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ESTIU

Editorial

E

stimats amics i lectors, ens trobem per presentar-vos un nou
número de la nostra revista. I ja
en van dinou! Com que hem viscut
aquesta llarga temporada de confinament per culpa de la Covid-19,
veureu que les activitats de primavera que es realitzaven als nostres
pobles i les que organitzaven les
nostres associacions, han quedat
anul·lades i això ha distorsionat una
mica el seu contingut. Aquesta era
també la revista dels programes de
Festa Major i de les activitats d’estiu, que no les trobareu pas, ja que
per la mateixa causa enguany han
quedat suspeses. Nosaltres hem
hagut d’anul·lar del tot les Jornades
Culturals que us havíem preparat
per celebrar els primers cinc anys

d’existència i també la 4a Trobada
d’Amics Lo Pas Nou. Tenim el propòsit, però, de reprogramar-ho tot
de cara l’any vinent, amb el permís
de la pandèmia. Trobareu en aquest
número la segona part del reportatge sobre el Dr. Josep Alsinet, un
extens article sobre les Caramelles
de 1926-1934, l’interessant article
sobre els forns de calç de Vilanova
i els escrits recordant el nostre amic
i col·laborador Ferran Sánchez. Us
recomano l’article del nostre paleontòleg de capçalera, Antoni Lacasa i el del Dr. Josep M Mata-Perelló.
Aquest any que haurem de passar
l’estiu sense anar gaire lluny, no us
perdeu el Fem ruta, si voleu caminar una mica, i la descoberta dels
pobles de Tendrui, Sarroca de Belle-

ra i Térmens. Anar a veure la torre
inclinada de Pisa ja serà més difícil
en l’actual situació sanitària, però us
sorprendrà la recerca que hem fet.
Inaugurem una secció dels Mossos
d’Esquadra de la Noguera amb les
recomanacions per la ciutadania.
Hem entrevistat també l’alcalde de
Lluçars, David Vilana, i el veí de Tòrrec, Emilio Camps. Tot això i molt
més, ho trobareu en aquesta revista
i confiem que, quan la pugueu llegir, us ajudi a passar de forma més
lleugera, optimista i estiuenca el
mal tràngol del coronavirus. Des del
Consell de Redacció, ara més que
mai, us desitgem un bon estiu, salut
i que tingueu una bona lectura.
El Consell de Redacció
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T ELÈFO NS D ’ INTE R È S
URGÈNCIES 112
Protecció Civil
Ambulàncies
Bombers
Mossos d’Esquadra
Vilanova de Meià:
Ajuntament
Consultori municipal
Escola municipal
Farmaciola
Jutjat de Pau i Registre Civil
Piscines Municipals
Casal Municipal
Horaris Farmaciola:
Dilluns a divendres: de 12h a 14h

4
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973 415 005
973 415 008
973 415 084
973 415 227
973 415 005
973 415 199
973 415 046

Artesa de Segre:
Ajuntament
Alsina Graells (parada bus)
Biblioteca municipal
Bombers
CAP – metge de guàrdia
CAP – concertació visites
CAP – concertació visites
Correus
Escola de Música
Escola Els Planells
Institut Els Planells
I.T.V.
Jutjat de Pau i Registre Civil
Llar de Jubilats
Llar Municipal d’Infants
Parròquia
Protecció Civil

973 400 013
973 400 255
973 400 754
973 400 536
061
973 400 011
973 402 196
973 400 226
973 400 013
973 400 196
973 402 224
973 402 223
973 400 890
973 400 702
973 402 332
973 400 142
670 511 097

Notícies del municipi
MILLORES AL PATI DE L’ESCOLA DEL NOSTRE MUNICIPI

A

poc a poc hem anat veient uns
canvis petits però importants
al pati de l’escola del nostre municipi. D’un temps ençà cap aquí
els mestres ens mostraven la seva
preocupació per les pilotades fortes que podien rebre els més petits
quan els nens i nenes més grans juguen a futbol, si els menuts estan
jugant lliurement per la zona on hi
ha les estructures i les pedretes.
Al setembre es va decidir installar una xarxa de protecció i així,
tant els més petits com els més
grans, poden jugar lliurement i sense perill de rebre o donar algun cop
de pilota.
Durant el segon trimestre, i mentre l’escola de sobte es quedava buida per culpa de la Covid-19, també
s’han millorat algunes estructures
com el balancí i el tobogan que estaven una mica malmesos.
Ara doncs, aquestes estructures
gairebé noves només esperen el
retorn dels petits a l’escola, ja que
són l’alegria del municipi, sigui al
juny o setembre el poble té moltes
ganes de sentir-vos mentre jugueu
al pati de la vostra escola.
Salut!
Núria Jaime Marcó,
Regidoria d’Educació

Xarxa de protecció de la pista poliesportiva del pati de les escoles.

Nous cavallets, vista zona infantil de les escoles municipals.

SANT JORDI CONFINAT

D

ijous 23 d’abril del 2020. Avui
és Sant Jordi als Països Catalans i se celebra el Dia del llibre i
la Fira de les Roses, símbols de la
cultura i l’amor, i és també una jornada que reivindica la cultura catalana.
Aquest any és un dia molt atípic,
tota la nostra vall està confinada
a causa del maleït Coronavirus. És
un dia una mica trist perquè no hi
ha la tradicional paradeta de l’Ampa de l’escola on trobem les roses,
les plantes i els llibres que les mares dels nens de l’escola preparen
cada any. Tampoc se senten els

L’agutzil amb algunes de les roses, abans de sortir a repartir-les per les cases del municipi
amb la mascareta, element indispensable en tot el confinament.
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nens al pati de l’escola que es preparen per anar amb les senyoretes
a mirar quin llibre els agrada més
per comprar i tenir-lo a l’escola per
explicar.
No hi ha trànsit de cotxes amunt
i avall, no se sent res, només silenci.
De cop i volta sona el timbre! És
el Paco, l’agutzil, i ens porta unes
roses precioses i ens dibuixa un
somriure d’orella a orella, quina
il·lusió! Avui té un dia mogut, ha
de fer de cavaller per a totes les
cases del municipi. En nom dels
companys de l’ajuntament i en el
meu propi, us volíem desitjar amb
aquest petit gest, un feliç Sant Jordi.
La veïna de Vilanova de Meià, Antònia Sala, rebent la rosa de Sant
Jordi.

Roses acompanyant una vella imatge
d’unes pàgines del llibre de Vilanova
de Meià.

Núria Jaime Marcó
Regidora de Cultura

CALÇOTADA A SANTA MARIA DE MEIÀ

C

om cada any, el primer dissabte de març es va celebrar la calçotada de Santa Maria de Meià, organitzada pel Centre Cultural i per
moltes veïnes i veïns que, gràcies
a la seva ajuda, la fan possible. Al
voltant d’un centenar de persones
de totes les edats van omplir la plaça d’olor a calçot i de soroll a poble,
una imatge pròpia i única d’aquest
dia. Retrobades, vermuts, somriures, canalla amunt i avall i pitets de
quadrets blancs i vermells.
La calçotada ja és més que una
tradició instaurada, tots tenen el
dia marcat al calendari i difícilment
se la perden; com un solstici de primavera, el retrobament després de
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l’hivern fred i l’arribada del verd i
les flors, és motiu per celebrar-se.

Aquest any la festa ha agafat un
caire encara més simbòlic que la
resta dels anys; va ser l’últim cap
de setmana abans del confinament
per la COVID-19. Sense saber-ho ha
deixat un record nostàlgic tant pels
veïns que viuen tot l’any al poble
com per aquells que el gaudeixen
els caps de setmana. La nostàlgia
que desperta el record és senyal
d’haver viscut moments com la
calçotada que tenien sentit de ser
viscuts i de recordar-los, ara més
que mai.
Amb el còctel d’aquesta nostàlgia
i de la il·lusió de tornar-nos a retrobar a la plaça, l’esperança de seguir
fent créixer la vida al poble ha om-

plert totes les cases. I aviat també ho farà als carrers i
a les places del nostre poble!
Text: Jordi Mitjans
Fotos: Jordi Mitjans i Josep Maria Pastor

RECORDS DE CAL SANTOLARI DE BOADA. Tornar a començar

E

n tornar la família a casa, no
tenien res de res, ni menjar, ni
roba per posar-se. Però al cap de
poc temps va començar a passar
una furgoneta de l’Auxili Social
que sortia de Balaguer i anava a
Vilanova. En passar per cal Santolari, parava i els deixava una mica
de tot el que els feia falta. Sempre
els deien que ja els ho pagarien
quan tornaria el padrí. També els
van ajudar els familiars que tenien a Montargull, ja que per allí el
front de guerra no hi havia passat
i no els van prendre tantes coses

com havien fet per aquí.
Els soldats havien deixat quatre
carros abandonats en un tros, i per
poder recuperar el seu ho tenien
difícil, ja que en ser només dones,
no es veien capaces de portar-ne un
cap a casa. En aquest cas els va ajudar l’oncle Pere d’Alentorn i una nit
el van anar a buscar. Ell es va agafar
a les vares i les dones empenyien a
les rodes i així el van poder tancar
a casa.
Un altre problema molt greu que
van tenir era que els bancals de
cultiu dels voltants de la casa eren

plens de bombes de totes classes.
Per poder-les treure els va ajudar el
padrí de ca l’Isidro de Lluçars. Van
posar totes les bombes que van trobar en un gran munt, on van amuntegar llenya i aleshores van encendre un gran foc. Al cap d’una estona
van explotar totes les bombes deixant així els camps nets. Encara
avui, després de tants anys, apareix
sovint material bèl·lic en alguns indrets; ara avisem als mossos i ho
vénen a recollir. Es va donar el cas
que algunes bombes havien quedat
enterrades i no es veien, però en tre-

