents de document: d'una banda, 
en topònims formats amb l'arrel 
*(s)karant- (com ara Lo Carant, Coves 
del Carantó, Lo Torm de la Caranta, 
etc.) que tindrien els seus cognats 
europeus a Caranto, Scaranto o 
Scharnitz; d'una altra, en unes enig
màtiques inscripcions sobre plom 
procedents d'Amélie-Les-Bains 
(Bains d'AHes), les quals, des del seu 
estudi, són conegudes com els ploms 
sorotàptics. En elles, Coromines hi 
identificava, d'una banda, una pa
raula, niskas, que, per comparació 
amb el basc neska hauria de cor
respondre a un dialecte pirinenc de 
filiació basca o, com ell deia, "bas-
coide"; a més a més, d'altres parau
les tindrien explicació com a 
sorotàptiques. El problema fonamen
tal d'aquestes inscripcions és que 
van desaparèixer i només en tenim 
dibuixos en un grau de fiabilitat va
riable. Per tant, qualsevol intent 
d'extreure'n conclusions lingüísti-
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Mapa de Menéndez Pidal amb el suposat trajecte dels "ambrons" per la Península Ibèrica. 

ques definitives ha de considerar-se 
agosarat i, almenys al nostre parer, 
val la pena respectar una prudència 
extrema. 

Sigui com sigui, la recerca d'ele
ments de substrat ha continuat a tra
vés de vies diferents. Untermann, per 
exemple, ha volgut atribuir a una 
influència lígur -"ligur-llenguadocia-
na", en paraules de De Hoz- alguns 
noms documentats en les inscrip
cions ibèriques d'Ensérune que, tan
mateix, no semblen pròpiament ibè
rics (com ara aoeune o botuà(o)). No 
és impossible que així sigui, però la 
quantitat d'aquests noms és prou res
tringida per a afirmar res de segur. 

Finalment, hem de fer referència 
a les tesis proposades en els darrers 
anys per Francisco Villar. En una sè
rie important de treballs, i basant-se 
sobretot en evidències toponími
ques, Villar ha reprès i reforçat la tesi 
ja defensada abans per Krahe del 
paleoeuropeu, la llengua d'un poble 
que entraria a Hispània a través dels 
Pirineus Orientals, que s'assentaria a 
Catalunya i, d'aquí ocuparia la resta 
de la Península. Les traces toponími

ques d'aquesta llengua són, en l'opi
nió de Villar, especialment fortes al 
nord i al sud, de manera que ell parla 
d'un grup "meridional-ibero-piri-
nenc". Seria massa llarg analitzar 
aquí l'impressionant material topo
nímic reunit per l'autor, tant d'època 
antiga com moderna, i caldria potser 
revisar algunes de les seues bases 
metodològiques, com ja han co
mençat a fer Untermann i De Hoz. 
Tot i això, val a dir que les teories de 
Villar han fet revifar un problema 
pertinaç i de grans implicacions, el 
de les llengües - i per tant, de les 
poblacions- de la Península Ibèrica a 
l'antiguitat i és molt previsible que 
en el futur immediat suscitin sucoses 
discussions al seu voltant. 

Perspectives d'estudi 
Tornem ara un moment a la nos

tra "qüestió pirinenca". Què podem 
esbrinar, en conseqüència, del seu 
panorama lingüístic antic? Probable
ment la història de la investigació, ja 
llarga i enrevessada, ens ha d'ensen
yar un primer principi bàsic: i és que 
no hem de somiar solucions simples, 

màgiques o totalitzadores. Pel que 
sabem, els Pirineus van ser poblats al 
llarg del temps que va de la prehistò
ria a la romanització per un seguit de 
pobles que potser hi deixaren traces 
diverses de la seua presència. 
Malauradament, aquestes traces són 
desiguals en la qualitat; molt pocs 
ens han llegat textos en la seua prò
pia llengua i, en la major part dels 
casos, només podem rastrejar-ne 
l'empremta en la toponímia. Però no 
hem d'oblidar mai que el treball amb 
els materials onomàstics és un 
terreny relliscós i ple de perills. Un 
topònim és només una forma lingüís
tica que es perpetua molts segles 
després d'haver perdut la seua 
referència lingüística, és a dir, el seu 
significat. I en aquest procés acostu
ma a patir transformacions que, de 
vegades, arriben a desfigurar-lo quasi 
completament. 

Això no implica, per descomptat, 
que els estudis de toponímia antiga 
siguin menyspreables per a aclarir 
els moviments lingüístics dels 
Pirineus a l'antiguitat. Però s'han de 
desenvolupar amb una cura exquisi
da, tot rastrejant la història de cada 
forma fins als documents més antics 
que sigui possible i no deixant-se 
mai caure en la temptació d'una 
sobreinterpretació de les seues 
evidències. Els reculls part icu-
laritzats de topònims -majors, però 
també menors-, l'establiment de 
sèries i, sobretot, la recerca aprofun
dida en la seua historiografia poden 
ser de gran profit abans de llençar-
nos a aventures etimològiques més o 
menys arriscades. 

Els Pirineus constitueixen, en 
aquest sentit, un dels camps més 
atractius i alhora més perillosos. I 
potser alberguen secrets lingüístics 
remots que ens haurem de resignar a 
no desvelar mai. 
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Per Rita Birbe Campi 

L'Últim campaner 
d'Esterri d'Aneu 

5/ 

Jaume Esquerre, de casa Cadiraire, el segon per l'esquerra. Foto: Arxiu Fúmiluu Cisovdll. 

Els estudiosos del nostre Pallars 

van saber anticipar-se als esdeveni

ments i transformacions del nostre 

país abans que nosaltres, els que ja 

som més grans, ens n'adonéssim. 

Una mica sorpresos hem anat ac

ceptant i assumint com s'anaven pro

duint lentament els canvis que ells ja 

havien intuït en els seus escrits i 

comentat en les seues conferències. 

Això m'ha portat a reflexionar i com

parar fets coincidents dels nostres 

comentaristes i a recordar-ne alguns 

d'aquells que ens han precedit, però 

que també han format part d'aquests 

canvis tan marcats. Cada persona, 

per insignificant que sembli, amb la 

seua trajectòria i personalitat, ha sen

tit l'estímul de sentir-se pallares i esti

mar el país, i ha aportat el seu gra 

d'arena per col·laborar al desenvolu

pament. Per això intentaré de fer-les 
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reviure. Estic segura que un bon 
escriptor en trauria més suc, però ja 
faré el que pugui per recordar-ne un 
altre. 

Jaume Esquerré, de casa Ca-
diraire, casa on algun avantpassat 
s'havia dedicat a l'ofici (en aquest 
cas foren el pare i el germà gran), era 
el més jove de cinc germans, i la seua 
infantesa, desgraciadament, no es 
distingí ni en abundàncies ni en cà
lida harmonia familiar, per la qual 
cosa, de ben jovenet i amb l'ajuda i 
orientació del veïnat, fou admès al 
col·legi dels Germans Salesians de 
Barcelona, on s'anà formant i on 
aprengué l'ofici de sastre. 

La revolució del 36 va obligar a 
fugir-ne el professorat i a tancar l'es
cola. Sense cap altre lloc on refugiar-
se, el noi hagué de tornar a casa 
seua, a Esterri, quan encara era un 
adolescent. Entre la guerra i la post
guerra, l'escassetat que el jove hagué 
de patir fou gran i penosa, i per poca 
sensibilitat que es tingués, les perso
nes properes a ell ho podien intuir 
encara que no ho expliqués mai. 

Així anaren transcorrent els anys, 
i ja fos per manca de recursos o d'o
rientació per poder sobreviure en 
aquella època tan difícil, va haver 
d'acceptar qualsevol feina que se li 
presentés. A l'hivern confeccionava 
pantalons de pana que algú li anava 
proporcionant, però així que arribava 
el bon temps corria a introduir-se a 
les feines del camp, cosa que li per
metia mitigar la gana endarrerida de 
tot l'hivern. Es comentava que amb la 
poca experiència que tenia en 
aquells afers i com que tampoc no 
tenia pretensions a l'hora de guanyar 
més que ningú, costava molt car de 
mantenir fins que no passaven uns 
mesos, en què s'anava refent del 
retard hivernal, durant el qual, a part 
d'alguns àpats per les matances del 

Col·locació d'una de les campanes al campa

nar de Sant Vicenç d'Esterri. ïo\o: Ernest 

Pujol. 

porc, el seu estómac quedava esllan
guit..., i s'accentuava encara més el 
seu perfil d'home esprimatxat. 

Era un personatge singular, a qui 
el jovent del poble en general apre
ciava molt, i es podria dir que va arri
bar un moment en què ja no es podia 
prescindir d'ell per ajudar en el tre
ball d'organitzar qualsevol es
deveniment. Ell sempre estava dispo
sat a donar un cop de mà (sense 
cobrar ni un ral, és clar), tant que, 
quan havia d'arribar la festa major, el 
8 de setembre, passava els quinze 
dies anteriors absorbit i esgotat 
col·laborant amb tots ells. Però quan 
arribava el primer i segon dia de la 
festa, el noi desapareixia com per 
encantament, sense que se'l pogués 
localitzar per enlloc. La seua mare, 
amb qui convivia, anava fent el sord 
mentre els companys es tornaven 
bojos buscant-lo, preocupats per la 
seua desaparició, però intuint que 
podia estar amagat per refer-se de 
l'esgotament que l'hauria pogut es-
corronar, tallant i arrossegant avets 
del bosc fins a alfes hores de la mati
nada per adornar part del carrer 

Major amb tot el jovent del poble. Ai
xò comportava un xivarri tan es
candalós que els veïns no podien 
dormir fins que no plegaven. Però 
heus ací que el tercer dia de la festa 
major, que era el més campanut, el 
nostre heroi apareixia puntualment, 
fresc com una rosa, amb el seu vestit 
nou i flamant, de color negre i creuat, 
que ell mateix s'havia confeccionat 
treballant nit i dia en algun apartat de 
casa seua, on ningú no el pogués 
descobrir, i així poder-se presentar 
com calia per enlluernar el veïnat, ja 
que no disposava de cap altra cosa 
que els quatre parracs que tot just 
havien arribat al final de la tempora
da. Això sí, immediatament s'incor
porava com a capdavanter dalt de 
l'entaulat dels músics, amunt i avall, 
organitzant el ball de guapos, el ball 
pla, l'Esquerrana, els ball de rams, el 
de casats, la Toia, i tot el que donava 
de si el temps de la diada, gaudint de 
la seua joventut com ningú. 

Ara us explicaré un fet que va 
passar al nostre personatge: en aque
lles dates, quan les circumstàncies 
encara no l'havien expremut prou 
per completar la seua desventura, un 
fet sorprenent ocorregué. A altes 
hores de la nit, l'estrèpit sorollós d'u
na explosió, com la d'una bomba, 
amb un espès núvol de pols, despertà 
la població amb un esfereïment que 
de balcó a balcó s'endevinaven veus 
cridant "a casa Cadiraire, a casa 
Cadiraire!". L'espectacle era trist i 
depriment, la gent dubtava primer si 
no seria un malson, muts i bocaba
dats, ens quedàrem uns segons 
immòbils contemplant la façana de 
casa Cadiraire, de pressa, de dalt a 
baix: quedaven a la vista de tothom 
llits a mig caure, la màquina de cosir, 
cadires, taules i tants penjolls com 
pugueu imaginar i, amb la claror que 
començava a besllumar, tota la intl-



mitat de l'interior de l'habitatge. 
Afortunadament, mare i fill n'havien 
sortit físicament il·lesos, però no de 
l'ensurt que tan despietadament els 
havia despertat. Quant al rocall 
amuntegat al carrer, passaren mesos 
abans que el noi, amb la seua magra 
suor i pobra economia, aconseguís, 
com un heroi, aixecar-lo i deixar-lo 
estructurat fins a arribar a la teulada. 
S'ho havia ben guanyat, però les cir
cumstàncies no el deixaren gaudir 
del que completà amb tant d'esforç. 

A poc a poc i amb tot el seu dret, 
arribà el moment de buscar-se una 
xicota, i es despertà la curiositat de tota 
la població el dia del seu casament, a 
pocs quilòmetres del poble. 1 atesa la 
singularitat i les fantasies del noi, els 
companys volgueren organitzar l'antic 
costum de rebre els nuvis a l'entrada 
de la població, a cavall de mula seguit 
de l'aixovar de la núvia. Enmig de la 
curiositat i la tafaneria, com si d'un 
gran esdeveniment es tractés, mig 
poble acudí a rebre'ls travessant el 
recorregut fins a casa seua, enmig de 
tol l'aldarull, cofoi ell i amb certa timi
desa la núvia. 

Per completar la festa, després del 
sopar, on no faltà el suculent conill 
estofat amb bolets per a tota la paren
tela, amics i veïnat, s'havia preparat 
l'arcaic costum, de gust dubtós, de fer 
un brou de gallina per obsequiar els 
nuvis en la seua primera nit, un cop 
posats al llit, seguit de xocola desfeta 
cap a la matinada. Ajudats per alguna 
persona en desacord amb el muntat
ge, que va camuflar dissimuladament 
la parella, van desaparèixer de cop i 
no es pogué saber on s'havien ficat. I 
encara els estarien buscant si no 
hagués arribat la claror del nou dia. I 
entre altres avatars ben sucosos, el 
nostre amic, ja organitzada la seua 
vida, fou nomenat agutzil i, alhora, 
campaner del poble, ell, que encara 

Jaume Cadiraire, amb el cigarret a la boca, col·laborant a Santa Maria d'Àneu. Foto: Arxiu Casovall. 

recordava els tocs dels avantpassats. 
Puc recordar clarament els dels en
terraments, que sonaven llastimosa
ment, amb un especial to menor i 
allargant la ressonància que penetra
va fins i tot al cor dels més insensi
bles. On s'esmerçava amb totes les 
seues forces era en el retrò de les fes
tes anuals, i força vegades, ajudat per 
la quitxalla i amb el seu entusiasme, 
va faltar poc que fés donar la volta a 
la campana, i a ell i tot. 

Com a home voluntarios que era, 
per a qualsevol esdeveniment im
portant, a les cases on tenia con
fiança es presentava decidit a oferir 
els seus serveis, ja fossin casaments, 
matances de porc, defuncions, etc. 
En una d'aquestes ocasions, l'home 
es posà tan neguitós al veure que a la 
cuina no hi havia moviment d'olles 
ni focs encesos que tot inquiet es diri
gí al capdavanter de la casa per 
advertir-lo que el temps acuitava i 
que tota la gentada de fora se n'hau
ria de tornar amb l'estómac buit aca
bat l'enterrament. Tornava a insistir-
hi al veure la calma amb què 
s'intentava asserenar-lo: "No et preo
cupis, que ara el més important és 

acompanyar el difunt fins als últims 
moments." Durant la cerimònia, la 
seua inquietud anava augmentant tot 
voltant l'església d'un costat a l'altre. 
La seua gran sorpresa fou quan al fer 
entrar tota aquella gent dins la casa 
trobà les taules parades i les olors del 
dinar a punt de servir. Es clar, en 
aquells temps ni remotament era cos
tum encomanar-lo al restaurant. 
L'home quedà tan perplex i amb una 
cara de satisfacció i riallada que 
ensenyava totes les seues pobres 
dents. 