La cartilla de racionament de Pere Farràs de Cal Santolari.
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ballar el camp la tocaven amb la reu
o alguna altra eina, explotava i matava els animals i a vegades també
el pagès.
Més endavant van poder sobreviure gràcies a les cartilles de racionament que tenia cada membre
de la família i d’aquesta manera
podien anar comprant el més necessari.
El 1944 van arribar els moros
al nostre municipi, era el dia de
la Fira de Sant Martí de Vilanova.
La Rossita i el Josep havien pujat
fins a Vilanova perquè seguien la
tradició i anaven amb una pesseta
a cal Venacio a comprar dos panellets i després es quedaven al Ball
de Fira que se celebrava al migdia.
Però aquell any, en plena fira, van
arribar camions plens de moros
que anaven a perseguir els maquis.
Ells dos es van espantar, van agafar les bicicletes i van marxar de
pressa cap a cal Santolari. Mentre
baixaven per la carretera els semblava que uns soldats a cavall els
perseguien, però van poder arribar
a casa i es van tancar per dins. Al

Cupons de racionament.

Pere Farràs Vilanova (Cal Bolló) amb el seu
ramat d’ovelles.
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cap de poca estona van
arribar també uns oficials muntats a cavall
i van picar a la porta
per demanar-los beure.
Per la finestra els van
donar aigua, van beure
i se’n van anar sense
més novetats.
Al Josep de cal Santolari li van prendre
una mula del corral que
tenia tocant a l’era del
Figueró. La guàrdia civil va perseguir el culpable, però com que no
van trobar-lo, al final
van desistir. De tota
manera el Josep no es
va donar per vençut i
va seguir buscant pel
seu compte. Va tenir l’oportunitat
d’anar a visitar una vident i aquesta
li va dir que trobaria la mula més
endavant i que li havia pres un gitano blanc. Com que el Josep era
carreter, va donar veus en diversos
llocs, a més era una persona força
coneguda. Tant va ser així que un
dia algú li va dir que en un determinat indret hi havia una dona gran
que cuidava una mula. Va agafar
el camí i va anar a trobar a aquella persona, confirmant que tenia
una mula, però que no sabia que
fos del Josep. Aquest li va dir que
la cridaria sense que l’animal el pogués veure i si aquesta li contestava, seria el senyal que era la seva,
o sinó, no. El Josep la va cridar i la
mula li va contestar. Aquell va ser
el senyal que era la seva mula i la
dona la hi va tornar. En preguntar-li
que li havia de pagar, aquesta va
contestar que dues perdius.
El Josep va marxar amb la mula
i va continuar fent la feina de carreter. Al cap d’un temps, un dia
passava per un carrer de Lleida
amb la mula, l’animal va caure i
es va trencar la cuixa. Va haver de
pagar per portar-la a l’escorxador i
aleshores es va recordar que quan
la hi van tornar li havien demanat
dues perdius.
Tornar a obrir el forn de pa
Passada la Guerra Civil, Josep
Terré Cirera, va voler tornar a les
diferents feines que feia abans i va
voler tornar a obrir el forn de pa.
Per poder-ho fer havia de dema-

nar els corresponents permisos.
Anava a l’Ajuntament de Vilanova,
omplia els papers per demanar el
permís, però mai li contestaven. I
així una vegada, una altra i una altra, fins que se’n va cansar.
Mentre es trobava en aquesta
situació d’impàs, un dia va anar a
Artesa i es va trobar amb el Manolo de la fonda La Palma, que eren
molt amics. Es van posar a parlar
de diversos temes i el Josep li va
explicar el que li passava que des
de l’Ajuntament de Vilanova no li
deixaven obrir el forn, ja que sempre que presentava els papers demanant permís, no li contestaven.
El Manolo li va comentar que per
això no es preocupés, ja que la
setmana vinent havia de pujar a
la fonda un senyor d’Abastos i li
explicarien el fet. Li va dir: “Tu, el
proper divendres prepara un bon
berenar i tot ho arreglarem”.
Va arribar el dia assenyalat, va
preparar el berenar i puntuals no
van faltar el Manolo i el senyor
d’Abastos. Van berenar, van arreglar els papers per obrir el forn i
van tornar a marxar. Al cap de poc
temps, va poder tornar a obrir el
forn i va tornar a fer pa, com ell
volia. D’aquesta manera es va acabar amb el monopoli que sobre els
forns de pa hi havia al municipi.
Cal recordar que després de la
Guerra, l’alcalde de Vilanova era
forner.
Pere Farràs Terré

MEMÒRIA HISTÒRICA. LLUÇARS, 1939

L

es pàgines d’aquesta
revista em permeten
restituir la dignitat d’unes
persones de la meva família
que, d’altra manera, passarien al més fosc dels oblits.
Es tracta de l’Alfons March
Corts i la Maria March Masanés.
Un dels motius pels quals
vull explicar la seva història es remunta al dia que
vaig llegir el llibre La Guerra Civil al Montsec, escrit
per Ferran Sánchez Agustí.
Al capítol 7, sobre Vilanova
de Meià, a l’apartat sobre la
Baronia de la Vansa (pàgina
89), hi ha 9 línies sobre el
meu padrí Alfons i la meva
tieta Maria. Em van semblar tan poques, 9 línies en
un llibre, per explicar el patiment d’una família a causa de la dictadura de Franco...!
Ell es deia Alfons March Corts i va néixer a Llusás
(aleshores s’escrivia així). Era pagès i en el moment
dels fets tenia 57 anys. Estava casat amb l’Antònia
Masanés Boixadors, de Sant Miquel de la Vall, amb
qui va tenir quatre fills: la Maria, l’Alfons, la Mercè i el
Pepe. Els seus pares eren Juan March Lladós i Teresa
Corts Llorens.
Fou arrestat el 3 d’abril de l’any 1939 per participar en requises, registres i arxiu parroquial. Fou condemnat a 12 anys i un dia de reclusió temporal i va
treballar com a presoner al Camp d’Esports de Lleida. Sortí amb llibertat condicional el 14 de gener de
1942 i va poder assistir el 9 de febrer al casament del
seu fill Alfons March Masanés amb la Consol Cases
Santacreu de Cal Sastre (es poden veure al núm. 9
de la revista Lo Pas Nou, a la secció “Imatges per
recordar”, en la qual hi ha una fotografia d’una reunió

familiar del 9 de febrer de 1944). Va extingir la pena el
12 d’abril de 1951, però ja era una mica tard, perquè
va morir de pena el 30 de setembre de 1944 a Artesa,
on està enterrat.
La seva filla, Maria March Masanés, acusada
d’acompanyar patrulles a buscar emboscats pel terme, va sortir absolta del judici celebrat el 9 d’abril de
1940, però va patir presó preventiva des del 3 de juny
de 1939 fins al 12 de febrer de 1940. La Maria, dona
decidida i de fort caràcter, amb tota la ràbia i desesperació dels fets que li passaven, va decidir marxar
en companyia del seu germà Pepe a viure a l’Argentina l’any 1950, on van morir a ben entrada edat.
Tant l’Alfons com la Maria van ser jutjats en un
procediment de consell de guerra sumaríssim amb el
número de causa 000897. Aquesta informació es pot
trobar a l’ANC (Arxiu Nacional de Catalunya), en la
llista de procediments judicials militars, que afecten
66.500 persones físiques i 15 persones jurídiques.
42 anys després de la mort del dictador
Franco, no hi ha cap llei que declari expressament la nul·litat dels judicis franquistes.
Per aquest motiu, la Llei 11/2017, del 4 de
juliol, de reparació jurídica de les víctimes
del franquisme, firmada per l’Honorable
President Carles Puigdemont i Casamajó,
declara la il·legalitat dels tribunals i dels
procediments. El 20 de juliol del 2017, el
conseller de Justícia Carles Mundó i Blanch
va signar un document que declara il·legals
tots els procediments contra les víctimes
del franquisme.
Informació: ANC
Documents: Eva March López
Text: Alfons March Cases
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Associacions
ASSOCIACIÓ DONES LA COMA DE MEIÀ

L

a nostra associació també s’ha
vist afectada per la pandèmia
de la Covid- 19, per això en aquest
número de la revista no hi podem
reflectir activitats perquè no n’hem
pogut fer cap; en primer lloc vàrem
deixar les manualitats i després tot
el demés que hi havia programat:
conferències, tallers, xerrades, celebracions, etc.
El 12 de març vam anul·lar una
conferència programada per commemorar el dia de la Dona Treballadora i el Divendres Sant havíem
de fer un dinar per celebrar la Pasqua al Racó del Montsec, però tampoc va ser possible. També teníem
mig programada una excursió a Alquézar i res de res.
Encara que en el confinament
anem pujant de fase, tot el que hi
havia previst per l’estiu tampoc es
farà. Ho sentim però val més extremar les precaucions.
L’afectació més forta ha estat la
pèrdua d’una de les nostres sòcies
(la Maria Porta que E.P.D.) a la qual
trobarem molt a faltar i enyorarem
la seva companyia, ja que era una
persona molt animada i sempre ens
feia riure a totes.
Desitgem molta sort a totes i
esperem que l’any vinent puguem
continuar amb normalitat.
Text i fotos: Maria Brescó

AMPA ESCOLA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ
Trobada de la ZER i replantació
d’alzines

E

ls infants de la ZER El Romaní, el dimecres 4
de març, vàrem realitzar la trobada pedagògica
a Vilanova de Meià.
Ens vam reunir tots els alumnes i professors de la
ZER i durant el matí vam poder gaudir de contacontes, xerrades a càrrec de l’escriptora Muntsa Mimó i
ens van mostrar el funcionament d’una ambulància
i, amb molta atenció, vàrem realitzar el torn de preguntes que el noi de l’ambulància ens va respondre
molt amablement.
A la tarda, tots els alumnes de primària, acompa-
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nyats dels agents rurals, vam plantar alzineres autòctones per reforestar un antic abocador.
Per sort, el temps ens va acompanyar i va ser una trobada genial!
Text i imatges: Mª Jesús Novau

ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN VERGE DE MEIÀ

E

n aquest nou número de la revista, l’Associació de
la Gent Gran no podem informar de res important
que hàgim fet. Bé, això tampoc és del tot cert, ja que
sí que hem fet i fem una cosa molt i molt important
en aquests dies, bondat. Bondat tots reclosos a casa,
passejant passadís amunt passadís avall i, amb sort,
escales amunt escales avall per no perdre gens d’agilitat. També desinfectant tot el necessari, fent un dia un
pastís de xocolata i l’endemà un pastís de poma i, cada
dia, anar a buscar els ous al corral perquè les gallines
no entenen que el món està parat i van fent com sempre, ous, ous i ous.

Ja fa molts dies que estem en aquesta situació i cada
dia necessitem més tornar a les nostres xerrades dels
diumenges tot jugant al Rum. Tot arribarà, però de moment, bondat.
Hi ha una cosa que hem trobat a faltar i molt i ha
sigut la celebració de la mona de Pasqua amb els sucs
i la mistela de la Teresina. Esperem que el maleït virus
no ens esclafi també la nostra festa de l’agost i que no
s’atreveixi a esborrar Tot Sants del calendari.
Montse Puig
La Junta

Castanyada 2019.
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Abans i Ara

L

a font de l’Ampolla. Una
antiga foto de postal de A.
Batalla de cal Tatx, de la dècada del 1920, on podem veure un
grup de nens i nenes i les seves
mares al costat de la font. Una
foto actual, de l’any 2020. Les
seves aigües passen per un terreny que les filtra i les neteja de
calç. És l’única font de la Coma
que porta molt poca calç, per
no dir gens, i a més, és medicinal. Antigament moltes cases
del poble feien anar els més
petits a buscar cada dia un
selló d’aigua fresca d’aquesta
font. S’hi pot anar molt bé per
un caminet que té un paisatge
molt pintoresc pel marge dret
del riu Boix fins a creuar-lo amb
una palanca. Quan varen entubar la segla del reg de l’Hom de
la Part (Endelapart ) pràcticament la font va perdre l’aigua.
Però algunes vegades encara
si pot beure, sobretot en temps
de pluges i quan està tot avenat.
Ceferí Rocafort en la Geografia Provincial de Lleida (1913),
quan parla de Vilanova de Meià,
en l’apartat de les fonts comenta: “En lo terme s’hi troben aigües riquíssimes com les de la
Font de L’Ampolla.”

Font de l’Ampolla, dècada del 1920. Imatge d’una postal de la col·lecció A. Batalla (Cal
Tatx).

Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Font de l’Ampolla, any 2020. Imatge de Francesc Cardona Fonoll.

Cal Cabàs

Productes Artesans (Boada - Lleida)
www.calcabas.com
Tel. 610 822 543 - 607 557 209

Conserves naturals i artesanes
Melmelades autòctones de
Figa, Pruna Miravolant, Préssec,
Carbassa, Pera Flor d’hivern,
Tomàquet...
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Tomàquet fregit,
Escalivada,
Samfaina...

Chutney de Figa
i Poma, Agredolç
de ceba i
carbassó

Mossos d’Esquadra de la Noguera

E

ls Mossos d’Esquadra de la Noguera donen una
sèrie de consells de seguretat per evitar sostraccions de bicicletes.
Estem en una època de l’any, primavera i estiu, en
la que s’incrementa moltíssim l’ús de la bicicleta. En
aquest sentit, els Mossos d’Esquadra de la Noguera
creiem oportú donar tot un seguit de consells de seguretat per evitar sostraccions d’aquest mitjà de transport, esportiu i/o d’oci.
A L’APARCAMENT (via pública
o garatge)
A la via pública, escolliu els espais d’aparcament
més freqüentats per tal que la bicicleta quedi a la vista de tothom.
Aparqueu la bicicleta en un lloc que us permeti lligar-la com a mínim pel quadre, i també per una roda.
Utilitzeu una tanca segura i fiable per lligar la bicicleta. Les més recomanables són les de tipus “U”
rígida.
Si teniu la bicicleta dins d’un garatge o traster, lligueu-la igualment i eviteu deixar les claus en un lloc
accessible.

FURT DE BICICLETES D’ALTA GAMMA
Com funciona
Des del 2018, en diferents poblacions de Catalunya
s’han produït fins a una quinzena de sostraccions de
bicicletes que sumen un import aproximat de 95.000
euros.
Un primer lladre es fa passar per entrenador personal, metge esportiu, especialista tècnic en bicicletes
o, fins i tot com a propietari d’una marca de roba esportiva.
En el moment que ja ha establert una mínima relació de confiança, amb qualsevol excusa proposa a
la víctima desviar-se un moment de la ruta abans de
continuar.
Quan aquest accepta apareix en escena una segona persona que simula ser la seva dona o un amic.
Aquest demana a la víctima provar la seva bicicleta,
i un cop està muntat els dos lladres fugen en bici del
lloc.
Altres vegades, amb qualsevol pretext deixen als
dos ciclistes al lloc, només amb la bici de la víctima.
Mentre l’altre marxa un moment amb la bicicleta dels
lladres a buscar alguna cosa, el fals ciclista li demana
provar la bicicleta i aprofita per fugir amb ella.
Fins i tot en alguns casos, quan han aconseguit desviar la víctima del seu camí no han dubtat en exhibir
una arma blanca per intimidar i sostreure la bicicleta
o emprar la violència per aconseguir el seu objectiu.
Recomanacions
Es recorda als ciclistes que extremin les precaucions i no caiguin en aquest parany o en situacions que
els puguin generar desconfiança a la carretera.
Cal recordar que davant la insistència o inseguretat
de qualsevol fet que pugui estar relacionat amb el furt
de bicicletes, s’ha de trucar al telèfon d’emergències
112 i activar els serveis policials.

IDENTIFIQUEU LA VOSTRA BICICLETA
Cada bicicleta compta amb un número de bastidor
únic i exclusiu que la identifica. Normalment aquest
número de bastidor es troba situat al quadre de la bicicleta, concretament sota la caixa del pedaler.
Es pot fer gravar el número de DNI o qualsevol altra
referència en algun lloc del quadre de la bicicleta
Anoteu el número de bastidor de la vostra bicicleta
en altres llocs, com ara al telèfon mòbil o al casc, per
disposar-ne en cas de sostracció.
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COMPRA
Eviteu sempre comprar bicicletes de segona mà sense contracte ni factura. Conserveu la factura de compra i anoteu el número de bastidor de la bicicleta.
I SI US ROBEN LA BICICLETA
Si tot i les precaucions que preneu sou víctima del
robatori d’una bicicleta, cal que ho denuncieu a la dependència policial més propera.
Per presentar una denúncia cal que aporteu:
–Un document identificatiu personal: DNI, passaport, NIE o permís de conduir.
–Factura de compra, o si no se’n disposa, dades sobre la marca, el model, el color i els trets característics. Millor si aporteu una fotografia.
–Número de bastidor o número identificatiu gravat.
En el cas de recuperar la bicicleta, aquestes dades
serviran per identificar tant la bicicleta com el seu propietari.
BICICLETES SOSTRETES / RECUPERADES
Per tal d’ajudar a detectar i evitar el comerç il·legal
o el dipòsit i gestió de bicicletes sostretes i per tal de
facilitar la seva recuperació, a través d’un cercador
de la web de Mossos d’Esquadra (mossos.gentcat.
cat/ tràmits/ bicicletes sostretes/ recuperades) podeu
comprovar amb el número de quadre (gravat pel fabricant), o bé amb el número d’un dels registres de bicicletes existents (marcat en la bicicleta), si la bicicleta
en qüestió ha estat denunciada com a sostreta davant
de la Policia de Catalunya.
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D’altra banda, per a les bicicletes intervingudes i en
possessió del Cos de Mossos d’Esquadra, de les quals
no s’ha pogut determinar el propietari, el cercador donarà com a resultat: DIPÒSIT SÍ
En cas d’obtenir una resposta positiva del sistema cal que ho comuniqui a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra o a qualsevol Policia Local, per
tal de verificar tota la informació.
El resultat d’aquesta cerca és indiciària. Per confirmar que la bicicleta es troba en un dipòsit, adreceu-vos
a qualsevol comissaria de Mossos d’Esquadra.
https://mossos.gencat.cat/ca/consells_de_seguretat/
Per-evitar-el-robatori-de-bicicletes/
Oficina de Relacions amb la Comunitat dels
Mossos d’Esquadra de la Noguera