Acabaré la història assegurant 
que la seua muller va demostrar es
timar-lo molt, perquè els últims anys 
de la seua vida visqué molt satisfet, 
feliç i ben cuidat, fins als darrers 
moments, i encara que cap als anys 
seixanta tingué ocasió de trobar bona 
feina fora del país, mai no volgué 
abandonar els seus orígens rurals, 
cofoi i content com a "profeta a la 
seua terra". 

És una satisfacció rememorar 
aquells éssers no gaire llunyans que 
amb la seua original trajectòria aju
daren a omplir la nostra vida gairebé 
sense adonar-se'n. 
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L A O S a U E R A 
Per Josep Moran i Joan Anton Rabella 

El Nomenclàtor Oficial de la 
Toponimia Major de Catalunya 
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Un encàrrec del Parlament 
L'any 1998 el Parlament de Ca

talunya (resolució 563/V de 7 de 
maig) encarregà al Govern de la Ge
neralitat de Catalunya l'elaboració 
del Nomenclàtor Oficial de la To
ponimia Major de Catalunya. 
Aquest nomenclàtor havia de pren
dre com a base la toponímia que fi
gura en els mapes de l'Institut Car
togràfic de Catalunya, la qual havia 
de ser revisada lingüísticament des 
del punt de vista normatiu i compro
vada sobre el terreny. 

A més dels noms de caràcter ter
ritorial (comarques, parcs naturals), 
el nomenclàtor també inclourà fo
namentalment els nuclis de població 
(municipis i veïnats), els elements 
arquitectònics singulars de caràcter 
monumental (monestir de Poblet, 
castell de Requesens) i els orònims 
(el Montsec, el Cadí) i hidrònims (el 
Segre, la Tordera) més importants. 

Aquest projecte, que parteix tant 
d'una necessitat cultural com pràcti
ca, té una voluntat de consens; així, 
hi han participat des de l'administra

ció local, passant per diversos orga
nismes de la Generalitat de Cata
lunya, fins als serveis de català del 
Consorci per a la Normalització Lin
güística i un bon nombre de parti
culars que es dediquen a l'estudi de 
la toponímia o tenen un bon conei
xement geogràfic del nostre país. 
Concretament hi participen: l'Institut 
d'Estudis Catalans (lEC), per mitjà de 
l'Oficina d'Onomàstica (Odo) de la 
Secció Filològica; els quatre departa
ments de la Generalitat de Catalunya 
amb competències vinculades a la 
toponímia (Cultura, Governació, 
Economia, i Política Territorial i 
Obres Públiques), el Consorci per a 
la Normalització Lingüística (CPNL), 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC), l'Associació Catalana de Mu
nicipis i Comarques, i la Federació 
de Municipis de Catalunya. 

Històricament, podem conside
rar que hi ha un antecedent de no
menclàtor oficial a Catalunya: el 20 
d'abril de 1931 la Generalitat encar
regà per decret la realització d'una 
llista dels noms dels municipis, que 



la Secció Filològica encomanà a 
una ponència formada per Pompeu 
Fabra, Josep M. de Casacuberta, que 
era el director de l'Oficina de To
ponímia i Onomàstica (creada l'any 
1921), i Joan Coromines, que col·la
borà en aquesta oficina. La feina 
realitzada per aquesta ponència va 
permetre la publicació l'any 1933 
de la Llista dels noms dels municipis 
de Catalunya dreçada per la Secció 
Filològica de l'Institut d'Estudis Ca
talans amb la col·laboració de la po
nència de divisió territorial. Més de 
seixanta anys després, l'Oficina 
d'Onomàstica de l'IEC, que ha re
près durant la dècada dels noranta 
les tasques que anteriorment havia 
portat a terme l'antiga Oficina de 
Toponímia i Onomàstica, s'ha en
carregat de la revisió normativa de 
la toponímia que inclourà el futur 
nomenclàtor oficial. 

Objectius i presentació 
El Nomenclàtor Oficial de la To-

ponímia Major de Catalunya in
clourà devers 40.000 topònims, una 
xifra molt superior a la prevista ini
cialment. L'encàrrec estricte del 
Parlament s'hauria pogut acomplir 
amb la revisió d'uns 6.000 topònims 
-els que constarien en un mapa 
d'escala 1:250.000, tal com esmen
ta el decret—, però la comissió for
mada per a la realització d'aquest 
nomenclàtor va considerar que va
lia la pena, atesa la importància de 
poder comptar amb una toponímia 
oficialitzada, de fer un esforç i anar 
més enllà d'aquest objectiu a fi de 
poder comptar amb una eina més 
completa. D'aquesta manera, va 
preveure que el Nomenclàtor inclo
gués uns 25.000 topònims; tanma
teix, a mesura que va anar avançant 
la realització del projecte, encara hi 
va haver una ampliació substancial 

/ ^ I A ••/-J j^ I r^ ^^^ mumcípal Sani Miquel d Olèrdola 

V-/ I d U VJ I a Superficie (Km-); 
En la documentació antiga Olèrdola (s. X), d'origen preromà, ^K,^^ ^^jy) 

probablement ibèric. Codi estad,st« 08145 

•1,14 "̂  33.83" 

t M 1 - l » M 

T M.» 

Can*n*ni«ni drt caaM (^) 

™l_.,,™.____.. 

"8,47 1 40.23 ""' 

nd'·MMWfS) 

"8,47 1 40.23 ""' 

l·llnH tflntniMcM {%) 

23.95 ' 35,66 ' • ^ ^ ' - ^ - ^ 

= trü iy^zz!^i^!^'fM^tm^^ - ."T ~»., 

Ti !̂ ^ . f " ! " ^ » ^ ^ . Ti !̂ ^ . f " ! " ^ » ^ ^ . 
MW 

3,TS "t 6S,47 16.75 aS3 

N o m e n c l à t o r O f i c i a ! d e T o p o n í m i a M a i o r d e C a t a f u i 

55 

O ' 

o 

dels seus objectius materials, fins a 

arribar, com dèiem, als 40.000. 

Però més enllà de les dades 

quantitatives, l'objectiu del projecte 

és l'oficialització d'aquesta topo

nímia a partir del moment de la seua 

publicació, per la qual cosa el Go

vern de la Generalitat de Catalunya 

emprendrà a partir d'aquell moment 

les mesures necessàries perquè la 

toponímia de tota la cartografia, de 

les obres de referència, dels llibres 
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(és a dir, un mapa per a cada mu
nicipi, amb la toponímia corres
ponent) i inclourà també altres 
dades de tipus geogràfic, estadístic i 
lingüístic, com l'etimologia dels 
noms dels municipis. A més d'a
quests mapes municipals, també en 
contindrà d'altres, com el de les 
comarques, i una llista general que 
recollirà els topònims inclosos en 
tots els mapes de l'obra i la seua 
classificació geogràfica. 

Pel que fa a la presentació i difu
sió, a més de la versió en format de 
llibre, amb un caràcter més proto
col·lari, també apareixerà en suport 
digital (en DVD i, molt probable
ment, a Internet), que incorporarà les 
possibilitats interactives més avança
des en la recerca dels topònims. 

5^ de text i de la retolació s'ajusti a la 
denominació que figuri al Nomen
clàtor. 

Precisament, la participació de 
l'Oficina d'Onomàstica ha de ga
rantir que els noms que hi apareguin 
presentin la seua forma gràfica cor
recta d'acord amb les normes de 
l'Institut d'Estudis Catalans, que és, 
segons la Llei 8/1991 del 3 de maig 
de 1991, l'autoritat acadèmica en
carregada de fixar la normativa ge
neral de la llengua catalana. 

La realització d'aquest no
menclàtor també hauria d'haver 
ajudat a solucionar els comptadís-
sims casos de noms de municipis 
que encara avui presenten una for
ma oficial que és lingüísticament in
correcta (arcaica 0 prenormativa), 
com Figaró en lloc del Figueró 0 
Rialp en lloc de Rialb, que és un 
aspecte que resulta difícil de resol
dre atesa la legislació vigent i la in
terpretació que se'n fa per part de 

l'administració. Des del punt de vis
ta científic, la situació no presenta 
cap ambigüitat per als lingüistes, 
que coincideixen en la valoració so
bre quina és la forma correcta; però, 
legalment la situació no ha estat tan 
ben resolta, i s'ha confós la potestat 
legítima dels ajuntaments de decidir 
quin és el seu nom, tal com van de
cidir canviar el nom, posem per cas, 
d'Utxafava per V/7a-sana, amb la 
manera com cal escriure'ls, cosa 
que contradiu l'existència d'una so
la normativa per a la llengua catala
na, com passa amb les llengües de 
cultura: 0 també s'acceptarà si un 
ajuntament aprova escriure, hipotè
ticament. Santa Coloma amb "k" 
(Koloma)? Sense cap mena de dub
te, una cosa és el nom i l'altra la ma
nera d'escriure'l si pertany a la llen
gua catalana. 

Des del punt de vista material, el 
Nomenclàtor tindrà una presentació 
cartogràfica de caràcter municipal 

Desenvolupament del treball 
El 12 de juny de 1998 es va crear 

la comissió per a l'elaboració del 
Nomenclàtor Oficial, que ha plani
ficat i organitzat la realització d'a
quest projecte, i al mateix temps es 
va constituir un grup de treball, que 
ha estat l'encarregat de portar a ter
me la coordinació de les tasques es
pecífiques. Aquesta comissió ha es
tat operativa fins al 2 d'abril de 
2001, en què, després de donar-se 
per acabada la fase de revisió i cor
recció de la toponímia que inclourà 
el Nomenclàtor, es va dissoldre i es 
va constituir la Comissió de Toponí
mia de Catalunya -creada pel De
cret 59/2001, de 23 de gener—, 
que, a més de tractar dels diversos 
aspectes de la toponímia de Catalu
nya, s'ocupa de la darrera fase del 
Nomenclàtor: la consulta als ajunta
ments i la posterior publicació. 

Vegem, però, el desenvolupa
ment de les tasques de realització 
del Nomenclàtor, que apareixen re
sumides en l'esquema següent: 



Grup de treball 
Observacions Elabora proposta 

1 k 

" 

ICC 
elabora llista de topònims 
per comarques 1 sortida 

de Diotter 1:50 000 
- ^ 

lEC 
Revisa i aprova 

Comissió de 
Toponímia 

Aprovació general 

DPTOP/ICC 
Tasques d'edició 

ICC 
elabora llista de topònims 
per comarques 1 sortida 

de Diotter 1:50 000 
- ^ 

lEC 
Revisa i aprova 

topònims problemàtics Comissió de 
Toponímia 

Aprovació general 

DPTOP/ICC 
Tasques d'edició 

ICC 
elabora llista de topònims 
per comarques 1 sortida 

de Diotter 1:50 000 
- ^ 

lEC 
Revisa i aprova 

topònims aprovats 

Comissió de 
Toponímia 

Aprovació general 

DPTOP/ICC 
Tasques d'edició 

Ti n 
CNL 

Revisa treballs de 
camp puntuals 

Ajuntaments 
Vistiplau general 

Nomenclàtor Oficial de Catalunya. Metodologia de treball 

Primera fase: recepció i distribució 
del material, i recerca bibliogràfica 

La realització d'aquest nomen
clàtor no partia d'una recerca topo
nímica sobre el territori sense tenir 
en compte cap informació prèvia, 
sinó que ha consistit a revisar, com
provar i corregir una informació que 
ja tenia aplegada l'ICC en les seues 
bases de dades toponímiques, una 
feina de revisió que s'havia de fer no 
solament des del punt de vista 
bibliogràfic i documental, sinó tam
bé - i podríem dir que sobretot- des 
del punt de vista del coneixement 
del territori, del que habitualment 
s'anomena treball de camp. 

D'aquesta manera, entre el mes 
d'octubre de 1998 i el mes de març 
de 1999, l'Institut Cartogràfic de Ca
talunya va enviar a l'Oficina d'Ono
màstica el material de base que 
havia de servir per a la realització 
del Nomenclàtor Oficial de la To
ponímia Major de Catalunya. En 

aquest projecte es partia de la topo
nímia que figura a les bases de 
dades toponímiques de l'ICC, con
cretament d'una selecció de la to
ponímia dels mapes, de l'escala 
1 '.SO.000. Durant aquest període, 
doncs, l'ICC va trametre les llistes 
comarcals, que incloïen els més de 
40.000 topònims, conjuntament 
amb els mapes comarcals correspo
nents en què se situaven aquests 
noms propis de lloc. 

A partir de la rebuda d'aquest 
material, d'una banda, l'Odo va dis
tribuir entre els diversos centres del 
CPNL el material facilitat per l'ICC a 
fi que des d'aquests centres i serveis 
se'n fes la revisió de camp, mentre 
que, d'altra banda, l'Odo portava a 
terme l'estudi d'aquesta toponímia 
des del punt de vista bibliogràfic. 

Després de la celebració d'una 
reunió informativa amb els directors 
de tots els Centres de Normalització 
Lingüística (CNL), que va tenir lloc 

el 27 d'octubre de 1998, a mesura 
que es va anar rebent la informació 
de base des de l'ICC, l'Odo va fer 
una trentena de reunions repartides 
per tof Catalunya d'acord amb l'or
ganització territorial dels centres i 
serveis del CPNL, en què en alguns 
casos també van participar estudio
sos locals, membres dels centres 
d'estudis comarcals, etc., tant amb 
la voluntat d'aconseguir una infor
mació més acurada, com una parti
cipació real i activa de les persones 
coneixedores de la toponímia i la 
realitat geogràfica del país. 

Segona fase: elaboració d'una pro
posta de modificacions i correccions 

Posteriorment, en una segona fa

se, es va anar rebent de manera pro

gressiva la feina realitzada pels tèc

nics del CPNL. Aquesta informació 

es va contrastar amb les dades de 

caràcter bibliogràfic i documental 

aplegades simultàniament per 
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Llista dels noms dels 
Municipis de Catalunya 
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l'Odo. La confrontació de la infor
mació de camp i la de caràcter bi
bliogràfic va generar dubtes i con
sultes diverses, per la qual cosa es 
va organitzar una segona tanda ge
neral de reunions de treball amb els 
diferents CNL a fi de poder acabar 
de resoldre els casos pendents. 

Finalment, una vegada resolts 
els darrers dubtes, es va elaborar 
una proposta de canvis i una altra 
d'addicions per a cada comarca, les 
quals es van trametre a l'iCC amb la 
corresponent localització de cada 
modificació i afegit en els mapes 
comarcals. Així, durant el procés de 
revisió s'han analitzat 40.153 topò
nims i rodo ha proposat finalment 
6.718 correccions i 1.350 addicions 
(de les 17 correccions en la topo
nímia del Montsià a les 485 del Se
grià, que van de la localització a as
pectes merament gràfics). 

Etimologia dels municipis 
La comissió per a la realització 

del Nomenclàtor va decidir que, en

tre les dades informatives diverses 
corresponents a cada municipi i co
marca, s'hi inclogués l'etimologia, 
de forma concisa, del nom corres
ponent, feina que durant aquesta 
segona fase es va anar realitzant al 
mateix temps que s'anava fent la 
revisió de la toponímia. Ha estat 
una tasca especialment laboriosa, 
per a la qual ha calgut establir uns 
criteris metodològics, ja que s'ha 
partit de la forma documentada més 
antiga -dada que sempre s'ha in
clòs- i s'han tingut en compte totes 
les propostes etimològiques apare
gudes en obres de caràcter científic, 
tant en els repertoris generals com a 
\'Onomasticon Cataloniae. 