Parlem amb els alcaldes
ENTREVISTA A DAVID VILANA ARIACA, ALCALDE PEDANI DE LLUÇARS

C

ontinuem les entrevistes amb
els alcaldes dels pobles del nostre municipi i avui parlem amb el
David Vilana Ariaca, alcalde pedani
del poble de Lluçars. Cal recordar
que Lluçars havia estat el centre de
l’antiga jurisdicció senyorial de la
Baronia de la Vansa, de la que també en formaven part els pobles de
Tòrrec i Boada. Aquesta jurisdicció
senyorial va desaparèixer en abolir-se l’Antic Règim el 1833 i instaurar-se el nou estat liberal. Després
Lluçars havia estat el centre del nou
municipi conegut com la Baronia de
la Vansa, del que en formaven part
els tres pobles de la Baronia i al que
anys més tard s’hi van ajuntar també Argentera i Gàrzola.
Bona tarda, i moltes gràcies
per estar amb nosaltres per explicar-nos coses sobre Lluçars, que
seran de gran interès per la gent del
vostre poble però també per la de
tot el municipi en general.
Pregunta: En primer lloc, tot i
que esteu integrats al municipi
de Vilanova de Meià, voldríem
que ens expliquessis com funciona el govern local a nivell del
vostre poble?
Resposta: Funciona a través de
reunions que fem de la gent que vivim o bé tenim cases al poble per
poder demanar les coses que crèiem necessàries. Entre tots ho parlem, arribem a un acord i ho passem a l’Ajuntament de Vilanova de
Meià perquè les dugui a terme.
P: Com s’escull l’alcalde de
Lluçars?
R: No tenim alcalde pròpiament
dit. La persona que fa aquesta funció la nomena l’Ajuntament de Vilanova cada legislatura i és el que
s’encarrega de donar la informació
de les coses que fan falta al poble.
P: Quant de temps fa que ets
alcalde?
R: De fet jo no sóc l’alcalde. Sóc
el representant del poble des de fa

dues legislatures, quan vaig estar
nomenat per l’ajuntament per desenvolupar aquesta funció.
P: Funciona alguna junta de
govern local?
R: Actualment a Lluçars no funciona cap junta.

R: L’únic local comunitari que
fem servir a Lluçars és l’edifici que
abans era l’antiga escola, per tant
és un edifici municipal i ara hi acostumem a guardar les coses del poble. Aquest és l’únic espai social on
ens reunim a Lluçars.

P: Recordes altres persones
que han estat alcaldes de Lluçars abans que tu?
R: Sí. Els dos últims que han
tingut aquest càrrec han estat el
Delfí Solé i el Fernando Puigpinós.

P: Recordes algunes obres importants que heu fet a Lluçars
d’ençà que ets l‘alcalde?
R: Als primers anys que hi vaig
ser es va construir un dipòsit d’aigua potable més gran perquè el que
teníem se’ns havia quedat una mica
petit i s’havia de garantir l’abastiment a la població.

P: De quins recursos propis
disposeu directament al poble
per poder anar fent les coses
del dia a dia?
R: Disposem d’una llibreta de
compte corrent, amb els diners del
vedat i la caça del poble, també
comptem amb l’ajuda que ens dona
l’ajuntament.
P: De quina manera podeu fer
obres i actuacions de més envergadura?
R: Si volem fer alguna obra més
gran hem de demanar l’ajuda a
l’ajuntament.
P: Teniu algun local comunitari?

P: Quines són les obres que
heu fet durant l’última legislatura?
R: No hem realitzat cap obra molt
gran, s’han fet dos pous, un que ja
fa força temps i l’altre no fa tant.
P: Quines són les principals
vies de comunicació que teniu a
Lluçars?
La carretera més important és la
que comunica Lluçars fins a la carretera que puja a Vilanova, a la que
s’hi ajunta a prop de cal Santolari,
després de passar molt a prop de
Boada. Aquesta carretera principal
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que puja cap a Vilanova és la LP9132 i és de la Diputació de Lleida,
ells es fan càrrec del manteniment
d’aquesta via de comunicació. L’altra és el camí asfaltat que va de
Lluçars fins a Vilanova passant pels
Rams, però en estar asfaltat amb
un rec de quitrà, està molt malmès
en els indrets que hi ha més trànsit.
Des dels Rams comença un camí
asfaltat que mena fins a Tòrrec.
P: Canviem de tema. Actualment quantes persones sou a
Lluçars?
R: Actualment viuen al poble 8
persones.
P: Quantes cases estan ocupades tot l’any i quantes són segones residències?
R: Durant tot l’any estan habitades cinc cases, i a l’estiu és quan
al poble hi acostuma a haver més
gent, unes 12 cases.
P: Hi ha mainada al poble?
R: Durant tot l’any hi viu només
una nena, la Nell, però a l’estiu hi ha
molts més nens de diferents cases.

P: Quina és la institució o institucions de la que esteu més
contents a Lluçars?
R: Del que estem més contents
els de Lluçars és del jovent, que
ells són els que normalment preparen activitats molt divertides pel
poble… També ens agrada molt
l’associació dels veïns.
P: Quins són actualment els
mitjans de vida d’un poble com
Lluçars?
R: Actualment, i com passa a
tots els pobles del municipi, són
l’agricultura i la ramaderia, especialment la ramaderia, ja que hi
ha gent que té animals i d’altres
terra.
P: Quin tipus de ramaderia teniu?
R: A Lluçars tenim sobretot ovelles i vaques.
P: Quines són les festes més importants que celebreu a Lluçars?
R: La festa més important de Lluçars la celebrem el tercer cap de
setmana de setembre, la festa major del poble.

P: Quins són els indrets més importants des del punt de vista turístic, paisatgístic o cultural que teniu
al vostre poble?
R: És un poble petit però quan
la gent el visita se n’enamora. Els
seus carrerons estrets, l’església
i alguns petits racons amb encant
fan que sigui una important atracció del poble.
P: Per acabar l’entrevista, et proposem que enviïs un missatge com
a alcalde a la gent de Lluçars.
R: A la gent de Lluçars només els
hi vull dir que seguim fent poble
com ho estem fent i gaudint de les
experiències. Entre tots continuem
mantenint el poble!
Gràcies per les teves respostes i
et desitgem molta sort i encert en
les decisions que hagis de prendre
per al millor govern de Lluçars.
Ramon Bernaus i
Iolanda Masanés.
Pel Consell de Redacció de
LO PAS NOU

LLENCERIA
MITGES
BANYADORS
Carme, 15
25007 LLEIDA
Tel. 973 237 499
monraballenceria

CONSTRUCCIONS
REFORMES EN GENERAL

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ
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C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736
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Fem ruta
2 VALLS: FILIÀ – RIQÜERNA
Distància total: 24,5 km
Total desnivell positiu: 2358 m
Total desnivell negatiu: 2358
m
Dificultat: Moderada – Alta
Durada: entre 9h30’ (a bon ritme) i 12h’ (ritme suau) contant les
possibles parades.

S

i recordeu, en un dels últims números de la revista, en concret,
la del tercer trimestre del 2019, la
ruta passava per l’estany de Filià.
En aquesta, la ruta pren part
d’aquell recorregut i coronem tots
els cims del circ que envoltaven
l’estany i continuem fins a accedir a
la vall de Riqüerna. Per tant, aquesta ruta enllaça dues valls, molt boniques, de la Vall Fosca, per cims i
crestes d’ensomni.
Cascada de Riqüerna.