Consulta als ajuntaments i publica
ció 

A partir de la incorporació d'a
questes correccions, l'ICC ha confe
git les llistes dels topònims inclosos 
en el Nomenclàtor ordenades muni
cipalment, les quals s'estan enviant 
des del començament de l'any 2002 

als ajuntaments corresponents, d'u
na banda, per informar-los dels to
pònims del seu municipi que apa
reixeran en el Nomenclàtor i, d'altra 
banda, perquè aprovin els que cor
responen a noms de nuclis de po
blació, sobre els quals legalment els 
ajuntaments tenen competència, 
d'acord amb l'article 18 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística. La publicació del No
menclàtor resta pendent, doncs, de 
l'aprovació del nom dels nuclis 
urbans per part dels ajuntaments, 
que és el procés que actualment 
s'està portant a terme i que es pre
veu, si s'acompleixen els terminis 
legals, que s'acabi a mitjan 2002, de 
manera que, després d'aquesta 
darrera etapa, que és prou comple
xa des del punt de vista operatiu, 
esperem que puguem veure publi
cat aquest nomenclàtor al comença
ment de l'any 2003 i que així pugui 
començar a complir la seua funció 
de preservació i difusió correcta de 
la toponímia catalana. 
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Mirna Lacambra i Domènech, presidenta de l'AAOS. 

Si parlem de la riquesa musical 

del nostre país, sense dubtar gaire 

reconeixerem el magnífic treball 

que desenvolupa l'Associació d'A

mics de l'Òpera de Sabadell (AAOS), 

una dinàmica entitat fundada el 

1982 que de bell antuvi es proposà 

fomentar l'òpera a Sabadell i oferir 

rigoroses i esplèndides produccions 

artístiques. Més tard, en veure la 

conveniència de portar l'òpera a tot 

Catalunya, sortí del seu àmbit ciu-
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tadà per fer una oferta de l'art del 
bel canto a altres contrades deficità
ries. Durant aquest any se celebra el 
XX aniversari de l'AAOS treballant 
amb la mateixa il·lusió del primer 
dia. Si ens fixem en la complexitat 
que comporta el muntatge d'una 
òpera, ens adonarem que no és una 
tasca gens fàcil per a una entitat no 
lucrativa. Malgrat tot, tenint en 
compte la seua pluralitat, els pressu
postos molt elevats i la disposició 
econòmica prou justa, han estat vint 
anys d'una activitat intensa i molt 
digna. Gairebé podríem dir-ne el 
prodigi sabadellenc. 

Els resultats aconseguits fins ara 
per l'AAOS no han estat l'efecte de 
la casualitat. Com gairebé sempre, 
les grans gestes vénen precedides 
d'un esforç, d'una tenacitat i d'una 
il·lusió al servei d'uns objectius 
moltes vegades poc reconeguts. Si 
ens endinsem i intentem trobar el 
desllorigador a tota l'activitat i a tots 
els èxits esdevinguts, descobrirem el 
decisiu pal de paller artífex de tot 
plegat: Mirna Lacambra i Domè
nech. Prou coneguda, admirada i 
aplaudida per tot el món operístic, 
és la presidenta fundadora i ànima 
d'aquesta destacada associació. En 
ella trobem la resposta al prestigi 
ben guanyat i en la qual es fona
menta tota l'obra. Una junta directi
va compacta des dels inicis fa de 
l'AAOS una entitat il·lusionada i 
entossudida per produir òpera. 

Encara que sigui de passada, 
aturem-nos a descriure un xic la 
figura de Mirna Lacambra. S'inicia i 
conclou els estudis de cant i piano 
al Conservatori del Liceu de Bar
celona, ja professionalment, la seua 
potent i ben timbrada veu i els dots 
d'excel·lent actriu la porten a recó
rrer els més importants coliseus ope
rístics d'Amèrica i Europa, i fins i tot 

Diftt Fasauaíe 
<»»'••""••»"•• Gaetano wbonizetti 

Cartell de l'òpera "Don Pasquale", amb el 

baríton Enric Serra. 

dels països de l'Est en èpoques de 
vertader risc, a causa de les políti
ques autòcratica per una banda i 
comunista per l'altra. Fou una etapa 
de la vida de Mirna Lacambra plena 
d'èxits. En la seua retirada dels esce
naris d'arreu, no podia restar inacti
va, ja que l'òpera és la seua pròpia 
vida. Ens trobem davant una perso
na inquieta, nerviosa, emprenedora, 
imaginativa, tenaç, rigorosa, vital, 
comunicativa i que, per si fos poc, 
també toca de peus a terra, és a dir, 
que sap on va. Diu la presidenta: 
"La indiferència i el defalliment de 
les persones són els meus principals 



antagonistes." Ben segur que avui 
està fent molt més per l'òpera que 
quan cantava, ja que llavors l'únic 
que comptava per a ella era treba
llar de valent i complaure el seu 
públic. Avui la comesa és molt més 
important; expandir l'òpera i fer-la 
arribar arreu tant com sigui possible. 
Malgrat la complexitat i el risc que 
suposa fer escenificar i coordinar els 
diversos grups que componen l'es
pectacle més complet, és necessari 
que la mateixa presidenta esdevin
gui la directora general de totes les 
produccions. 

Pel que fa a l'AAOS, bo serà fer 
un esment de la ingent tasca operís
tica que realitza. Enguany s'està 
desenvolupant la XX Temporada 
d'Òpera a Sabadell i el XIV Cicle 
d'Òpera a Catalunya. Al teatre La 
Faràndula de Sabadell i a unes 
quantes ciutats catalanes més, s'hi 
han portat les principals òperes ale
manyes, franceses o italianes. Han 
participat en les òperes sabadellen-
ques cantants de prestigi, com 
Pedro Lavirgen, Fiorenza Cossotto, 
loan Pons, Francisco Ortiz, Vicenç 
Sardinero -que morí el passat dia 2 
de febrer-, etc. N'han sortit també 
joves valors que avui volten per 
importants teatres operístics d'ar
reu:, Josep Bros, Àngel Odena, etc. 
Enedina Lloris fou la gran diva que 
també va sortir de l'òpera de Sa
badell, si bé per una malaltia cròni
ca es veié obligada a deixar l'òpera, 
allò que ella més estimava. Cada 
vegada hi ha un públic més nom
brós que gaudeix del que fins ara li 
havia estat negat. L'òpera a l'abast 
de tothom l'ha possibilitat l'AAOS. 

La pluralitat que comporta l'òpe
ra cal valorar-la en la seua justa 
mesura. D'entrada era necessari dis
posar d'una orquestra; durant cinc 
anys s'havien de contractar orques-

tVolfgang Amadeus 
I 

LE NOZZE Dl 
FIGARÓ 

òpera en quatre actes 

ASSOCIACIÓ DAMICS DE L'ÒPERA 
DE SABADELL 

VI FESTIVAL 

Cartell de l'òpera "Le nozze di Fígaro". 

tres foranes; també s'havia de for
mar un cor que pogués escometre 
les més diverses exigències de les 
partitures, així com disposar d'un 
bon equip artístic i tècnic. Això pot 
semblar senzill des de fora, però 
Mirna Lacambra -que coneixia pro
fundament l'òpera- sabia que l'es
perava la funció operística més 
important de la seua vida i també la 
més compromesa: produir òpera 
per a tothom. Els coneixements de 
la presidenta havien de ser decisius 
per tal de portar endavant aquest 
suggestiu projecte. Un cop s'havia 
fet el primer pas ja no es podiat tor
nar enrere. La decisió fou definitiva. 

L'any 1987 es constitueix l'orquestra 
pròpia, que tanta falta feia. Al Cercle 
Sabadellès tingueren lloc les audi
cions per tal d'escollir els músics 
que havien de compondre l'Orques
tra Simfònica del Vallès. El mestre 
Albert Argudo es posà al capdavant 
de la nova orquestra i molt aviat es 
pogueren veure els primers resul
tats. A causa del fort pressupost que 
comporta posar en escena una òpe
ra, en bona part pel cost de l'orques
tra, passat algun temps fou acon
sellable arribar a un acord amb 
l'orquestra i trobar una solució que 
fos bona per a ambdues parts. La 
independència de l'orquestra sem
blava el desenllaç, i l'orquestra es va 
constituir en societat cooperativa. 
Passats els anys, podem dir que tots 
plegats hi han sortit guanyant i avui 
l'Orquestra Simfònica del Vallès 
continua essent l'orquestra titular de 
l'AAOS. Per a cada òpera s'han de 
contractar els diferents directors 
d'escena, d'entre els quals hem de 
palesar la gran fantasia i magnífics 
muntatges oferts pel sabadellenc 
Francesc Ventura, per Pau Mon-
terde, per Estefano Poda, etc. En 
aquests vint anys també han estat 
molts els directors musicals, dels 
quals cal recordar Eugenio Marco 
-ja traspassat-, Ivan Anguelov, Fe
derico García Vigil, Francesco Corti, 
Elisabetta Maschio, Odón Alonso, 
Frederic Chaslin, Javier Pérez 
Batista, Maurizzio di Robbio, Elio 
Orciuolo, Salvador Brotons, Albert 
Argudo, etc. Tol plegat un munt de 
feina que s'ha anat superant amb 
èxit. 

L'impuls de l'AAOS els fa pensar 
en una nova activitat -en aquest 
cas, la pedagogia operística- que els 
porta a crear una escola d'òpera i 
impartir-hi cursos intensius de tres 
mesos sobre una determinada òpe-

6^ 
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Actuació del cor de l'AAOS al famós brindis de l'òpera "La traviata". 

ra; l'última ha estat [a bohème de 
Giacomo Puccini. Prèviament s'es
tableix un concurs entre tots els as
pirants a entrar a l'escola, i als gua
nyadors se'ls dóna un paper segons 
el personatge adequat a la seua veu 
i a l'òpera escollida. A l'escola, els 
professors Roger Alier, Albert Ar-
gudo, Pep Anton Gómez, Pau Mon-
terde, Enriqueta Tarrés, Jordi Vila, 
Viviana Salisi i Stanislav Angelov 
imparteixen les àrees d'interpretació 
musical, estil, dicció i fraseig, per
feccionament del text, interpretació 
escènica, expressió corporal i en
torn històric. És un professorat d'alt 
nivell, com correspon a la línia d'a
questa entitat. Conclou el curs al 
teatre La Faràndula de Sabadell, 
amb una representació de l'òpera 
corresponent; les altres representa
cions són amb cantants professio
nals, com és habitual. Aquest és el 
premi final que reben els alumnes 
del curs, que els permet viure perso
nalment la pràctica de tota la com
plexitat i professionalitat de la posa
da en escena d'un personatge i 

d'una òpera. Naturalment, això és 
un estímul decisiu per tal de conti
nuar estudiant i preparant-se per a la 
difícil carrera que han elegit. 

Fa pocs anys se celebrava el 
concurs de cant Eugenio Marco, en 
el qual tingueren premis destacats 
els qui avui ja són eminents can
tants, com Isabel Rey, Rosa Mateu, 
Estefano Palacci, etc. Encara, però, 
l'AAOS va pensar que, si bé era 

important per als cantants que resul
taven premiats obtenir uns premis 
que podien invertir en classes de 
perfeccionament, podia ser millor 
crear una escola d'òpera per estu
diar personatges i òperes concretes, 
alhora que els podia servir de base 
per estudiar altres personatges i 
altres òperes. És molt important viu
re l'òpera des de dins i conèixer de 
prop el que ha de ser més endavant 
la professió escollida. Ens diu la pre
sidenta Mima Lacambra: "Ens sen
tim molt satisfets dels resultats acon
seguits a l'escola d'òpera, atès que 
els alumnes, quan hi arriben, encara 
que tinguin molt bones qualitats, 
porten un enravenament que han de 
corregir per representar una òpera. 
Quan acaben ja han adquirit aque
lla elasticitat tan necessària per tal 
de donar vida a un personatge 
determinat." Naturalment, un con
curs és molt diferent; es premia tan 
sols la veu, i l'òpera és un art molt 
més complet. 

Una altra activitat que desenvo
lupa l'AAOS és l'adreçada als esco
lars de vuit a deu anys, per tal que 
comencin a conèixer l'òpera i a inte-
ressar-s'hi. Se'ls representa una òpe-

Escena de l'òpera "El barbero de Sevilla". 



El president de la Generalitat, Jordi Pujol, i la seua esposa, Marta Ferrusola, són complimentats per la junta directiva de l'AAOS, amb motiu de la seua 

assistència a l'òpera "La traviata". 

ra petita d'una durada d'uns quaran-
ta-cinc minuts, que és la que adme
ten normalment. Aquesta activitat té 
molt bona acollida, ja que se'ls pre
paren uns dossiers amb l'argument, 
els personatges i la música -que tre
ballen a l'escola-, i així quan arriben 
a la representació són coneixedors 
de tot l'entramat de l'òpera, i això els 
ajuda molt a comprendre i a viure tot 
el que estan veient. 

Pel que fa a l'òpera a Catalunya, 
el projecte inicial fou constituir 
delegacions de l'AAOS a diverses 
ciutats del Principat i intentar que 
cadascuna fomentés l'òpera i orga
nitzés les representacions a la loca-
litat. Encara, però, mancava la 
il·lusió que hi havia a Sabadell i fins 
i tot mancaven les persones sensibi
litzades per portar endavant un tre
ball d'aquesta envergadura. Fou una 
iniciativa que no va reeixir. Malgrat 
tot, des de Sabadell s'està arribant a 
altres ciutats catalanes, i avui 
podem dir que aquesta és una part 

molt important de l'activitat de 
l'AAOS. Portar l'òpera arreu, donar 
facilitats per tal que sense desplaçar-
se gaire es pugui gaudir d'aquest 
magnífic espectacle, s'agraeix molt. 
Són diverses les ciutats importants 
del Principat que donen molt bona 
acollida a l'òpera: Reus, Lleida, 
Girona, Figueres, Sant Cugat del 
Vallès. Últimament s'hi han afegit 
Vic, Granollers, Tarragona, Badalo
na i Terrassa. I d'altres en les quals, 
sense ser-hi gaire addictes, també 
s'hi va fent òperes. 

La presidenta, com hem donat a 
entendre anteriorment, és una dona 
d'idees fixes i tota l'activitat que està 
desenvolupant l'AAOS està progra
mada des del principi. A poc a poc 
s'han anat conquerint fites del pro
grama, i arribem a la que hom pensa 
que és la definitiva: un nou teatre a 
Sabadell que permeti desenvolupar 
l'òpera sense estretors i amb els mit
jans tècnics necessaris per fer-hi 
grans produccions. La Faràndula de 

Sabadell ha estat el continent defini
tiu per iniciar la gran aventura. Ara, 
però, els llistons es posen cada ve
gada més amunt i avui ja és impres
cindible disposar d'un nou coliseu 
operístic, anhelat des del primer dia. 
Per a aquest valuós projecte ha cal
gut comptar necessàriament amb 
l'ajuntament de Sabadell, que és l'ú
nic que pot dotar la ciutat d'aquesta 
important infraestructura. 