Per accedir al punt d’inici de
la ruta, el bonic poble de Capdella, hem d’arribar a Senterada i
agafar la carretera que s’endinsa
en aquesta vall. Deixarem pobles
enrere com la Pobleta de Bellveí,
Molinos, la Torre de Capdella, Espui i, finalment, la sinuosa carretera (això, sí, amb molt bon estat, en
tot moment) ens deixarà a l’entrada de Capdella. Allí, a mà esquerra, trobarem aparcament.
En la mateixa “plaça” hi ha una
font que ens pot anar bé si no hem
carregat aigua durant el camí o a
casa. Per tant, no hem de patir en
aquest aspecte.
Travessem tot el poble, sempre
en direcció ascendent i anirem
trobant cartells indicadors i senyalitzacions de la cabana del Pastor
de Filià i de la Vall de Riqüerna.
A la part més elevada del poble,

Gràfica.

a la seva esquerra, trobarem una
cruïlla. El camí que s’enfila a mà
dreta condueix al Port de Rus, que
permet el contacte directe amb la
vall veïna, la de Boí. El camí de
l’esquerra comença amb baixada
i serà el que nosaltres haurem de
seguir. Com a parèntesi, val a dir
que, qui vulgui, sempre pot començar la ruta a la inversa i, per
tant, ascendir en direcció a Rus.
De seguir la ruta en direcció a
les agulles del rellotge, com jo vaig
fer-ho i plantejo en aquest “Fem
Ruta”, pujarem per Filià.
Així, un corriol en bon estat ens
durà a travessar un pintoresc pont
de fusta. Seguim el camí, que canvia a mà dreta i comencem una
forta pujada que, passat un parell
de quilòmetres, disminuirà en el
seu afer per ascendir metres i me-

tres de desnivell. Després de gairebé quatre quilòmetres, sortirem
a una pista transitable.
Tocarà seguir pujant, per tant,
en cap moment girarem a mà esquerra per descendir en la pista.
Així, aquesta ens conduirà fins a
una zona en què la pista rau tancada (almenys per l’accés de cotxes
foranes) i podrem veure un bell
salt d’aigua.
És important saber que la pista
que agafem al voltant del quilòmetre quatre es pot fer, íntegrament,
amb cotxe fins aquest salt d’aigua.
Seguint amb el recorregut, davant del salt ens interessa agafar
el camí de l’esquerra, que ens durà
a l’estany. L’important és visualitzar unes edificacions de ciment i
restes de les antigues estacions
d’esquí (que no van, en el fons,
esdevenir-ho mai), ja que l’estany
rau just al damunt.
Les vistes que ens ofereix la vall
de Filià són espectaculars, tenint
vistes a cims com: Montsent de
Pallars, Pala Pedregosa, Fitero,
Pic de Llena, etc.
Arribats a l’Estany Filià (a l’estiu
hi podrem veure bestiar pasturant
pels seus camps circumdants),
podrem fer un petit descans per
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Ruta. Enmig de la cresta.

desconnectar i, a la vegada, gaudir
de la muntanya i la natura que ens
envolta, d’aquesta forma, agafarem forces per emprendre la forta
pujada que ens espera fins al Tossal de la Costa, de 2.604 metres, el
primer cim de la jornada. Just en
aquest punt de la ruta durem 5,4
quilòmetres i uns 800 metres de
desnivell positiu i, tan sols, 100 de
negatius.
Deixem l’Estany de Filià i ens
dirigim a mà esquerra d’aquest, a
buscar la cresta (situada a l’est)
que ens durà a la part més alta del
cim. Mirarem de buscar la pendent
i, a la vegada, recorregut que més
gràcia ens faci, ja que gairebé no
hi ha camí per accedir al llom.
Després d’un quilòmetre i mig
i, gairebé, mig quilòmetre vertical
(480m+) ens plantarem al punt
més del Tossal de la Costa. Des
d’allí, tindrem una panoràmica excepcional de tot el recorregut, a

excepció de gran part de la vall de
Riqüerna (que ens quedarà amagada darrere el Pic de Paiasso i Fitero), que ens durà al llarg de tota
una jornada de caminada, a recórrer paratges increïbles i enllaçar
dues valls fantàstiques. Al cap i a
la fi, la idea d’aquesta ruta o travessa és aquesta: l’enllaç de dues
valls a través de les seves muntanyes, amb la sortida i arribada al
mateix poble, Capdella, l’últim i el
que encapçala la Vall Fosca.
Per continuar, haurem de prendre precaució, ja que ens tocarà
superar la part més tècnica de
tota la ruta, la cresta que enllaça
el Tossal de la Costa amb el d’Astell. Tot i això, podem flanquejar-la
i evitar part del “perill” de caure en
qualsevol de les dos vessants.
La cresta ens farà perdre 140 metres que, immediatament, haurem
de recuperar per assolir el segon
cim de la jornada. Tan sols 1 qui-

Estany de Filià amb tot el Circ. Foto des de la cresta que puja al Tossal de la Costa.
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lòmetre separa aquests dos tossals.
Llavors, fins al següent cim,
avançar resulta molt més senzill i
caminem per damunt del llom, del
Serrat dels Escobet, fins a arribar
al següent cim: el Tossal de les Tres
Muntanyes (2.596 m). Continuem
per la Serra des Tres Pessons, on
la cresta no presenta un aspecte
molt tècnic i pujarem fins als 2.686
metres del Pic de Llena. Val la pena
parar a descansar i fer un parell
de fotografies en aquest punt de la
ruta, ja que podrem veure tot el recorregut de la cresta que hem dut
a terme fins llavors i reconèixer el
següent, fins a Paiasso.
Comencem a baixar i arribem al
Port de Filià (2.399 m), on trobarem sobretot a l’estiu, bestiar equí
(en concret, perxerons). En aquest
coll, on també veurem part de la
instal·lació de les pistes d’esquí, ja
durem caminats gairebé la meitat
dels quilòmetres (12) i gran part
del desnivell positiu (1.700 m).
Fins al següent cim, el Tossal
de Paiasso o Pic de Filià, ens separen 2,5 quilòmetres i 500 metres
positius que, per sort, es veuen
interromputs per vàries baixades
que ens permetran descansar les
cames i la vista.
Arribats a aquest cinquè cim de
la jornada podríem dir que ho tenim tot fet. Caminarem fins al següent i últim cim: el Tossal de Rus
(2.667 m), al costat mateix de l’últim coll de la jornada (Port de Rus,
de 2.616 m). Aquest comunica la
Vall Fosca amb la de Boí.
A partir d’ara, tot serà baixada!
Restarà recórrer la Vall de Riqüerna que, després de 8 quilòmetres,
ens durà de nou al punt de sortida:
la població de Capdella.

Vistes des del Tossal d’Astell.

Ramat d’ovelles al Tossal d’Astell.

Aquest descens per la vall serà
com un regal per tots els puja i
baixa que haurem anat acumulant durant el recorregut, per la
part més aèria del “Circ de Filià”.
Recorrerem part del GR-11, passarem per prats alpins on l’aigua
sembla emanar d’arreu i les flors
abunden per allí on col·loquem la
vista. A la vegada, sempre anirem

TALLERS

LLAGUNES

en companyia del riu que recorre
la vall i, com a tal, duu el seu nom.
Per últim, passarem per una
cascada i pont de fusta impressionants i acabarem els últims quilòmetres per un camí entremig
d’arbres que formen un bosc on,
segur, se’n podria escriure contes
de follets i nans.
L’arribada al poble es fa esperar,

però la satisfacció un cop s’arriba,
és enorme!
Espero que totes aquelles persones que vulgueu dur a terme
aquesta ruta, us enamori de la mateixa manera que va fer-ho en mi.
Salut, muntanya i Vall Fosca!
Text i fotos: Ivan Balagueró
Masanés

ARTESA DE SEGRE
Ctra. de Ponts, s/n
973 400 148
tallersllagunes@hotmail.com

LLAGUNES
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El nostre territori desconegut
Tendrui

A

vui visitarem la Comarca del
Pallars Jussà i anirem fins a
Tremp. En entrar per la primera
rotonda, agafarem l’indicador que
posa Tendrui i ja sortint als afores
continuem per un camí asfaltat i
estret que amb uns 6 km ens porta fins a aquest poblet. Tendrui
pertany al municipi de Tremp i el
poble vell està abandonat sobre un
pujolet que hi ha enfront de l’actual. El nou es compon de cinc o sis
cases disseminades. En entrar al
poble, hi ha una capelleta recentment construïda dedicada a Sant
Esteve amb uns bancs per seure, ja
que l’església del poble vell, en ruïnes, estava dedicada a Sant Esteve
i era romànica. Vaig parlar amb un
veí que em va explicar com anar a
veure el poble vell i em va recomanar que fes les fotos a distància, ja
que hi ha perill d’enfonsaments i
em va dir que es va abandonar el
poble perquè el terreny s’esllavissava i ara el nou està situat amb
una zona més plana. Una cosa
molt curiosa és que en passar per
Tremp el termòmetre marcava 1
grau sota zero perquè hi havia la
boira baixa, mentre que al poble de
Tendrui estàvem a 7 graus positius
i amb un sol preciós. El veí em va
dir que quasi cada any salven els
fruits de les gelades. Aquest poble
està situat a 652 m d’altitud i consta de 5 habitants, aquesta persona
amb qui vaig parlar anava i venia
de Tremp, però té casa al poble.
Amigues, amics, fins a la propera
descoberta.

Poble nou de Tendrui.

Capella de Sant Esteve de Tendrui.

Text i fotos: Francesc Gessé

Església romànica (S. XII) al poble vell, tot en ruïnes.

Feu-vos AMICS
DE LO PAS NOU!
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i així conjuntament participarem
a fer més gran la revista.

Informeu-vos-en
al telèfon 973 415 005

Cuina i remeis de la padrina
RECEPTES DEL CONFINAMENT

P

er culpa de la Covid-19 hem estat confinats del tot més de dos
mesos a casa. Com que teníem tot
el temps del món, igual que molta

gent, ens hem entretingut provant
de fer receptes de tota classe, especialment pastissos i coses dolces. Aquesta vegada us en posaré

dues de les que més bé ens han sortit. Gaudiu-les i que us endolceixin
una mica la vida que prou falta ens
fa.

PANADONS DE CARABASSA
INGREDIENTS:
–carabassa de cel (sencera o
mitja)
–canyella
–sucre
PER FER LA MASSA:
–1/2 kg de farina
–200 ml d’aigua
–15 g de llevat
–un pessic de sal
Si no teniu ganes de fer la pasta,
es pot comprar feta (pasta per fer
empanades marca La Cocinera)
PREPARACIÓ:
Per fer la massa, poseu la farina,
la sal, l’aigua i el llevat en un bol
gran i aneu remenant fins que vegeu que la massa ja no s’enganxa
ni a les parets del bol ni a les mans.