En aquests moments podem dir 
que ja s'està treballant en aquest 
projecte, que ha de formar part del 
gran projecte d'un palau de con
gressos, hotel, sales d'exposicions, 
etcètera. El canvi polític que ha 
observat Sabadell ha influït a l'hora 
d'accelerar aquest important projec
te cultural. 

El profund treball cultural que 
materialitza l'AAOS ha valgut a la 
seua presidenta. Mima Lacambra, la 
concessió de la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya. 
Enhorabona i per molts anys. 
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A N A 1 R o N S 
Texr i foros: Francesc Mora i Presas 

Aquest escrit ha estat extret bàsicament d'una comuni
cació que l'autor presentà a les III jornades de Literatura 
Excursionista de la UEC el setembre del 1993. 

Romànic a la vall d'Espot (i) 

é4 

El que resta de Santa Maria d'Espot. 

Tot i que Vidal Vilaseca en els 
seus dos volums de Romànic del 
Pallars Sobirà no n'esmenta cap i 
que j . A. Adell a l'Àrnica núm. 4 

(pàg. 43) tan sols en fa una relació 
de cinc, el cert és que el terme d'Es
pot és el que té més relíquies romà
niques, no sols de les valls d'Àneu, 
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sinó de tot el Pallars Sobirà: se'n 
poden comptar una dotzena (hem 
de considerar que molts municipis 
actuals són agrupacions d'antics ter
mes, com per exemple el d'Alt 
Aneu, de la Guingueta o de Sort). 

Capella de Novelles 
Situada en l'antic camí que puja

va d'Escaló cap a Espot des de la 
font del Planell. És una capella peti
ta, d'advocació desconeguda i que 
podem considerar que pertanyia a 
l'antic i desaparegut lloc de No
velles. Aquest poblat apareix, junt 
amb el també desaparegut d'Arides, 
com a pertinences del monestir de 
Burgal. Malgrat això. Novelles esta
va sota la protecció del proper cas
tell de Llort, segurament més a cau
sa de la proximitat que no de la 
propietat. 

No havent-se trobat entre les ruï

nes d'aquest castell cap romanalla 
que faci pensar en la seua capella, 
hom pot pensar que aquesta podia 
haver exercit les funcions religioses 
de Llort. 

L'esglesiola està emplaçada dalt 
d'un serradet, des d'on domina els 
conreus i bancals que l'envolten per 
la part de llevant i tramuntana, men
tre que a la part de migjorn hi troba
rem, a més del camí, unes ruïnes 
que hom no sap si són restes de cor
rals per al bestiar que solia pasturar 
en aquest indret o bé si són les restes 
del ja esmentat poblat medieval. 

Aquesta capella era de dimen
sions molt reduïdes i sols en resten 
unes filades de pedres que en mos
tren l'àbsida semicircular i l'arren-
cament dels laterals. I, abandonada 
al bell mig de l'absis, hi trobem una 
pica beneitera rústegament treballa
da i sense decoració. 

Castell de Llort 
Emplaçat al cim d'un penyal que 

s'aixeca damunt mateix de l'aigua
barreig del riu Escrita amb la No
guera, dalt un penya-segat d'uns 
300 metres, amb una finalitat mera
ment defensiva que controlava l'ac
cés a les valls d'Àneu per la part de 
migjorn. La seua ubicació pràctica
ment inexpugnable, amb una sola 
entrada pel cantó de ponent, on hi 
havia la porta flanquejada per dues 
torres circulars i espitllerades, de
mostra palpablement que fou una 
fortalesa de caràcter militar. 

Les restes que hi romanen són 
ben minses, ja que sols hi trobem, a 
més dels fragments de les esmenta
des torres, alguns llenços de murs 
que ens assenyalen el clos del re
cinte i que no passen dels 13 metres 
de llargada i un d'alçada; unes res
tes d'una torre de planta quadrada 

o 
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de 5 X 5 m, que molt bé podria ésser 
la de l'homenatge, al bell mig del 
recinte, i una cisterna a la part de 
llevant de 9 x 2 m i 3 de fondària. 

La primera notícia que en tenim 
data de 1079, si bé hom creu que ja 
existia a mitjan segle x. Malgrat 
ésser un castell poc conegut, la seua 
història està densament farcida de 
fets bèl·lics que no descriurem ací, 
on ens limitem a fer una ressenya 
dels testimonis d'arquitectura romà
nica local. 

Pont de la Torrassa 
Al costat mateix de la resclosa i 

per damunt del riu Escrita encara 
podem veure aquest majestuós pont 
d'un sol ull amb arc de mig punt i 
una llum d'uns 20 metres. "Ben fal
cat a la penya, conserva encara l'e
legància de línies i el regust d'anti
gor. Vol però ja no pot... La resclosa 
canvià totalment la seua vida..." 
Són paraules de Ferran Relia al seu 
llibre les Valls d'Aneu. 

I és que havia estat en servei fins 
a l'any 1950, quan encara hi passa

va la carretera de Balaguer a França 
(C-147), fins que la companyia hi
droelèctrica construí la resclosa i 
hagué d'aixecar la cota de la carre
tera i bastir-hi un nou pont més en
lairat i al costat de l'antic. 

Santa Maria d'Ordac 
Entre el riu Escrita i el camí que 

forma el canal de la central, un 
quilòmetre més avall de la resclosa 
d'Espot trobem envoltat de ve
getació aquest petit edifici com
pletament en ruïnes del qual no 
tenim cap notícia, i per les poques 
restes que hi trobem, molt difícil 
d'ubicar en el temps, tot i que per la 
seua senzillesa sembla que seria del 
segle XI. Els murs, tant a la nau com 
a l'absis, eren totalment llisos a l'ex
terior. A l'interior sols hi detectem 
un arc triomfal de mig metre d'am
plada i un curt presbiteri d ' l ,5 m. 
L'absència de restes d'arcs torals 
laterals a la nau, que fa 12 m de llar
gada i 6 d'amplada, fa pensar que la 
coberta deuria ser de cavalls i bigam 
de fusta. 

L'aparell, si bé és rudimentari i 
senzill, consta de carreus granítics 
desbastats, ben col·locats i, malgrat 
no estar tallats ni polits del tot, són 
escairats en els llocs adients. 

Segons documentació dels 
segles X i XI, sembla que en aquest 
indret hi havia hagut el llogarret 
habitat d'Ordac, del qual l'esglesio-
la formaria part. 

Però, per altra banda, en un 
opuscle de Prim Bertran sobre l'orde 
de l'F^ospital al Pallars (Una coman
da hospitalera a la primera meitat 
del segle xii: Susterris), es fa referèn
cia a la cessió d'un capmàs a Espot 
per establir-hi un priorat l'any 1139. 
Podríem suposar que aquesta esglé
sia de Santa Maria formaria part d'a
quest priorat; altrament, al davant 
mateix, a l'altra banda del riu Es
crita, hi havia hagut una capella per 
a l'advocació de Sant Joan, patró 
dels hospitalers, i de la qual no resta 
cap romanalla, malgrat que fa uns 
50 anys encara se'n veien les ruïnes. 
Podria molt bé haver estat un oratori 
dependent de Santa Maria. 

Planta de les restes de Santa Maria d'Espot. Capella romànica de la Santa Creu d'Estaís. 



Les ruines del castell de Llort. A sota, restes del castell. 
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Castellot d'Estaís 
De dimensions superiors a les 

d'una torre de guaita, les poques 
restes que delimiten el perímetre 
d'aquesta construcció ens permeten 
comprovar que tenia una superfície 
d'uns 160 metres quadrats: suficient 
per constituir la residència d'una fa
mília. El trobem al costat mateix de 
la carretera que puja cap a Estáis, a 
Jou i a Son, a la punta d'un morrot 
que domina el camí d'accés a Espot 
i a tota la seua vall, en un estratègic 
punt que li permetia la comunicació 
òptica amb el castell de Llort, la tor
re del Moro d'Espot, el castell de 
Berros, el de Botiera i els Castellas-
sos de Cap Serè. (Fonèvols i mata-
cans. Pàg. 16) 

La seua planta quadrada, amb 
angles rectes a la façana de ponent i 
arrodonits a la de llevant, presenta 
uns fonaments ciclopis que en fan 
suposar una datació anterior a la del 
període romànic. Adossada al mur 
de ponent hi havia una torre circular 
de 6 m de diàmetre, ara completa
ment esfondrada, i que hauria servit 
per comunicar-se amb els ja esmen
tats castells. 

Santa Creu d'Estaís 

Petita capella, recentment des

coberta per l'autor d'aquestes ratlles 

i un company, que n'aixecà el plà
nol. Pertanyent a un antic fossar que 
hi havia hagut dalt un serrat conegut 
amb el nom de Santa Creu, a uns 
500 m abans d'arribar a Estáis pel 
seu antic camí d'accés. 

Només en podem veure una fila
da de 3 m de llargada de petites pe
dres i els fonaments de l'àbsida se
micircular. L'amplada de la nau és 
de 4 m i n'ignorem la llargada, però 
cal suposar que no seria gaire gran, 
ja que el temple no passaria de ser 
un oratori de cementiri (Vèrtex, 
núm. 114, pàg. 238-239). 



S A L 1 S P A S 

TexT i fotos: Josep Minguell i Cardenyes 

Pintor 

La paleta del pintor 
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"Al·legoria de la pintura". Il·lustració del s. xix. Podeu observar-hi la presència de la paleta. 

La pintura consisteix a aplicar 

matèria dotada de color sobre una 

superfície. Aquestes condicions 

materials tan simples han fet possi

ble les diverses formes i concep

cions d'aquest art. 

Si entrem al microcosmos del 

pintor veurem que un dels elements 



amb més força generadora és la 
seua paleta. Aquesta denominació 
correspon tant a la peça de fusta on 
es disposen i barregen els colors, 
com al conjunt de colors que utilit
za cada pintor. 

La paleta aporta al pintor les sen
sacions primeres, i amb les combi
nacions i barreges, el caos necessari 
per a la creació pictòrica. 

La paleta i l'òptica de Newton 
La paleta que s'utilitza i ensenya 

actualment es basà inicialment en 
els conceptes propis del color i la 
llum de l'òptica newtoniana: uns 
colors teòricament purs que perme
ten elaborar les diverses tonalitats 
de la banda de l'espectre de la llum 
(magenta, taronja, groc, verd, blau, 
violeta) i per derivació, la de tots els 
colors visibles. 

Als segles xix i xx la indústria 
química va anar a la recerca d'a
quests nous colors, i a part de l'ús 
que en van fer els pintors, es van 
aplicar a altres camps de la vida 
quotidiana: tintura de roba, impres
sió, decoració..., amb la conse
güent transformació també de l'estè
tica del color. 

El moviment pictòric que exem
plifica més bé aquesta transforma
ció és el dels pintors impressionis
tes: al sortir del taller i afrontar 
directament la impressió visual dels 
paisatges van crear una pintura ràpi
da i efectista concentrada a captar 
de manera immediata la impressió 
de la llum. Els seus quadres es des-
componien en múltiples pinzellades 
que captaven i accentuaven les 
tonalitats de la llum de paisatges, 
retrats i bodegons. La llum esdeve
nia el gran tema de la pintura, i a 
partir de la llum i del color arriba
ven a suggerir la forma i l'espai. 

Per això necessitaven una paleta 

de colors purs, nets i lluminosos, 
colors primaris i secundaris que els 
aproximessin als efectes de la llum. 

La descomposició en petites 
taques de colors purs que van em
prar els seus succesors immediats, 
els postimpressionistes, va significar 
l'inici de les noves tecnologies del 
color: fotografia en color, impressió 
en color i, no cal dir-ho, el color 
digital. 

La meua paleta de pintor de murals 
al fresc 

Davant de tant esclat de color, 
em costa explicar la meua paleta de 
pintor de frescos. 

Es una paleta singular, formada 
per tasses plenes de pigments amb 
aigua. Els pigments són matèries 
colorants de gra finíssim. 

Aquests pigments els aplico so
bre el morter de calç fresc ' (humit); 
per aquest motiu han de ser també 
compatibles amb la calç. La majoria 
són de naturalesa mineral i alguns 
els produeix la indústria química. 

Tenen belles denominacions, 
derivades del seu lloc de procedèn
cia -terra Siena, terra verda de 
Xipre, verd de Verona...- i serveixen 
per anomenar la seua particular 
tonalitat de color. Aquesta paleta de 
pigments és la que ha determinat 
bàsicament tota la història de la pin
tura des de les primeres cultures fins 
a l'aparició de l'òptica newtoniana. 

És una paleta relativament 
pobra, formada per tonalitats de pig
ments ocres, sienes, roig Pouzzoli, 
Almagre, terres verdes i negre. No 
obstant això, permet al pintor una 
àmplia varietat de tons, matisos i 
combinacions, exigint-li alhora una 
certa humilitat i subtilitat en el seu 
treball. 

Si bé la paleta moderna ens 
atansa a la llum de les coses, la 

paleta de la pintura al fresc ens con
dueix al color propi de les coses. 
Així ho explicava el pintor i cronista 
del Renaixement italià Vasari: 

"Además de todo esto, aseguran 
que la pintura no deja elemento 
alguno que no sea ornato y plenitud 
de todas las excelencias que la natu
raleza les ha concedido, dando al 
aire su luz y sus tinieblas, con todas 
sus variedades e impresiones, y 
poblándolo de toda clase de pája
ros; a las aguas, la transparencia, los 
peces, los musgos, las espumas, la 
ondulación de las olas, las naves y 
muchas otras pasiones; a la tierra, 
los montes, las llanuras, las plantas, 
los frutos, las flores, los animales, 
los edificios, y con tal multitud de 
cosas, variedad de formas y verdad 
de los colores como la naturaleza 
misma los tiene de manera asom
brosa; y dando al fuego tanto calor y 
tanta luz, que nos parece verlo en 
realidad..."' 

Els pigments antigament eren 
elaborats pels pintors: els havien de 
moldre amb insistència abans de fer 
les pintures. Molts d'aquests pig
ments, a causa de la seua llunyana 
procedència, eren molt valorats i 
costosos, fins a l'extrem que se'n 
mencionava i se'n determinava l'ús 
en els documents contractuals dels 
pintors. 

A El llibre de l'art, el pintor italià 
Cennini explica pas a pas tot aquest 
procediment i enumera els pigments 
que formaven la paleta de l'època, 
alhora que en fa un elogi i en desta
ca les particulars qualitats. La seua 
descripció es complementa amb la 
del procediment que cal seguir per a 
pintar les més variades coses; a tall 
d'exemple podeu llegir la manera 
com s'ha de pintar una muntanya 
amb les seues vegetacions: 
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luego haz un color para las hojas con 
verde oscuro, o con verde azulado, 
ya que la tierra verde no resulta ade
cuada, y píntalas empastando. Luego 
prepara un verde con amarillento, 
que sea bastante más claro; y pinta 
con él menos hojas reduciendo la 
cantidad hacia las cimas.' 

Luego da algunos toques en los 
claros de las cimas también con 
amarillento y verás los relieves de 
los árboles y la vegetación..." "• 

La meua paleta poc es diferencia 
de la que va descriure Cennini o de 
la de qualsevol pintor romànic dels 
que voltaven pel Pirineu. No utilitzo 
la pobra paleta de pintura de frescos 
per nostalgia ni per romanticisme. 
Ho faig molt conscient que les sen
sacions naturals i reals dels colors 
que aporten els pigments són riquís-
simes i m'atansen d'una manera 
molt sensible a la natura. Curio
sament la paleta derivada dels con
ceptes de l'òptica física, indiscu
t iblement uns conceptes ben 
naturals, genera artiíiciositat. 