Un cop tingueu la massa feta, talleu-la a trossos,
emboliqueu-la amb un
drap i deixeu-la reposar,
més o menys durant una
hora.
Mentrestant, folrarem
una plata de forn amb paper de cuina i el pintarem
una mica amb oli perquè
no s’enganxi la massa.
Tallarem la carabassa ben fineta.
Quan hagi transcorregut el
temps de repòs de la massa, estireu-la amb un corró untat amb oli
o farina (depèn de vosaltres).
Posem damunt la massa una
bona capa de carabassa, hi tirem
sucre i canyella al gust (millor ser
generós).

Ho tapem amb una altra capa de
massa. Ajuntem les vores perquè el
farcit no s’escapi.
Ho posem al forn a 200º fins que
veiem que està cuit, més o menys
uns 20 minuts.
Ho traiem del forn i hi tirem sucre per damunt i ho deixem refredar abans de menjar.

PASTÍS DE LLIMONA I GALETES
INGREDIENTS:
–350 gr de llet condensada
–380 ml nata per muntar
–2 cullerades de formatge Philadelphia (si voleu la crema més
espessa)
–150 ml suc de llimona (més o
menys 2 o 3 llimones)
–galetes torrades o les del vostre
gust
–llet per mullar les galetes
–2 culleradetes de gingebre en
pols (no cal que estiguin plenes, ja
que el gingebre té el gust fort)

PER DECORAR:
–Pistatxos trossejats, coco, ratlladura de llimona o llima, galetes
trossejades...
PREPARACIÓ:
Posem en un bol la llet condensada i hi afegim la nata i el gingebre.
Ho remenem a poc a poc. Quan ja
estigui tot integrat, afegim en tres
parts el suc de la llimona.
Si en aquest punt, veieu la massa
poc espessa, hi podeu afegir dues
cullerades de formatge Philadelphia.
Agafem les galetes i les suquem amb la llet. Molt poquet,
ja que si no s’estovaran i es trencaran.
En aquest moment, agafem
una plata i hi posem paper film
a sota.
Fem una capa de crema, una
capa de galetes, i així successivament fins que s’acabi la crema, que a de ser l’última capa.

Ho emboliquem amb el paper
film i ho posem 4 hores a la nevera
o una hora al congelador.
Quan hagi passat el temps, ho retirem i traiem el paper film. Ja el
podem decorar al nostre gust.
BON PROFIT!
Text i fotos: Joana Bernaus

ORACIÓ PER ANAR A
MISSA
A missa me’n vaig amb tot bon
intent,
el diable s’aparta de tot el meu
pensament,
si res he promès a cap mal esperit,
avant de Déu i la Verge Maria
me’n desdic.
Nativitat Sala Riudaubàs
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Passejant per Catalunya
Sarroca de Bellera

S

arroca de Bellera és un poble i municipi de la comarca del Pallars Jussà. Està situat al límit entre el Pallars Jussà
i l’Alta Ribagorça; de fet, una
part del terme actual de Sarroca de Bellera és de l’Alta Ribagorça: es tracta de l’antic terme municipal de Benés, unit a
Sarroca de Bellera el 1972.
El poble de Sarroca de Bellera és damunt d’un penyal espadat arran de riu, i està coronat
per les poques restes que queden del castell de Sarroca de
Bellera. A redós del castell, i
estenent-se pel seu costat nord
aprofitant una petita plana que
hi ha en aquell sector, es va
generar el poble actual, que
conserva algunes traces del
seu antic format de poble clos,
amb les cases tancant el recinte murat i almenys un portal
d’accés, al costat septentrional, al costat de l’església parroquial. Es conserva una part
dels passos sota porxos del
recinte del mercadal del poble.
El 1381 consten 7 focs (uns
35 habitants) a Sarroca de Bellera, i pertanyia al bisbe de
Lleida; juntament amb les cases de Vilella, consta amb 180
ànimes. El 1718 el terme de

Antic poble de Sarroca de Bellera.

Sarroca de Bellera.

Sarroca de Bellera presentava
253 habitants, que havien passat a ser 297 el 1787. Seguint
les pautes de creixement de
tota la comarca, s’assoliren
els 595 habitants el 1860.
Malgrat el seu aïllament geogràfic, a Sarroca de Bellera s’hi
havia desenvolupat una certa
indústria. Així, el 1860 disposava de tres molins fariners
(el de Bellera, el del Castellà i
el del Ferrer), i un de bataner
(el Molí del Baró). Ara bé, el
principal desenvolupament industrial no arribà fins al 1950,
amb l’obertura de la fàbrica
de ciment de Xerallo, a causa
de la necessitat de ciment per
a les obres hidràuliques de la
Ribagorça.

Interior del poble.

Text: Teresa Bonillo Gomez
Imatges: Teresa Bonillo i
Olga Peregort

Carrers porxats.

Vistes de Sarroca de Bellera.
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Espai Gastrocultural
RECEPTES DELS MOSQUETERS (2A PART)

R

ecepta dedicada a Jean Antoniette Poisson, Marquesa de Pompadour, favorita de Lluís XV (17211764), com explica a baix, és una recepta cedida. Quan
diu ”digne nebot del seu oncle”, és perquè l’oncle de
Grimod de la Reynière, era un famós Bocheur, de Pa-

rís. Aquesta recepta, seria la prèvia als espàrrecs amb
salsa holandesa. M’encanta la delicadesa amb què
s’explica la recepta, és pura literatura gastronòmica
tan escassa avui dia. És important de pelar i bullir molt
bé els espàrrecs, perquè siguin agradables en boca.

Espàrrecs a la Pompadour
El senyor de Jarente, ministre d’Estat durant el favor
de la senyora de Pompadour, va deixar al nostre famós
gourmet Grimod de la Reynière, digne nebot del seu
oncle, la recepta següent:
“Trieu tres botes dels espàrrecs més bonics de la
gran planta holandesa, és a dir blancs amb la punta morada; preparar, rentar i cuinar submergint-los
com és habitual, és a dir en aigua bullent; després
talleu-los tallant-los en diagonal
des del costat de la punta fins
a la longitud del dit petit. Teniu
cura només de les peces primeres i deixeu de banda la resta de
tiges. Poseu aquestes peces anomenades en una tovallola calenta per drenar-les i mantenir-les
calentes, mentre feu la seva salsa. Buideu una olla mitjana de
mantega de Vanvre o Prevalais,
agafant el contingut per cullerades i posant-lo en una
cassola de plata; afegir uns grans de sal amb un fort
polsim de nou moscada en pols, una cullerada gran
de farina d’espelta i, a més, dos rovells d’ou frescos
ben diluïts amb quatre cullerades de suc de verjus de
moscat. Cuineu la salsa en un bany maria, evitant que
la salsa que es faci massa espessa; poseu els vostres
trossos d’espàrrecs a la rodanxa a l’esmentada salsa
i serviu-ho tot junt, en una paella tapada i extra, de
manera que aquest excel·lent entremès no es quedi a
la taula i es pugui gaudir amb tota la seva perfecció. “
*Asperges à la Pompadour. - M. de Jarente, ministre d’Etat pendant la faveur de Mme de Pompadour,

a laissé à notre célèbre gourmand Grimod de la Reynière, digne neveu de son oncle, la prescription suivante:
« Choisissez trois bottes des plus belles asperges du
gros plant de Hollande, c’est-à-dire blanches avec le
bout violet; faites parer, laver et cuire en les plongeant comme à l’ordinaire, c’est-à-dire dans de l’eau
bouillante; tranchez- les ensuite en les coupant en
biais du côté de la pointe, à la
longueur du petit doigt. Ne vous
occupez que des morceaux de
choix, et laissez de côté le reste de leurs tiges. Mettez ces dits
morceaux dans une serviette
chaude afin de les Eégoutter en
les maintenant chaudement,
pendant que vous confectionnerez leur sauce. Videz un moyen
pot de beurre de Vanvre ou de la
Prévalais, en prenant le contenu par cuillerées et le
mettant dans une casserole d’argent; joignez-y quelques grains de sel avec une forte pincée de macis en
poudre, une forte cuillerée de fleur de farine d’épeautre, et de plus, deux jaunes d’oeufs frais bien délayés
avec quatre cuillerées de suc de verjus muscat. Faites cuire ladite sauce au bain-marie, en évitant de
l’alourdir en lui laissant prendre trop d’épaisseur;
mettez vos morceaux d’asperges tranchés dans ladite
sauce, et servez le tout ensemble, en casserole couverte et en extra, pour que cet excellent entremets ne
languisse point sur la table et puisse être apprécié
dans toute sa perfection. »