Gravat de Burgkmair (1515). Darrere el quadre, l'aprenent en posició de moldre els pigments. 

"«De/ modo de pintar una mon
taña al fresco (o) en seco». 

Si quieres pintar una montaña al 
fresco o en seco, prepara un color 
verdacho, con una parte de negro y 
dos de ocre. Degrada los colores, al 
fresco, con blanco y sin temple; y en 
seco, con albayalde y con temple, y 
aplícalos de la misma forma que a 
una figura, con sombras y relieves. 

Y cuando tengas que pintar monta
ñas que parezcan más alejadas, 
oscurece un poco más los colores, y 
cuando quieras que aprezcan más 
cercanas, usa colores más claros. 

Si quieres adornar dichas monta
ñas con vegetación de árboles o hier
ba, pinta primero los troncos de los 
árboles con negro puro templado, lo 
que es difícil de hacer al fresco, y 

NOTES 

1.- Per aquest motiu s'anomena pin
tura al fresc, ja que el pigment apli
cat sobre la capa de morter format 
per hidròxid de calci i sorra quedara 
fixat a la superficie quan l'hidròxid 
de calci es transformi en carbonat 
de calci. 

2.- VASARI, GiORCio. Las vidas de los 
más excelentes arquitectos, pintores 
y escultores... Tecnos: Madrid, 
1998. 

3.- CENNINI, CENNINO. Tratado de la 
pintura. Barcelona: E. Messeguer 
editor, 1979, cap. Lxxxv. 
4.- CENNINI, CENNINO. Tratado de la 
pintura. Barcelona: E. Messeguer 
editor, 1979, cap. LXXXVI. 



L O F O R A T D E LA G U I N E U 
Per Jesús Altiiro i Perucho 

Catedràtic de Paleografia i Diplomàtica 
Membre del Comitè Internacional de Paleografia Llatina 

Un papir mil·lenari 
a la Seu d'Urgell 
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Fragment de la butlla del papa Silvestre II (part superior). Museu Diocesà d'Urgell. 

La Seu d'Urgell custodia en els 

seus arxius i museus un nombrós i 

important patrimoni bibliogràfic i 

documental antic, i, particularment 

en el camp diplomàtic, cal destacar 

que té cura de les peces més anti

gues que romanen actualment dins 

el nostre terrer, perquè a l'Archivo 

Histórico Nacional de Madrid ens 

tenen les restes fragmentàries d'al

gun document probablement d'ori

gen tortosí del segle vii. N'hi ha prou 

amb recordar, en efecte, que el do

cument urgellès de més vellúria és 

de l'any 812 i que només del segle 

IX han arribat fins a nosaltres un cen

tenar de diplomes originals, la ma

joria originaris d'Urgell i conservats 

encara als seus arxius. 

Tots aquests documents, atesa 



Fragment de la butlla del papa Silvestre II (part mitjana). Museu Diocesà d'Urgell. 

l'època, són copiats, naturalment, 
en pergamí. Aquesta era la matèria 
d'escriptura per excel·lència a l'edat 
mitjana, però, en aquest període 
històric, en algunes cancelleries, és 
a dir, oficines expenedores de docu
ments, encara es va continuar usant 
el papir, el suport gràfic més carac
terístic de l'antiguitat, extret d'un 
jonc plaustre del mateix nom que 
creixia al llarg del Nil i que al segle 
VI també es va conrear a Sicília. 

La cancelleria dels reis merovin-
gis va fer ús d'aquesta matèria vege
tal, com ho testimonien tretze diplo

mes del segle vii, més les restes d'un 
altre servades en un també impor
tant arxiu eclesiàstic, el de la cate
dral de Barcelona. La cancelleria de 
l'arquebisbat de Ravenna va mante
nir igualment aquesta tradició anti
ga, pel cap baix fins al segle x, com 
ho demostren seixanta-set diplomes 
arribats als nostres dies d'aquest ori
gen. I, finalment, la cancelleria pa
pal, atès que el darrer testimoni del 
seu ús pontifici és de mitjan segle xi, 
concretament del 1051. 

Catalunya, que, malgrat les 
grans pèrdues sofertes al llarg del 

temps, gaudeix encara d'un dels 
patrimonis documentals antics més 
rics d'Europa, té també la col·lecció 
més gran del món d'aquestes butlles 
papiràcies papáis: tenim notícia de 
l'existència de més de divuit butlles 
per a institucions eclesiàstiques ca
talanes, de les quals ara sols se'n 
conserven dotze, gairebé la meitat 
de les conegudes a tot el món, que 
són vint-i-cinc en total. Ja el 1756, 
el gran erudit Josep de Móra i Catà, 
marquès de Llió, en la seua obra 
pionera Observaciones sobre los 
principios elementales de la his-



tona, un vertader monument d'eru
dició encara útil en l'actualitat, va 
donar la primera llista d'aquests 
documents pontificis, que en el 
segle proppassat van ser objecte 
d'un curós estudi monogràfic degut 
a l'il-lustre paleògraf canari Agustín 
Millares Cario. 

I una d'aquestes singulars butlles 
pontifícies es conserva justament a 
la Seu d'Urgell. Es tracta d'un privi
legi de 263 cm de llarg per 68 cm 
d'ample, aproximadament, adreçat 
al bisbe Sal·la pel papa Silvestre ii, 
molt amic dels catalans perquè en la 

seua joventut, quan era un monjo 
anomenat Gerbert d'Orlhac, va ve
nir a estudiar les disciplines del qua-
drivi, és a dir, aritmètica, geometria, 
astronomia i música, al nostre país, 
puix que sols aquí era possible de 
trobar aleshores llibres d'aquestes 
matèries traduïts de textos àrabs. 
Aquesta concessió data d'un dia 
indeterminat del mes de maig de 
l'any 1001; fa, doncs, precisament 
aquests dies, mil i un anys. 

El contingut d'aquesta butlla, el 
va donar a conèixer per primera ve
gada Pèire de Marca el 1688, però 

sense esmentar-ne I origmal, cosa 
que va fer el primer, el susdit mar
quès de Llió. Més proper als nostres 
dies, el 1887, J. A. Brutails va tornar 
a donar-ne l'edició a partir de l'ori
ginal, que ja va descriure. Les edi
cions textuals posteriors han estat 
diverses; entre elles cal destacar la 
patrocinada pel papa Pius xi, que va 
subvencionar la restauració d'a
questes butlles; la del gran especia
lista en documentació pontifícia P. 
Kehr, i l'última, la del pare C. Ba-
raut, màxim coneixedor i editor in
fatigable de les fonts urgelleses. 

^m 

^ í ^ t l 

73 

-< 

o 

^f..Wq í.ct^t).'- »r /M"n* ' ff^n-

Fragment de l'acta de consagració de la catedral, del segle IX. Arxiu Capitular d'Urgell. 
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Testament del comte Borrell II (13 d'octubre del 993). Arxiu Capitular d'Urgell. 

H 

El text recull la concessió per 
part del papa Silvestre de la immu
nitat i la confirmació de les pos
sessions del bisbat d'Urgell. És molt 
probable que aquest privilegi l'ob
tingués el bisbe Sal-la arran de l'es
tada que va fer a Roma com a acom
panyant del comte Ermengol per 
gestionar la unió del monestir de 
Sant Climent de Codinet amb el de 
Sant Andreu de Tresponts, unió que 
es concretaria el 27 d'abril del 1004 
i en la qual recordava el comte el 
consell del "gloriós i sapientíssim 

papa Gerbert, per aitre nom Sil
vestre", que li va donar, segons prò
pia declaració, d'una manera molt 
afable. 

Cal remarcar també que, al peu 
del document, el papa hi va posar la 
subscripció en notes taquigràfiques 
amb aquests mots: "Silvester Ger-
bertus, romanus episcopus" ("Sil
vestre Gerbert, bisbe de Roma"). I és 
que el summe pontífex era força 
afeccionat a la taquigrafía també, 
com queda palès en l'ús que en va 
fer així mateix en la seua abundant 

correspondència coneguda. 
La butlla en papir del papa 

Silvestre ii adreçada al bisbe ur-
gel·lità Sal·la, d'un papir probable
ment ja d'origen sicilià, és un do
cument únic en el conjunt dels 
importants fons arxivístics de la Seu 
d'Urgell, d'un valor cultural i histò
ric de primer nivell, que, amb la res
ta de les peces esmentades, honora 
el nostre antic patrimoni i dignifica 
els nostres arxius i museus, particu
larment, en aquest cas, els de la Seu 
d'Urgell. 

E 



L A T R A P A 

Per Txema Martínez 

Fotografía: Rey Cáscales 

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada 

Góngora 

«0 

Txema Martínez 

Txema Martínez Inglés (Lleida, 1972). Ha publicat els llibres de poemes Ulls d'ombra (Edicions 62: 

Barcelona, 1996) i La nit sense alba (Edicions 62: Barcelona, 2000), a més d'algunes plaquettes com 

ara Temps impersonal (primer i segon premis de la LJniversitat de Lleida 1995) i Hores baixes (Dama 

Ginebra, 1994). Inclòs en diverses antologies, ha obtingut, entre altres, els premis de poesia Salvador 

Espriu i Màrius Torres. És llicenciat en filologia hispànica, a més de traductor i articulista. Prepara una 

antologia de poesia espanyola actual. 

// Exili // 

Res 
sota la llengua blava de l'estiu. 

Torno 

amb mans emparaulades 

per refer-me un idioma groc 

com el foc d'una llàntia. 

Perquè és de la tristesa d'on jo vinc, 

d'on l'esperança és una malaltia, 

torno 

amb els mots a les mans 

per deixar-los al peu de cada porta 

tancada. 

I brillaran paraules 

de coure a les bombetes de la llar 

i el cel es guarirà de mercromina. 

Torno 

de prop, del que jo sóc. 

La transparència 

"Pati" 

Diumenge sempre plou al pati dels col·legis. 

Si t'acostes als tolls, veus la cara del nen 

que vas ser i no recordes, l'infant que vas deixar 

jugant i rient sota les blanques nuvolades 

i que ara és presoner d'un toll amarg quan plores. 

Tots els diumenges plou al pati dels col·legis. 

I als afores de tu, cremen paraules fredes 

que has escampat, esquerdes seques sobre la terra 

que t'envolta la casa, parets de buidor vista. 

Fer-se gran és com fer petit el món. 

Un tros de cel reflectit en un toll 

els diumenges de pluja. 

7S 

''Heaven's door'' 

Quiet, t'asseus en el trencant del vespre 

envoltat dels baladres que un dia vas plantar 

per morir emmetzinat. 

Per què ets aquí, i com, 

que aquestes són les portes d'algun cel desterrat, 

ho saps ara que notes les heures espinoses 

enfilant-se turmells amunt 

Quiet 

et dessagnes com una pedra sota la pluja, 

ivori d'un elefant abatut 

en el fons dels teus somnis 



L A G R I P I A 

Fotos: Joan Blanco 
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Entrega deis xiii premis Pica d'Estats 
8 de març 

El 8 de març passat va tenir lloc l'en-
trega dels xiii premis Pica d'Estats que 
organitza el Patronat Intercomarcal de 
Turisme Terres de Lleida, de la dipu
tació de Lleida. Entre els premiats cal 
fer esment de l'historiador de la Pobla 
Manel Gimeno, que va ser guardonat 
ex-aequo al millor treball als mitjans 
de comunicació de les Terres de 
Lleida, per l'article aparegut a la sec
ció Nabius de l'Àrnica núm. 49, amb 
el títol La Guerra Ovil al Pallars. 

Presentació del procés al comte de 
Pallars 
21 de març 

L'Audiència Provincial de Lleida va 
acollir la presentació del llibre Senyor 
en les muntanyes. Procés polític a 
Hug Roger iii, darrer comte de Pallars. 
A l'acte, presidit per l'Honorable 
Conseller de Justícia de la Generalitat, 
Senyor Josep Delfí Guàrdia, hi van in
tervenir Ferran Relia, president del 
Consell Cultural i director general de 
l'obra; Andreu Enfedaque, president 
de l'Audiència Provincial de Lleida; 
Joan Busqueta i Jordi Bolòs, de l'àrea 
d'història medieval de la Universitat 
de Lleida, i en representació dels au
tors, Josep M. Vila, coordinador de la 
transcripció, i Lluís Pagès, editor. 

Processons dels armats 
12 d'abril 

Les processons del Divendres Sant 
van omplir els carrers d'Esterri amb la 
marxa solemne dels armats. 

Ball de l'Hereu Riera 
23 d'abril 

La diada de Sant Jordi els nens i nenes 
de l'escola d'Esterri van ballar el ball 
de l'Hereu Riera pel carrer Major, atès 

Manel Gimeno, premi Pica d'Estats. 

Presentació del llibre "Senyor en les Muntanyes". 

Els armats 

d'Esterri d'Aneu. 



que el mal temps havia impedit de 
celebrar l'activitat el Dijous Gras. 

Premi Joan Coromines per a l'Albert 

Turull 
24 d'abril 
El col·laborador i soci del Consell, el 
Dr. Albert Turull, ha estat guardonat 
amb el premi Joan Coromines de lexi
cografia i onomàstica que atorga la 
secció filològica de l'Institut d'Estudis 
Catalans i que li ha estat concedit, en 
aquesta segona edició, per la seua te
si doctoral, que porta el títol de 5/síe-
maticitat i historicitat en la toponímia 
de les comarques de Ponent. La tesi, 
dirigida pel Dr. Ramon Sistac, va ser 
llegida a Lleida el 20 de juliol del 
2001. 

Santa Maria d'Àneu, diada de les 
valls 
/ de maig 
L'ermita i els prats de Santa Maria van 
acollir el tradicional aplec de ger
manor de la patrona de les valls d'À
neu, sota l'amenaça constant de la 
pluja. 

Aplec de Sant Beado 
18 de maig 
Des de les alçades de Serra Mitjana, 

els veïns de la vall d'Unarre concre

tament i d'Àneu en general han cele

brat la tradicional i anual trobada a 

l'ermita de Sant Beado. 

Religió i muntanya a Europa des de 

l'antiguitat fins als nostres dies 
Del 30 de maig al 2 de juny 
S'ha celebrat a la ciutat de Tarbes 
(Hautes Pyrénées) aquest interessant 
col·loqui internacional en el qual han 
participat un esplèndid ventall d'es
pecialistes francesos, suïssos, italians, 
espanyols, gallecs, bascos, catalans, 
hongaresos, russos... per parlar de les 
muntanyes sagrades, del clergat 

Ball de l'Hereu Riera. 

Albert Turull, premi )oan Coromines. 

c o u OQUE INTERNATIONAL 

Religión et Montagne 
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muntanyenc, dels santuaris i re
correguts de la muntanya, de les er
mites, de les bruixes, així com dels plu
ralismes religiosos. 

Actuacions de l'Orfeo d'Ascó 
8 de juny 
Organitzat pel Consell Cultural amb la 
col·laboració de l'ajuntament d'Esterri i 
de la parròquia de les valls d'Àneu, 
l 'Orfeó d'Ascó realitzarà diverses 
actuacions a Esterri d'Àneu en el marc 
de la Festa dels veïnats. 

Presentació del llibre "Per les valls on 
es posa el sol", del Pep Coll 
8 de juny 

El dissabte 8 de juny es presentarà al 
Paller de casa Gassia d'Esterri d'Àneu 
la darrera novel·la de Pep Coll, Per les 
valls on es posa el sol. Durant la pre
sentació, l'autor mostrarà a través d'un 
audiovisual el viatge que el protagonis
ta realitza pel Pirineu. Clouran l'acte les 
veus de l'Orfeó d'Ascó. 

Fira de Sant Joan 
Juny 

La fira comercial i ramadera d'estiu se 
celebrarà a la plaça de l'Areny i al firal 
d'Esterri d'Àneu. 

Festa de les falles d'Isil 
Nit del 23 de juny, vetlla de Sant Joan 
La festa de les falles d'Isil reunirà, com 
sempre al voltant del foc, una munió de 
gent en la celebració del solstici d'estiu. 

IX Trobada d'Escriptors al Pirineu 
Del 28 al 30 de juny 
El darrer cap de setmana de juny tindrà 
lloc a la Vall Fosca (Pallars Jussà) la ix 
Trobada d'Escriptors al Pirineu, que en
guany està dedicada al riu i la literatu
ra, i que tindrà la participació dels es
criptors J. Borrell, A. Carranza, j . Font-
Agustí, J. Creus, A. Martín, I. Mora, J. 
Piera,). Pujol, C. Riera i j . Vallverdú. 
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I I I Setmana Medieval a les valls 
d'Àneu 
Del'l al 7 de juliol 
Organitzada per Valls d'Àneu Iniciati
ves Turístiques, al juliol se celebrarà la 
tercera edició de la Setmana Medieval 
a les valls d'Àneu, amb un seguit d'ac
tivitats que recrearan el món medieval, 
entre les quals destaca el mercat 
d'Escaló. 

Primer Homenatge a l'aigua als 
Pirineus 
7 de juliol 
El 7 de juliol a les 12 del migdia se ce-
lebrarà al pla de Beret el primer Ho-

c - menatge a l'Aigua. Un esdeveniment 
d'agraïment a la natura, amb diferents 

^^ • • , . . , 
intervencions artístiques i populars: re
citals de poesia, instal·lació de dues 

"^ escultures al naixement dels rius No-
" " guera Pallaresa i Carona, passejada 

guiada, balls occitans i dinar de camp. 
78 Ho organitzen Pirinaigua i Amics de 

Montgarri, amb la col·laboració del 
Consell Cultural de les Valls d'Àneu. 

Dansàneu 2002 

Agost 
Durant l'agost tindrà lloc una nova 
edició de l'escola de dansa a les valls 
d'Àneu, amb un nodrit programa d'ac
tivitats de música i balls tradicionals. 

Pujada al port de Salau 
4 d'agost 
L'alt del port de Salau serà, com cada 
primer diumenge d'agost, el punt de 
trobada d'occitans i catalans per cele
brar una jornada de germanor, on es 
reivindicaran els llaços comuns entre 
ambdues cultures. 

"El Pallars revisitat. L'obra de Joaquim 
Morelló" 

20 de maig 
El 20 de maig passat es va inaugurar, 
al Paller de casa Cassia de l'Ecomuseu 

de les Valls d'Àneu, aquesta interes
sant exposició que reuneix bona part 
del fons fotogràfic de l'insigne far
macèutic aneuenc Joaquim Morelló. 
L'exposició s'acompanya del corres
ponent catàleg, editat per Garsineu 
Edicions, que inclou una acurada in
troducció de Josep M. Cuenca. 

Aplec de la Mare de Déu de les Neus 
d'Àrreu 
5 d'agost 
L'església de Sant Martí de Borén aco
llirà l'aplec en honor de la Mare de 
Déu de les Neus d'Àrreu. 

Propostes del Pallars 2002 

El 20 d'abril passat va tenir lloc a l'ho
tel Comtes de Pallars, a Rialp, la pre
sentació de les Propostes del Pallars 
2002, que enguany tractaran sobre La 
Corona d'Aragó, arrels i perspectives i 
Les noves relacions institucionals a 
l'Europa del 2004. L'acte inaugural va 
ser presentat per Ferran Relia, en re

presentació de l'impulsor de les pro
postes, Carles Canut, i hi van participar 
amb dues lliçons magistrals sobre la 
història de la corona d'Aragó, el di
rector del Museu Nacional d'Història 
de Catalunya i catedràtic d'història de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, 
el Dr. Jaume Sobrequés, i el cap de l'à
rea d'història medieval de la Universitat 
de Lleida, el Dr. Joan Busqueta. L'e
dició d'enguany tindrà la presència dels 
Honorables Senyors Jordi Pujol, 
Eduardo Zaplana, Marcel·lí Iglesias, Jo
sep Antich, Marc Forné, president del 
Govern andorrà, i el batlle de la vila de 
Perpinyà, el Sr Aldull. 
Les Propostes del Pallars van néixer 
l'estiu del 2001 amb l'objectiu de con
vertir-se en una plataforma de debat i 
anàlisi sobre temes de caràcter cultural, 
polític i social vinculats a aquestes co
marques catalanes. La iniciativa està 
impulsada per l'actor Carles Canut i té 
el suport dels principals municipis de la 
zona i diverses institucions i empreses 
pallareses. El mateix Carles Canut, de 
Gerri de la Sal, defineix el projecte com 
"una forma de reivindicar la identitat 
d'unes de les comarques més descone
gudes pels catalans i a la qual molts 
polítics han oblidat en els seus 
programes". Les xerrades col·loqui es 
desenvoluparan en el marc de l'hotel 
Comtes de Pallars. 

Propostes del Pallars, segona edició. 



L O C O D E R 
Per Miquel Pueyo 

El llenguatge no verbal 

79 

La "mano ín fica", un emblema insultant habitual a Nàpols i que ja era 

descrit en el 25è cant de l'infern del Dant. 

L'ésser humà està dotat d'un cos 

que s'integra, com qualsevol altra 

figura geomètrica (un arbre, un peix 

0 una roca), en un espai de tres 

dimensions, on desenvolupa la seua 

motricitat, i aquesta motricitat 

incorpora un alt component social. 

0 , dit d'una altra manera, l'ésser 
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humà és una figura del món que pot 
produir desviacions o canvis en el 
seu s/gn/ï/caní (el cos), rellevants 
des del punt de vista significatiu, a 
partir dels quals sorgeix el significat. 

Aquest és, en definitiva, el punt 
de partida de qualsevol anàlisi cien
tífica de la comunicació no verbal, 
sovint paral·lela a la comunicació 
verbal, però respecte de la qual té 
l'avantatge -o l'inconvenient- de 
resultar menys controlable, per part 
de l'emissor, i això ens permet de 
detectar disparitats entre allò que 
ens diu una persona i allò que ens 
diu el seu cos, per exemple quan 
demanem algun servei o favor a al
gú. A més, cal tenir en compte que 
així com és perfectament possible 
callar, la mirada, la postura, etc. del 
nostre cos constitueixen una evi
dència que no podem fer desapa
rèixer. Per últim, no ens ha d'estra
nyar l'existència de diferències 
significatives entre el llenguatge no 
verbal de les diverses cultures que 
hi ha en el món, per bé que resulta 
innegable l'existència d'universals 
que ens permeten d'entendre'ns 
-fins a cert punt, i encara que no 
coneguem la seua llengua- amb un 
japonès o amb un habitant de l'Àfri
ca profunda. 

Són set les vies d'anàlisi habi
tualment utilitzades per analitzar el 
llenguatge no verbal, i es refereixen 
als aspectes següents: 

a- moviments del cos 

b- característiques físiques 
c- comportaments de contacte 

entre els individus 

d- parallenguatge 
e- proxèmica 
f- accessoris que utilitzem 
g- factors ambientals 

A- Moviments del cos 

Segons una classificació comu-

Acariciar-se els cabells pot constituir una activitat amb finalitats de seducció, quan es realitza 

davant d'altres persones. En solitari o mentre es contesta un examen té més aviat a veure amb el 

nerviosisme o amb la incomoditat de qui practica aquesta acció. 

nament acceptada (Knapp, Mark L. 
Essentials oi nonverbal communi-
catiorí), es divideixen en cinc cate
gories: 

1. Emblemes. Són actes no ver
bals que tenen una traducció espe
cífica, coneguda i compartida per la 
majoria dels membres d'un mateix 
grup social. Es tracta de gestos que 
substitueixen perfectament una fra
se i, sovint, existeix una relació en
tre la forma de l'emblema i el seu 
significat. Un exemple magnífic el 
constitueix la botifarra: tanquem el 
puny i el dobleguem pel colze, 
mentre el colpegem enèrgicament 
amb la mà de l'altre braç. Oi que no 
cal explicar-ne el significat? 

2. Il·lustradors. S'anomenen així 
els gestos que acompanyen la nostra 
conversa i li serveixen de suport. 
Emfasitzem allò que diem, movem 
els braços, realitzem cercles amb les 
mans, en una coreografia més o 
menys florida, segons les cultures 
que considerem. 

3. Mostres d'afecte. El rostre 
constitueix un camp essencial en la 
manifestació dels afectes, d'una ma
nera altament estereotipada, espe
cialment quan es tracta de reflectir 
alguna de les sis emocions bàsiques: 
sorpresa, por, disgust, còlera, felici
tat i tristesa. 

4. Reguladors. Són aquells actes 
no verbals que mantenen i regulen 



l'alternança parlant/oient, en una 
conversa, i que ens serveixen per 
iniciar-la, mantenir-la o interrom
pre-la: moviments del cap i de les 
mans, inclinació del cos, contacte 
visual, etc. D'aquí ve que puguem 
dir que tal o tal altra persona sap 
escoltar, o que tal altra és una pesa
da, incapaç de detectar els senyals 
que emetem, més o menys subtil
ment, quan no desitgem continuar 
una conversa. 

5. Adaptadors. Hom tendeix a 
creure que es tracta de conductes 
apreses, generalment, en la infante
sa dels individus, que consisteixen a 
rascar, estirar, refregar... els cabells 
d'un mateix, un encenedor, una 
pipa, unes ulleres, l'espatlla del nos
tre interlocutor, etc. Si ens hi fixem, 
comprovarem que poden facilitar-
nos molts indicis sobre el grau de 
tensió, avorriment, nerviosisme, 
inseguretat, etc., de nosaltres matei
xos 0 dels nostres interlocutors. 

Fumar serveix, en ocasions, per relaxar-se, 

guanyar temps abans de constestar, mantenir 

les mans ocupades... Lògicament, hi ha estils 

ben diversos a l'hora de fer-ho. 

B- Característiques físiques 
Moltes investigacions han de

mostrat que l'atractiu físic, l'aspecte 
exterior, té una profunda importàn
cia en les relacions humanes i que 
tendim a respondre més favorable
ment a les persones desconegudes 
que ens resulten atractives. Sorto
sament, existeixen diferències im
portants (entre els individus, els 
grups i les cultures) pel que fa a allò 
que considerem atractiu, a banda 
del fet que la percepció d'un mateix 
es veu influenciada per la pròpia 
autoestima. 

A l'hora d'analitzar les anome
nades característiques físiques, 
podem analitzar, entre d'altres, els 
aspectes olfactius, el pèl del cos, la 
roba i tota mena d'artefactes (ma
quillatge, ulleres, tatuatges, insíg
nies, etc.) que contribueixen, més o 
menys conscientment, a definir el 
contingut significatiu del rostre i del 

COS. 
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L O C O D E R 
Per Andreu Loncà, Enric Pinyol i Albert Masó 

Biel Servera i Miquel Rayó. «Cabrera, l'illa sense nom» 
Editorial DU. Palma de Mallorca, 2000. 

L A B R I; R A . 

L l l l \ S I N S t N O M 

Es tracta d'un llibre ben escrit per Miquel Rayó sobre la part 

emergida de l'únic parc natural de les Illes Balears, però 

fixem-nos que el primer autor és Biel Servera, el fotògraf. 

Aquesta és, doncs, una obra d'autor i, per tant, les imatges en 

són la columna vertebral. Ambdós coneixen força bé el pai

satge, els animals i les plantes del petit arxipèlag de Cabrera, i 

això queda ben reflectit en el resultat final. 

No és pas una obra pretensiosa. Simplement intenta plasmar 

el món natural d'aquest indret peculiar, i ho aconsegueixen 

amb molta sensibilitat. Es divideix en les quatre estacions de 

l'any, de manera que en cada apartat apareixen protagonistes 

diferents seguint el cicle natural. Hi trobem paisatges encisa

dors, com el primer i els de les pàgines 31-33, però també 

ocells, sargantanes..., captats en els seus moments íntims amb 

caça fotogràfica i també imatges de macro que ens descobrei

xen els habitants més menuts de l'illa. 

És un petit tresor -fet amb els escenaris que suggereixen les 

imatges i el text- que us animarà a conèixer aquest racó de la 

Mediterrània... i quan ho feu, pot ser tindreu la sort que us 

porti a fer un tomb en Biel, el qual, de tant de viure allà, ja for

ma part de la fauna cabrerenca. A. M. 

Salvador Oliva. «Introducció a Shakespeare» 
Empúries. Barcelona, 1000 

ÍHUKUIKÍ \MiMnd <• 

Poques vegades cauen a 

les mans obres de divulga

ció sobre literatura que no 

pressuposin que el lector 

és un ignorant a qui cal 

perdonar la vida per no 

saber allò que li expliquen 

al llibre. Salvador Oliva 

ha posat l'erudició al ser

vei de crear lectors. Més 

que una int roducció a 

Shakespeare el llibre és una incitació a llegir el dramaturg 

anglès. El volum ens dóna els ingredients necessaris per fer 

una bona lectura del teatre de Shakespeare: el marc històric 

en què es van escriure les peces, la manera com eren interpre

tades i enteses pel públic, com han arribat els textos fins als 

nostres dies i les modificacions que han patit, què cal tenir en 

compte en llegir-ne una traducció. D'alguna de les obres més 

significades en trobarem també una descripció més a fons, a 

tall d'exemple per poder-ne llegir millor d'altres. Tot plegat 

explicat d'una manera planera i sempre donant llum sobre 

allò que no sabíem i no pas mostrant-nos com d'extenses són 

les ombres que envolten la nostra lectura. Això ja ho esbrinem 

solets, 0 ens rebolquem en la feliç ignorància. Introducció a 

Shakespeare és el prospecte que hauria d'acompanyar els 

clàssics. E. P. 

Andreu Ayats. «L'aventura de narrar i els seus 
moments inefables.» 
Editorial Octaedro. Barcelona, 2002. 

Concebut com un ma

nual de l'Escola d'Es

criptura i Humanitats 

de Barcelona, el vo

lum consta d'una sin

gladura per diverses 

idees i autors catalans 

moderns que poden 

donar certes orienta

cions a un rumb con

cret de l'ofici d'escriu

re, vist des de dins. 

Des de la creació. 

En resum, Ayats pro

posa una atenció molt 

clara cap a una per

cepció de l 'emoció 

com a element que governa la creació literària. Per aquest 

costat, l'autor més o menys clarament, refusa, en primera 

instància, un paper excessiu de la reflexió cerebral. Sosté que 

el desig de narrar, per la seua mateixa força, ja troba maneres 

d'expressar-se de forma adequada. 