Bisque
La Bisque és un coulis de crustacis condimentat,
aromatitzat amb vi blanc i conyac, que s’acaba amb
crema fresca i se serveix com una sopa, la carn dels
crustacis, es posa com a complement de la Bisque. Es
podria dir que és una de les sopes/cremes més delicades i delicioses, el mal ús de la crema de llet i la
mantega durant anys, ha fet que la gent hagi deixat de
consumir aquest tipus de preparacions. Però reivindico l’ús d’aquests productes meravellosos.
“Bisque de crancs de riu (sopa). Netegeu una cinquantena de crancs de riu: tireu-los en una cassola,
afegiu-hi una mirepoix formada per pastanaga picada, ceba, un bouquet garni, amaniu-ho amb sal, pebre,
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una mica de pols de bitxo; mullar
amb una cullerada gran de sopa de
peix i un got de Madeira, després
de cuinar, traieu la carn de les cues,
talleu-les a daus i reserveu-les. Blanquegeu 125 grams d’arròs, poseu-lo
a la cassola, afegiu-lo a les closques
de crancs de riu i la mirepoix; posseu-ho tot en un morter, mulleu-ho
i passeu-ho tot per l’estamenya;
afegiu el caldo del cranc de riu al
vostre puré, barregeu-lo a la cuina
amb una cullera de fusta, traieu-lo
abans de bullir i traieu-ne la polpa
del puré; afegiu-hi un tros de mantega fresca, poseu-lo abans de servir-lo al bany-maria, afegiu-hi amb
les vostres cues de cranc de riu

crostons de pa petits tallats i saltats
amb mantega, poseu-ho tot en una
sopera, tireu-hi la sopa i serviu-ho
calent. (Vuillemot).
*Bisque d’Écrevisses (potage).
- Lavez cinquante Écrevisses: jetez-les dans une casserole, ajoutez
une mirepoix composée de carottes
émincées, oignons en rouelle, un
bouquet garni, assaisonnez de
sel, poivre, un peu de piment en
poudre; mouillez avec une grande
cuiller à pot de consommé et un
verre de madère, après cuisson,
retirez la chair des queues, coupez-les en dés et mettez-les à part.
Faites blanchir 125 grammes de
riz, faites-le crever au consommé,

INFORMACIÓ AJORNAMENT
JORNADES CULTURALS

LO PAS NOU 2020

Com ja sabeu, enguany s’havien de celebrar les Jornades Culturals Lo Pas Nou, amb motiu del 5è aniversari
de la revista. Malauradament i com ja vàrem anunciar
per alguns canals telemàtics, a causa de la Covid-19,
les jornades han quedat posposades fins a l’any que ve.
El Consell de Redacció agraeix a tots els col·laboradors
d’aquestes jornades, el seu gran interès en que el fet que
sigui només un ajornament i el compromís per part de
tots ells, a celebrar les Jornades Culturals Lo Pas Nou
2021 amb el mateix programa i comptant amb la seva
presència. Val a dir que potser com falta tant de temps,
hi pot haver algun canvi o bé alguna novetat, però tot i
això, els actes del programa es mantenen en peu. Agraïm
a tothom l’interès en aquestes jornades i esperem que
tots ens puguem retrobar per a celebrar-les l’any vinent.
Salut i fins a la pròxima!

ajoutez-le aux carapaces d’Écrevisses et à la mirepoix; pilez le tout
dans un mortier, mouillez et passez
le tout à l’étamine; ajoutez à votre
purée le bouillon de vos écrevisses,
tournez-la sur le fourneau avec
une cuiller de bois, retirez-la avant
son ébullition et enlevez la pulpe de
votre purée; ajoutez un morceau de
beurre frais, mettez-le avant de le
servir au bain-marie, ajoutez avec
vos queues d’écrevisses des petits
croûtons en dés passés au beurre,
mettez le tout dans une soupière,
versez le potage dessus et servez
bien chaud. (Vuillemot.)
Sergi de Meià

Cancel·lada la
4a Trobada d’Amics
de la revista Lo Pas Nou
Benvolguts Amics de Lo Pas Nou, malauradament, seguim amb les cancel·lacions a causa de
la Covid-19 i això també afecta la 4a. Trobada
d’Amics de la revista Lo Pas Nou que s’havia
de celebrar el dissabte 22 d’agost al restaurant
Racó del Montsec de Vilanova de Meià.
Per tal de garantir la protecció de la salut de
tothom i vista que som sempre molta colla, la
qual cosa ens satisfà moltíssim, s’ha decidit
cancel·lar la trobada d’enguany.
Així doncs, dir-vos que amb molta enyorança
trobarem a faltar veure’ns tots plegats aquest
dia, però amb molta estima i alegria, anunciar-vos que l’any que ve ho tornarem a organitzar. No hi falteu, ja anirem informant.
Gràcies Amics i fins a l’any que ve!

Col·laboracions a Lo Pas Nou
Podeu enviar les vostres col·laboracions al
mail de la revista: lopasnou@gmail.com
Es recorda que els articles que s’envïin a Lo
Pas Nou han d’estar escrits en format Word i no
poden dur imatges inserides en el document. A
més, han d’estar signats amb el nom, cognoms i
DNI del seu autor.
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La redacció manifesta la no obligació d’acceptar totes i cadascuna de les col·laboracions rebudes.
D’altra banda, la publicació dels articles signats no significa l’acceptació implícita del seu
contingut per part de l’equip redactor.

AMICS DE LO PAS NOU
Ramon Bernaus Santacreu
Iolanda Masanés Martos
Alfons March Cases
Rosa Roca Rosell
Xavier Terré Boliart
Montse Puig Andreu
Gaspar Burón Leandro
Salvador Rendé Sala
Roldán Martínez López
Francesc Cardona Fonoll
Joana Bernaus Clavera
Josep Tresserres Ariet
Teresa Bonillo Gómez
Marta Bonet Uriach
M. Carme Alastuey Fornies
Montse Porta Novau
Antònia Quílez Almansa
Joan Mora Roig
Pilar Martínez Hualda
Maribel Farràs Salud
Pilar Basurte Calvo
Mar Eroles Novau
Angela Novau Rosell
Victòria Latorre Sala
Albert París Castells
Jordi Triginer March
Joan Soldevila Rosell

Josep Aran Martí
Núria Sala Ponsa
Serafina Sala Ponsa
Daniel Castells Castells
Josep Vilana Solé
Miquel López Barceló
Josefa Tresens Rocaspana
Xavier Viñals Capdepon
Emili Castells Mañé
Ramon Maria Puig Andreu
Mª Dolors Colomés Oriola
Montserrat Polo Oriola
Carmen Roldán Bravo
Joan Capdevila Colell
Maria Novell Puig
Mercè Castells Batlló
Assumpció Novau Santacreu
Lluís Català Masobro
Antoni Lacasa Ruíz
Josep Martí Trepat
Ivan Balagueró Masanés
Emili March Jordana
Josep Cabiol Belmonte
Lola Serra Eroles
Esperança Puig Mont
Francesc Cardona Sangrà
Maria Bonet Ginesta

Dolors Gabaldón Bonet
Joaquim Santacreu Trepat
Joaquim Triginer Marh
Climent Durich Solé
Montse Masanés Triginer
Rosa Caubet Badia
Josep Porta Novau
Oleguer Bernadí Pérez
Mario Yusta Bertrán
René Zaragüeta Borchardt
Francesc Gessé Olives
Ramon Vila Rica
Martine Bénajean Marsà
Anna Monpart Penina
Francesc Borràs Xavier
Ferran Sánchez Agustí
Àngel Galobart Lorente
Nicolàs Serra Eroles
Carmen Guàrdia Porta
Esther Guerra Novau
Rosa Terré Boliart
Enriqueta Miranda Torrent
Antonio Bernaus Llorens
Magda Barbosa Farré
Josep Mª Miranda Torrent
Enric Miranda Barbosa
Albina Salud Terré

Marisa Prunera Basurte
Ciprià Giurgi Giurgi
Joan Pellicer García
Josep Maria Eroles Novau
Carmina Giménez Gambandé
Jordi López Camps
Núria Jaime Marcó
Maria Brescó Arnau
Arturo Ruiz Fernández
Arcadi Figuera Vidal
Mª Lluïsa Bernabé Armengol
Carme Antonio Nogueras
Elisenda Estarellas Molla
Francisco Vilella Sala
Salvador Bernaus Ibern
Enriqueta Sarradell Pascual
M. Teresa Sarradell Pascual
Antonio Fité Boixadós
Mª Lluïsa Rebordosa García
Toni Viñas Serra
Eva Otín Vilanova
Ricard Masanés Torres
Carme Solans Ariet
Joan Serra Corts
Joan Maria Pagés Tartera
Alexandre Martínez Mullor

Benvolguts Amics de la revista Lo Pas Nou. Els lectors interessats a formar part del grup d’Amics Lo Pas Nou, podem fer-ho
comunicant el seu interès al mail de la revista: lopasnou@gmail.com o bé trucant al telèfon de l’Ajuntament de Vilanova de
Meià (973 415 005) i preguntar per la Iolanda. Enviant la sol·licitud i fent una petita aportació de 10 € a l’any, formareu part
d’aquest gran grup d’amics que anualment també es reuneix per fer una trobada molt especial.
Els lectors que vulgueu enquadernar els exemplars dels tres primers anys de LO PAS NOU, podeu fer-los arribar a les oficines
de l’Ajuntament de Vilanova de Meià (Iolanda) i ens encarregarem de fer-ho per un preu aproximat de 35 €.

NOTA DE CONDOL
El Consell de Redacció de Lo Pas Nou expressa
el més sentit condol a les famílies dels amics que
formaven part de la nostra revista. Aquelles persones que des del primer moment van voler afegir-se al grup dels Amics de Lo Pas Nou i al qual
sempre hi mostraven tot el seu suport.