Defensa de l'espontaneïtat? En primera volada, sí. La raó i la 

tècnica vénen després, passant el ribot, anivellant o matisant-

ne els efectes. Ayats, que confia en la potència del text i evita, 

tant com pot, de parlar de contextos, fa gravitar la idea de la 

narració sobre els conceptes de veu narrativa i punt de vista, 

entesos els dos com a instruments imprescindibles del narra

dor per expressar la seua volutat de comunicació, que és pri

mera i genuïna. 

Quant a la novel·la, tractada potser amb menys profunditat 

que el conte, exposa el concepte d'escena, que fóra la unitat 

mínima que compon la novel·la. Així, la novel·la fóra un 

seguit d'escenes -la trama- ordenades de manera premedita

da pel novel·lista. 
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El volum té el valor de ser honest. Apunta més cap al fons: cap a 

l'observació atenta de la realitat, cap a la indagació dels propis 

records, i es demora poc en aspectes de tècnica, car sosté que és 

l'espontaneïtat emotiva la que guia la técnica. Al capdavall, sos-

té que hi ha un cert salt inefable que bota des del trampolí de la 

realitat i de la racionalitat, però salta dellà, cap a l'inefable. Cap 

al magma personal que ha de prendre forma artística per tal de 

poder passar al lector aquella voluntat comunicativa primera, 

que, al seu torn, també s'ha d'explorar. A. L. 

Marta Alòs. «Cartes a la nieva mare». 
Pagès Editors. Lleida, 2002 

És veritat que de la 

psicoanàlisi ençà, 

la literatura ha estat 

vista més aviat com 

a teràpia que no 

pas com a imitació 

d'accions i de reali

tats heroiques. El 

llibre que comen

tem pretén una 

doble indagació en 

espiral: sobre la 

infantesa i sobre 

l'absència prematu

ra de la mare. És 

una capbussada en 

el sentiment 

d'absència. Hi aju-

Cartes 
a la meva mare 

da, és clar, aquest nou públic femení que es complau en 

aquestes navegacions sentimentals tan necessàries com 

imprudents: capaces d'estampar el vaixell de la narració cap 

a les roques de la ingenuïtat. 

Pareix a l'escriptora que el propi dolor, inqüestionablement 

sentit i profund, és una raó prou vàlida i suficient perquè sigui 

sentit pel lector en la seua mateixa profunditat. I tanmateix no 

succeeix així. El dolor sentit ha de representar-se de forma 

artística, cosa que significa una certa reflexió prèvia, una dis

posició adequada, una certa distància i, finalment, una 

expressió, sempre difícil, mostrant més que no pas dient. 

Obliga, en cert sentit, a una doble direcció: d'immersió i de 

distanciament. 

Què vull dir? Que la Marta Alòs no ha sabut representar 

aquest dolor perquè ha confós el seu sentiment, intens, amb 

la seua expressió literària, sempre parcial. Allà on ha arribat 

més amunt ha estat precisament en les al·lusions musicals i 

les percepcions d'inslants. Així, la imatge de la mare emba-

rassarada tocant Chopin és la més brillant, al meu entendre, 

de tot el llibre. 

En resum, l'assumpció literària de traumes profunds, per si 

mateixa, no assegura pas un bon llibre. És, doncs, un llibre 

coix que tot lector format veu clarament fallit malgrat la bona 

intenció de la narradora. A. i. 

Ramon Barnils. «Articles». 
La Magrana. Barcelona, 2001 

Per acomiadar-se, 

com a homenatge 

als lectors, Ramon 

Barnils va deixar 

centenars d'articles. 

Aquest llibre recull 

uns quants d'aquests 

petits homenatges 

als lectors, uns pocs 

articles que recor

den per què l'autor 

va tenir gent que 

l'estimava tant i gent 

que el vol ia con

demnar a l'ostracis

me fins a l 'ú l t im 

moment. D'articulistes, n'hi ha a palades, però pocs, massa 

pocs, que t'obliguin a comprar un diari o una publicació per 

seguir-los. D'aquests, encara menys que s'atreveixin a dir les 

coses pel boc gros quan cal. 

El llibre té l'encert de mostrar el Barnils visceral, capaç de 

traure de polleguera el més tibat, però també a l'escriptor 

capaç de copsar amb sensibilitat el món que l'envolta. Alhora 

sobta l'actualitat que manté. Un ingredient bàsic per fer 

d'aquest llibre una bona lectura que encara ara ens permet 

fer el retrat d'aquest país amb apassionada ironia. 

Per a aquells que no van tenir l'oportunitat de llegir-los al seu 

moment, el articles de Ramon Barnils recollits en aquest llibre 

els faran tornar a l'hemeroteca o esperar més homenatges. E. P. 

Emili Bayo. «Projecte de felicitat». 
Proa. Barcelona, 2002 

Emili Bayo 
Projecte de felicitat 

La Maria lesús viu bé. Té 

diners, una bona casa, una 

bona posició social, està 

ben casada. Un dia es troba 

l'Eusebi. Havien estat 

novios, feia molt de temps 

que no es veien i els va fal

tar un comiat. L'Eusebi li 

proposa que treballi per a 

ell en la nova empresa, una 

productora audiovisual, 

que acaba de crear. La tor

nada al món laboral signifi

carà per a la Maria |esús un 

revulsiu. Trencar amb la 

monòtona vida que tenia fins aleshores, replantejar la seua 

relació de parella, tornar-se a sentir viva en definitiva. La feina 

esdevé aviat molt més que una simple tasca de documentalista. 

S ^ 
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Ha de fer un reportatge sobre la Guerra Civil a Catalunya. Uns enregis

traments la duran fins a Lleida, on coneixerà una parella d'avis que li 

explicaran una història d'amor durant la guerra que ha de canviar-li la 

vida definitivament. 

La novel·la té multitud d'ingredients que fan que sigui un text que es 

consumeixi voraçment i alhora ens alimenti. Uns quants. Té una estruc

tura intel·ligent, que entrellaça dos històries sense que es destorbin. 

Bayo sap mantenir el lector expectant fins al final, jugant amb la sorpre

sa amb la suficient habilitat perquè no se senti frustrat quan arriba a les 

darreres pàgines. Els decorats: una Lleida en el front de la guerra que 

fins ara ningú havia retratat i sobre la qual encara hi ha molt per escriu

re. 

Projecte de felicitat éi, sobretot, una novel·la amb una història per 

explicar. El lector pot triar si la hac ha de ser majúscula o minúscula, 

però en qualsevol cas trobarà que està ben explicada, f. P. 

Nicolás Sánchez-Bieziiia i Luis Monje. «Photoshop 6» 
Anaya Multimedia, 2001. 

de precarietat material: hi ha una certa complaença en el report de 

la miseria. El padrí matern és el gran protagonista de la història. Una 

de les escenes inicials més sorprenents és quan explica que dormen 

tots dos a la pallera. Hi notaríem un gran absent: el pare, que intuïm 

com el gran adversari, una mica a la manera de Kafka, i un cert 

solipsisme: el narrador es pinta sovint sol, sense amics, obert a la 

natura. Una certa mirada franciscana. 

Es ben clar que Francesc Pané, que ja ha fet una notable carrera 

literària, ha fet un doble despullament: retòric, perquè el llibre no té 

les enormes volutes i fullaraca dels seus primers volums, i personal, 

perquè ha gosat posar la seua veu i la seua vida de jovenet al centre 

de les pàgines amb un punt de vista emotiu molt visible que amara el 

llibre amb un descabdellament d'accions que qualificaríem de 

tènues però que mostren a les clares un temps que el lector percep, 

malgrat tot, de lluminosa felicitat. Les memòries se sustenten per 

aquest punt de vista controladament emotiu, atent a les sensacions, 

atent a mostrar una mirada sense odi sobre el propi passat. Potser 

tènuement apel·lant a la pietat del lector, potser una mirada més 

sentitiva que no pas crítica. A. L 
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Photoshop 6 
"Tjicolás Sánchez-Biezma 

Luis Monje 

Dins la immensitat caòtica de l l i

bres d'informàtica, destaca el que 

comentem perquè explica amb sor

prenent claredat les bases del trac

tament digi tal de les imatges i 

guiarà de forma amena els que vul

guin in ic iar -s 'h i . Si disposem 

d'aquesta obra no hem de tenir por 

d'introduir-nos en aquest món. 

S'hi expliquen els comandaments, 

filtres, capes, canals, efectes espe

cials... i totes les eines de què dis

posa el famós programa, autèntic 

líder del sector. Permet il·lustrar 

textos, pintar imatges, optimitzar 

gràfics, i fins i tot això que està tan en voga avui en dia: crear pàgines 

web de manera senzilla. 

Augurem una durada més llarga del que és normal en aquest tipus de 

llibres perquè Photoshop s'ha perfeccionat tant que no és previsible 

cap canvi substancial en el seu funcionament. De fet, aquesta sisena 

versió no aporta canvis dràstics, sinó que el més important és que ha 

facilitat l'ús de les diverses eines, i nombroses tasques -que ja podia 

fer la versió anterior- ara són més senzilles. A. M. 

ANAYA 

Francesc Pané. «Tendres 
eren els dies». 
Pagès Editors. Lleida, 2002 

Tendres eren els dies és el pri

mer llibre en què Pané es pre

senta al lector d'una forma 

impudorosament biogràfica. 

És un volumet de memòries de 

la infància i la pubertat, fixant-

se en especial en les sensa

cions i subratllant els aspectes 

Tendres 
van ser els dies 

Sociedad Entomológica Aragonesa. «Evolución y 
filogenia de los artrópodos» Saragossa, 2000. 

& 
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OLETiN 

EVOLUCIÓN 

É|Y£ILOGENIA 

I • DE ^KTHROPODA gfi 

En l'inacabable món de les 

publicacions científiques, de 

tant en tant sorgeix un llibre 

que té interès per al gran 

públic, si més no per al que 

està sensibilitzat envers la 

natura. I aquest és el cas que 

ara comentem. 

Tracta de com ha 

evolucionat el grup dels 

artròpodes, el més nombrós 

de tots els que han existit 

mai a la Terra, i això amb 

molta di ferència. Hi tro

barem des.de l'espècie més 

ancestral fins a l'explosió 

demogràfica i gran diversificació actual. Si haguéssim d'escollir un 

prototipus, no ja d'animal, sinó d'organisme, adaptat a la Terra, 

hauríem de buscar-lo en aquest tipus, i més concretament dins 

dels insectes. D'aquests n'hi ha més espècies que de tota la resta 

d'animals i plantes junts. 

Està escrit pels millors especialistes de cada ram i el conjunt, 

necessàriament heterogeni, ha estat coordinat i editat per A. 

Melic,). ]. de Haro, M. Méndez i I. Ribera. Es tracta d'un número 

especial del butlletí de la Societat Entomológica d'Aragó, que sens 

dubte és l'entitat d'aquesta branca de la biologia que té més 

activitat de tot l'Estat. I no és pas la més antiga, ni molt menys, 

sinó una de les més recents, però des que fou fundada per Antonio 

Melic, fa poc més d'una dècada, ha anat millorant sense parar, 

amb revistes cada cop més plenes de recerques interessants... i de 

tant en tant sorprèn la comunitat científica amb una obra 

monogràfica com aquesta. 

Felicitem aquesta societat alhora que indiquem que tots els 

interessats es poden adreçar a amelic@ retemail.es. A. M. 

http://retemail.es


V E N T D E P O R T 

Per Àlvar Valls 

Pirineus de Verdaguer 

(II: Els noms de lloc) 

'Tota la terra que el meu 
cor estima'' 

"És del Cadí la serralada enorme / ciciòpic mur en forma de muntanya / que serva el terraplè de 

la Cerdanya / per on lo Segre va enfondint son llit." 

8S 

En aquesta sèrie dedicada a les 
descripcions pirinenques del poema 
Canigó de Jacint Verdaguer, presen
tada en l'any del centenari de la 
mort del poeta, i després d'haver 
dedicat un primer article al tracta
ment de l'orografia de la serralada, 

posarem ara en valor un altre dels 

elements configuradors d'aquell 

edifici literari, els noms de lloc, que 

l'artista encaixa abundantment en 

els versos de l'obra. 

Tal com ja es va apuntar en l'ar

ticle anterior, Canigó canta, en es-
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sència, el naixement de la Pàtria so
ta la Creu triomfant. Però, com es
cau al treball d'un creador genial 
que no es va limitar -en el cas de 
Canigó- al simple panegirisme, la 
seva concepció no és lineal, sinó 
volumètrica. La volumetria de Ca
nigó és notable i forma un poliedre 
de múltiples facetes. El poema re
colza sobre diversos fonaments, 
com ara el medi físic en el qual s'es
devé l'acció -amb tota la seua com
plexitat orogràfica, paisatgística i de 
vida natural-, el medi humà -amb 
els elements d'història, llegenda i 
mite acompanyant la descripció de 
la realitat humana- i l'exaltació dels 
grans valors que constitueixen l'es
pinada conceptual del poema: l'a
mor, la fe i la pàtria. La destresa de 
l'artista consisteix a entreteixir tots 
aquests elements i, valent-se d'una 
llengua rica i dúctil, model de mo
dernitat a la seua època, construir el 
gran palau literari des dels fona
ments fins a les cúpules. 

Entre tots aquests elements que 
donen forma i fons al poema, no és 
el de menys vàlua literària el de la 
menció de noms de lloc, que des 
del mateix títol apareixen al llarg del 
poema com a indicadors del subs
trat territorial en què s'assenta tota 
l'obra i que serveixen de guia al lec
tor per fer-la visible i creïble. Sense 
aquests indicadors, el gran edifici 
mancaria d'una de les seves carac
terístiques essencials: l'adscripció a 
un territori específic, en aquest cas 
el territori del Pirineu. 

Malgrat que la utilització de 
noms de lloc és una condició utilità
ria en un poema narratiu de les ca
racterístiques de Canigó, la seua 
presència en els versos adquireix 
una càrrega poètica, que és la que 
forneix la magia dels topònims en 
poesia, i que en la nostra tradició 

"Tu que d'una gambada passes lo Tec, / obre ton ull de pedra, pont de Ceret, / que de fills de 

Mahoma no en veuràs més." A primer pla, el pont vell de Ceret, dit pont del Diable, en una postal 

antiga. 

literària és present des de la mateixa 
poètica verdagueriana en el seu 
conjunt fins a versos de Maragall, 
Sagarra o Foix. 

A Canigó, aquella màgia dels 
noms de lloc és present a cada tom
bant del poema, fins al punt que en 
molts casos els grups de versos en 
què apareixen formen autèntiques 
unitats amb entitat i sentit per si 
mateixes, com petits diamants en-
castats per tota l'obra, i que perme
ten fer una lectura del poema foca-
litzada en aquestes peces relluents. 
En els dotze cants més l'epíleg, l'ar
tista inclou més de sis-cents esments 
de noms de lloc, corresponents a 
tres centenars de topònims dife
rents, dos centenars dels quals tenen 
una sola ocurrència. 

Regnen sobre tots els altres topò
nims, per la freqüència del seu es
ment, el nom de la muntanya que 
dóna nom a l'obra, Canigó, i el nom 
de la serralada, Pirineu o Pirene, 
cosa que indica clarament la consa
gració del poema al massís que s'e-
rigeix entre el Tet i la Tec, i a la ser-
ralada pirinenca en el seu conjunt. 
En tercer lloc, destaca per la seua 

freqüència l'esment del Rosselló; en 
aquest sentit, cal no oblidar que 
Verdaguer va dedicar l'obra "Ais 
catalans de França", cosa que, ate
ses les seues relacions personals i 
literàries, es pot pensar que vol dir 
sobretot als seus amics rossellone-
sos d'Elna i de Perpinyà. Llevat d'a
quests tres noms, el cabal toponímic 
de Canigó presenta una gran disper
sió, amb una multiplicitat de noms, 
conseqüència de la mobilitat de la 
trama argumental, centrada en el 
massís canigonenc i en els seus en
torns del Rosselló, el Vallespir i el 
Conflent, però estesa també genero
sament a la resta de l'àrea compresa 
entre el mar i la Maladeta i entre les 
Corberes i el Prepirineu català, amb 
incursions fora d'aquest perímetre. 
Una mobilitat que és afavorida per 
la concepció argumental, en la qual 
el poeta es complau a descriure des
plaçaments dels seus personatges 
pel territori i a fer mirades de llarga 
vista sobre la serralada i el seu en
torn proper i llunyà. 

L'esment dels topònims serveix a 
l'artista per fixar itineraris dels sub
jectes del drama poètic: "Del castell 



d'Arrià baixa a la riba, / atravessa la 
Tet d'una gambada / i com esbarts 
de blancs tudons que volen / veu de 
Cirac i Taurinyà les cases"; "Lo com
te Tallaferro pel camí dret / segueix 
lo Comalada, que embranca amb 
Tec, / i, vora les pedreres de marbre 
verd, / passa el pont de la Verge, 
puja a Cabrenç". 

Li serveix també per descriure 
els paisatges que Gentil i Flordeneu 
contemplen en la seua llarga vola
da: "Des del palau alabastrí dava
llen / del Pla Guillem a les Collades 
Verdes, / i de Roja les àrides Es
querdes, / que el granat enriqueix, 
fugen volant"; "De cim en cim va de 
Rubió a Pentina, / i, sota Bresca, en 
Collegats, li ensenya / la rica Ar
genteria que en la penya / parà al
gun geni amb enciseres mans"; 
"Volant als cingles de Montsén, li 
ensenya / les cascades bellíssimes 
de Gerri, / i en Cabdella, en Espot i 
Bissiberri / constel·lacions d'estanys 
d'atzur i verd". 

També se serveix dels topònims 
per identificar emplaçaments d'una 
manera literàriament exquisida, 
que, malgrat no estalviar adjectius, 
ni metàfores, ni verbs d'acció, ad-

"Doncs ¿què us heu fet, superbes abadies, / Marcèvol, Serrabona i Sant Miquel, / i tu, decrèpit 

Sant Martí, que omplies / aqueixes valls de salms i melodies / la terra d'àngels i de sants lo cel?." 

Vista de l'abadia de Santa Maria de Marcèvol, avui. 

quireix una precisió sovint quasi 
cartogràfica. És el cas, per exemple, 
d'aquesta descripció de la configu
ració de la plana rossellonesa: "Té a 
esquerra les cendroses, vitíferes 
Corberes, / que al Pirineu, com 
branques, se pugen a empeltar; / a 
dreta les florides, granítiques 
Alberes; / lo Rosselló és un arc de 
dues cordilleres/ que té per corda el 
mar. / És una immensa lira que en 
eixa platja estesa / vessanta d'har
monies deixà algun déu marí, / lo 

"-Campanes ja no tinc - l i responia / lo ferreny campanar de Sant Martí-. Oh, qui pogués tornar-

me-les un dia! / Per tocar a morts pels monjos les voldria; / per tocar a morts pels monjos i per mi." 

Sant Martí del Canigó abans de la reconstrucció, en una postal antiga. 

t.àa Pv«k:aáiis-Oi<. 
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Canigó és lo pom, les cordes que el 
cerç besa / són los tres rius que ron
quen lliscant per la devesa: / lo Tec, 
la Tet, l'Aglí". 0 d'aquesta altra des
cripció, que precisa el lligam físic 
del Canigó amb el Pirineu axial: 
"Deixen, anella del Pirene altívol, / 
l'aturonada Costabona enrera, / que 
solda el Canigó a la cordillera/com 
a cadena aurifica un brillant". 

Els noms de lloc són igualment 
l'eina imprescindible per albirar 
grans espais: "Veu l'Ebro i lo Ca
rona, Mediterrà i Atlàntic; / com 
eternal espectre sentint llur plor o 
càntic, / los pobles veu que arriben, 
los pobles que se'n van; / del Cid 
veu lo teatre darrera el blanc Mon-
cayo / i ençà dels puigs d'Astúries, 
alt trono de Pelayo, / la fossa de Ro-
land". 0, al contrari, per delimitar 
concrets emplaçaments: "Més enllà 
de Coll d'Ares i Font de Tec, / Roca 
Colom blanqueja com una neu"; "i 
a on nasqué Ripoll, a la besada / del 
Ter ideí Freser". 

El cabal toponímic de Canigó 
abasta topònims majors i topònims 
menors, corresponents a indrets en 
la seua major part coneguts directa-
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ment pel poeta en els seus sojorns 
pirinencs, si bé amb algunes absèn
cies de llocs emblemàtics, com la 
Pica d'Estats, trepitjada per l'artista 
l'agost del 1883, i no esmentada a 
Canigó, 0 el poble de Prats de Mo
lló, que Verdaguer va visitar en més 
d'una ocasió. Absència, aquesta 
darrera, compensada per la inclusió 
del nom en la tornada del poema 
«La barretina», del llibre Pàtria: "Só 
barretinaire / de Prats de Mol Ió; / me 
diuen cantaire, / mes no canto gaire, 
/ mes no canto, no". Muntanyes, 
pobles, rius, fonts, ermites i mones
tirs formen aquest cabal, que a ve
gades esclata esponerós per descriu
re un espai molt més ample que el 
clos pirinenc, com quan diu de la 
Maladeta: "Dels rius Carona i Éssera 
sa gran gelera és mare, / Aran, Lis i 
Benasca podrien dir-li pare, / Mont 
Blanc i Dhawalgiri li poden dir 
germà", i que altres vegades concre
ta en un indret petit i abastable: "Les 
fades de Mirmanda, de Rosselló i 
Alberes / dansàvem aquell dia dins 
lo bosquet dels Horts". 

No escapa a l'ús dels topònims 

"Contornejant la coma d'Or herbosa / segueixen la riera de Font Viva, / per una branca de sa 

verda riba / escalant la muntanya de Carlit." 

la rica imatgeria pròpia de tota la 
poètica verdagueriana, cafida de 
comparacions, com en aquests tres 
passatges embriagats de bellesa li
terària; "Adéu, los de Noedes, / 
Estany Negre, Estany Blau i l'Estelat, 
/ espills d'eixes pinedes / i d'eix cel 
de safir immaculat!"; "Per debanar 
lo meu fil / tinc belles debanadores: 
/ les muntanyes de Begur, / les de 
Begur i Armen-roda, / les serres de 
Puig Neulós, / les del Mont i Roca-

"En son palau de Cornellà està Guifré / i ací Gentil vigila d'avançada / si cap ombra atravessa les 

boscúries, / si s'encén en lo bosc cap alimara." Vista del pati d'armes del palau residència dels 

comtes de Cerdanya a Cornellà de Conflent, avui. 

corba"; "Les boscúries de pins són 
sos barbissos, / los Estanyols ses 
gotes de rosada". 

Els noms de lloc són, en fi, per 
Verdaguer un instrument que li per
met materialitzar els grans valors de 
l'amor, la fe i la pàtria que impreg
nen Canigó i alhora un fi per si ma
teixos, en permetre-li esgranar amb 
magnificència poètica "la terra que 
el meu cor estima", l'única expres
sió de tot el poema posada en boca 
del jo de l'autor: "De puig en puig 
pel coll de Finestrelles / s'enfilen de 
Puigmal a l'alta cima; / tota la terra 
que el meu cor estima / des d'ací es 
veu en serres onejar: / Olot i Vic, 
Empúries i Girona, / i allà, en lo cor 
de l'espanyola Marca, / lo Mont
serrat, de quatre pals com barca / 
que d'Orient la Perla ens ve a por
tar"; una terra la identitat de la qual 
és inequívoca, com ho confirma, 
paral·lelament, l'única expressió del 
poema L'Atlàntida on es fa també 
present el jo poètic: "Des d'esta ges
ta d'Hèrcules, ma dolça Catalunya / 
d'altre castell de roques seure pogué 
a redós: / de la veïna França dormí 
Espanya més llunya, / fins al mar 
allargant-se lo Pirineu boirós". 



:arxiu 
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Mossèn Dot l'any 1923. (Reg. 663). 



Visita d'Alfons xm a Esterri, 1918 aprox. (Reg. 120). 

Es tracta del fons més extens de l'Arxiu d'Imatges del 

Consell, tant pel que fa a volum com a cronologia. Les 

748 fotografies de què consta el conjunt repassen te

màticament múltiples àmbits de les valls d'Àneu i abra

cen un període de temps comprès entre els anys 1880 i 

1968. La camera impressiona decididament i puntual 

visites de personalitats històriques ben diverses, com el 

rei Alfons xiii, el general Franco o els successius bisbes 

d'Urgell; celebracions populars i religioses, incloses fes

tes majors, aplecs i processons; retrats de moltes famí

lies de les valls, amb avis, pares i fills aplegats davant 

d'un llençol que fa de fons aparentment improvisat; cas

tells i esglésies, amb el seu mobiliari i els detalls artístics 

i arquitectònics de l'art sacre; excursions diverses a llacs 

i muntanyes, com la realitzada a l'estany d'Airoto, com 

a acompanyant del príncep de Mònaco, l'avi de l'actual 

Rainier; panoràmiques dels pobles i del seu entorn, de 

la seua riquesa natural i cultural; l'arribada dels primers 

automòbils... Un magnífic aplec d'imatges que docu

menta de manera precisa la memòria històrica dels 

aneuencs. 

El fons original, ben conservat, classificat i documentat 

per Antoni Jiménez Campi, hereu actual de casa Cor

bera d'Esterri d'Aneu, és el resultat complet de molts 

anys de dedicació de diversos membres de la família 

Campi a l'afecció fotogràfica. D'entre tots destaca amb 

força, amb una visió avançada de la imatge, per la seua 

exquisida qualitat i pel nombre de fotografies realitza

des, mossèn Dot Campi i Aités. 

El fotògraf 

Nascut a Esterri d'Àneu el 2 de març de l'any 1897, fill 

de l'apotecari Josep Campi Martí, que anys després 

fóra alcalde del poble, i de Neus Aités Badia, mestres

sa de casa. Dot Campi passa la seua infància a la casa 

pairal conjuntament amb els seus germans i germanes, 

i només deixarà el poble i la llar per anar a la Seu d'Ur

gell. Tenia 16 anys. Allà estudiarà al seminari conciliar 

des de l'any 1913 fins al 1923. En aquesta època tindrà 

l'assistència del seu oncle mossèn Eduard Campi, que 

exerceix ministeri a la Seu. Durant aquests anys de 

seminarista el jove estudiant Dot, aprofitant les seues 

anades i vingudes a Aneu, realitzarà algunes de les 

fotografies més emblemàtiques del Fons Corbera. 

Fou ordenat sacerdot, a la Seu l'any 23, i ben aviat seria 

destinat, com a coadjutor, a diverses parròquies del 

pla: l'any 1926, a Menàrguens i els anys 1927 i 1928, a 

Taús. El juliol del 29 se li assigna la parròquia de Sant 

Serni d'Àrreu. Retorna, doncs, a Aneu per tal d'exercir 

el sacerdoci fins que l'esclat de la Guerra Civil va can

viar sobtadament la seua trajectòria. Juntament amb el 

seu germà Agustí, rector de Borén, es veu obligat a 

marxar camí de l'exili. Primer a Bordeus, a França, per 

entrar posteriorment, l'any 1938, al País Basc, i residirà 

la resta de la guerra a Bilbao. L'any 1939, ja finalitzada 

la contesa, retorna a Esterri i, poc temps després, se li 

assigna definitivament la parròquia d'Escalarre i els 

pobles del voltant. Aquí és on viurà pràcticament la 

resta de la seua vida, fet que no li impedirà recórrer 

:a 



quasi diàriament els poc més de dos quilòmetres que 

el separen d'Esterri, per visitar la casa familiar. 

Com a rector d'Escalarre, a més de càrregues pasto

rals, desvetllarà l'estima pel romànic, en impulsar amb 

fermesa i dedicació la restauració de l'església de 

Santa Maria d'Àneu, centre espiritual de les valls. No 

solament entronitzarà la nova imatge sinó que, junta

ment amb mossèn Agustí, el seu germà, elaborarà la 

monografia publicada l'any 1953 amb el títol de 

Monumentos Histórico-Religiosos del Pallars-El 

Santuario de Santa Maria de Aneu, clara mostra del 

seu interès pel romànic aneuenc. 

L'any 1961 se li diagnostica una greu malaltia que l'o

bliga a traslladar-se a Barcelona, on és operat en 

Obres a l'espadanya de 

Santa Maria d'Àneu, 

1950. (Reg. 381). 

Vista d'Isil. Pont 
romànic, antic 

com unidor í casa 
Ignàsia, 1920. 

(Reg. 215). 

Construcció de la presa de la 

Torrassa. (Reg. 496). 

Visita del príncep de Mònaco, 
'jif^' psr pescar a Airoto, 1915 
>r^ aprox. (Reg. 662). 
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diverses ocasions. Mor l ' l i de gener de 

1964 i és enterrat a Esterri, al poble que el 

va veure néixer. 

Com ens recorda el seu nebot Antoni 

Jiménez Campi, mossèn Dot fou una perso

na singular i polifacètica: a la seua vocació 

religiosa cal afegir-hi la d'ésser un home 

arrelat a la terra, que de la mateixa manera 

tenia cura de les pomeres de diverses fin

ques de la propietat familiar com s'encarre-

Festa a la plaça d'Escalarre, 

1920. (Reg. 363). 

Arribada dels primers automòbí/s a 

Aneu, 1919. (Reg. 121). 

gava de la recol·lecció de la mel; un home que s'in

teressava pels avenços científics i que tenia una traça 

innata per a les noves tecnologies de l'època: tan 

aviat reparava un pany de porta com un rellotge, una 

ràdio 0, per descomptat, els equips fotogràfics que 

tants bons testimonis ens han llegat. Un home, en fi, 

que per la seua manera de ser i per la seua intensa 

tasca fou estimat i recordat per la gent del pais. Les 

seues fotografies permeten recuperar als aneuencs 

una bona part de la seua memòria històrica. 

El Consell Cultural de les Valls d'Àneu vol fer cons
tar el seu agraïment a l'Antoni Jiménez, soci i 
col·laborador del Consell, que de manera total
ment desinteressada ha treballat des dels inicis de 
l'arxiu fotogràfic, embrió de l'actual Arxiu 
d'Imatges, perquè poguéssim gaudir d'una còpia 
d'aquest ric llegat, el fons original del qual serva 
amb cura exquisida. 
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