Amb recança i nostàlgia, us trobarem a faltar. El
nostre més sincer record a Joan Soldevila Rosell,
Albert París Castells, Salvador Bernaus Ivern, Josep Aran Martí i Ferran Sánchez Agustí.
En nom del Consell de Redacció i de tots els
vostres amics, no us diem adéu, sinó a reveure!
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EL SINDICAT

BAR - RESTAURANT
CASAL MUNICIPAL

C/ La Font, 8 - 973 415 046 - Vilanova de Meià

CASA DE COLÒNIES
Santa Maria de Meià
http://www.coloniessantamaria.com
Raó: Mn. Jordi Profitós
C/ Ramon y Cajal, 5 - 25600 Balaguer
Tel: 973 44 53 43 / 676 78 15 45
Correu: jprofitos@yahoo.es

Àrids de Kolors naturals per
a la decoració, restauració i
urbanisme.
Transport a domicili
BigBag 500/1000 kg
CENTRE DE PRODUCCIÓ
Ctra. LV-512, Km 3.9
25730 ARTESA DE SEGRE - Lleida
aridsmeia@gmail.com

M. 693 581 894
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Excavacions
Anivellacions
Consolidació del terreny per a la construcció
Arranjament de camins, així com el seu manteniment
Refinadora per estendre recebo als camins

L’Ajuntament informa
RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS
Mes de març:

Mes de maig:

S’informa que a causa de la Covid-19 i les mesures
de protecció, es va haver de suspendre el ple que hi
havia programat.

Llicències d’obres:
Menors per arreglar una cabana.
Menors per col·locar aïllament paret, fer envans i
enguixar parets.
Menors per refer teulada.
Aprovar modificació de crèdit 1/2020.
Aprovar la compra de tanques per tancar el perímetre de la piscina municipal i la porta de la pista poliesportiva.
Aprovar calendari festes locals any 2021.
Aprovar adjudicar contracte de manteniment dels
camins municipals.

Mes d’abril:
·Aprovació prèvia expedient ampliació explotació
porcina.
Aprovar no cobrar lloguer al bar casal municipal durant el temps en què estigui tancat.
Aprovar no cobrar el lloguer del bar de les piscines
municipals.
Aprovar deixar sense efecte per aquest any 2020 el
rebut d’escombraries dels titulars dels establiments
de restauració i allotjaments.
Aprovar tancament fonts d’aigua dels nuclis urbans.

CALENDARI DE FESTES LOCALS ANY 2021
Vilanova de Meià: 3 de maig i 13 de setembre
Santa Maria de Meià: 24 de maig i 16 d’agost
Gàrzola: 6 i 13 de setembre

Lluçars: 13 i 20 de setembre
Tòrrec: 14 de maig i 9 d’agost
Boada: 23 d’agost i 13 de setembre

INFORMACIÓ PISCINES, ACTES CULTURALS I FESTES MAJORS 2020
Es comunica a tots els veïns que en sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Vilanova de Meià
celebrada el passat 13 de maig, donada la situació actual de la pandèmia de la Covid-19 i donades les normes de seguretat d’higiene vigents per tal de garantir
la salut, la seguretat i la convivència de tots els nostres
veïns del municipi i de la resta de la ciutadania, es va
acordar amb totes les juntes i el president de l’EMD
de Santa Maria de Meià, suspendre les següents activitats d’aquest 2020: Festa Major de Tòrrec, Festa Major
de Boada, Festa Major i Setmana Cultural de Gàrzola, Festa Major i Setmana Cultural de Santa Maria de

Meià, Festa Major de Vilanova de Meià, Festa Major de
Lluçars i les Jornades Culturals del Lo Pas Nou.
Així mateix, també es va acordar aprovar el tancament de la zona de bany de les piscines del Parc Recreatiu de Vilanova de Meià i denegar l’obertura a qualsevol altra piscina pública del municipi, durant aquesta
temporada d’estiu 2020.
Agraïm a tots els nostres veïns la vostra comprensió
i l’esforç que esteu fent en aquests moments tan difícils per a tots.
Tot i la situació actual de la Covid-19, l’Ajuntament
de Vilanova de Meià desitja un bon estiu per a tothom!
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El reportatge
ALTRES ACTIVITATS DE JOSEP ALSINET I CORTADA

J

osep Alsinet, el fill il·lustre de
Vilanova de Meià, a més d’exercir com a metge a Extremadura
entre el 1735 i el 1755, i treballar
amb mètodes científics per guarir
les febres terçanes (el paludisme)
que li va valdre el nomenament de
metge de la casa reial espanyola
dels Borbons; es va preocupar d’altres qüestions, algunes relacionades directament o indirecta amb
la medicina i altres del tot allunyades d’aquesta. Una d’elles són les
aigües medicinals, ja que estant a
Mérida, analitza detalladament les
aigües minerals d’Alange, un manantial que encara està en funcionament. Els resultats que obté, els
dona a conèixer en un ampli informe que envia a Pedro Gómez de
Bedoya, primer metge que fa una
relació ordenada alfabèticament
amb els termes municipals d’Espanya on hi ha aigües medicinals,
minerals i termals, que es publica
en l’obra “Historia universal de
las fuentes minerales de España.”
Josep Alsinet, historiador i arqueòleg
La faceta més important fora de
la medicina de la biografia d’aquest
il·lustre vilanoví, és la d’historiador
i sobretot arqueòleg, que hem trobat bastant documentada. Va tenir
la sort d’exercir com a metge titular de la ciutat de Mèrida (Extremadura) des del 1750 fins al 1755 en
què es va desplaçar a Aranjuez per
exercir de metge de la família reial.
La ciutat de Mèrida està ubicada a sobre de les ruïnes del que
havia estat l’antiga ciutat romana
d’Emerita Augusta, capital de la
Lusitània durant l’Imperi Romà.
En aquella època i actualment, en
molts indrets, hi havia restes arqueològiques visibles del seu antic
esplendor clàssic com podia ser:
l’amfiteatre, el teatre, el circ, el
pont sobre el riu Ana, l’aqüeducte
de los Milagros, l’arc de Trajà, els
temples de Mart i Diana... Eren tan
notables les restes arqueològiques
que hom comparava aquesta ciutat
extremenya amb les de Pompeia
i Herculà de la badia de Nàpols, a
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Imatge aèria del teatre i amfiteatre romà de Mèrida en l’actualitat.

Itàlia, que aleshores s’estaven descobrint i excavant, la qual cosa va
ser l’origen del moviment cultural
conegut com a neoclàssic que s’estendria per tot Europa a la segona
meitat del segle XVIII i part del
XIX. Josep Alsinet es va apassionar
tant per les restes arqueològiques
que per tot arreu sortien a la ciutat
de Mèrida, que es va convertir un
expert en la matèria i feia de guia
als intel·lectuals i estudiosos que la
visitaven.
El nostre metge-historiador-arqueòleg envia una carta el 10 de
juny de 1752 a Don Agustín de
Montiano y Luyando, director de la
Real Acadèmia de la Història, on li
explica les seves aficions per l’arqueologia però també fa un inventari dels monuments romans que hi
havia a Mèrida:
“(...) Todo el tiempo que ha que
resido en esta Ciudad por su Medico Titular, en los ratos que permite mi cotidiana tarea, me dedico en recoger algunas medallas
del imperio alto y bajo de los romanos, de las que por Juste envié
a V.S. algunas. Al mismo tiempo
averiguo los monumentos antiguos que hay en esta Ciudad, más célebre por lo que fue que por lo que
es. Y conceptuándome sin razón,
diestro en su inteligencia, acuden

a mí cuantos extranjeros curiosos
pasan por esta Ciudad. Admiración causa verles con el ansia que
llegan a esta ciudad y más admiración la que muestran de no hallar lo que traen concebido ni patricio curioso que les instruía, ni
escrito que les documente. Hacen
burla de la impericia con vanidad
de los españoles y se lamentan que
monumentos tan preciosos estén
enterrados en las ruinas i en el
descuido por la ambición y codicia española. (…) Este año han
sido muchos los extranjeros curiosos que he acompañado; pero el
más aficionado fue Joan Williamson, ministro inglés en Lisboa. Le
enseñé el anfiteatro, Naumachia,
Circo máximo, templo de Diana,
Pirámide, ruinas del templo de
Marte, arco Trajano, puente y todas cuantas se dejan registrar a
la vista (…)”.
Explica que quan li va mostrar
l’amfiteatre, al mig de l’orquestra,
hi havia plantats cigrons i és molt
eloqüent l’exclamació que va fer
l’anglès:
“-- ¡Oh codicia española, que por
una medida de garbanzos tiene
sepultado un monumento de esta
clase!”.
Una exclamació semblant va fer
quan van visitar el circ i va veure

Làmina del pont romà de
Mèrida, dibuixada per Esteban Rodríguez en la visita
del Marqués de Valdeflores
l’any 1752.

Làmina del teatre romà de Mèrida, feta en la visita del Marqués de Valdeflores l’any 1752.

que la pista on es feien les curses
de quadrigues estava sembrada
d’ordi. Explica en la carta que, en
tornar a casa, el ministre li va dir
que sens dubte els reis d’Espanya
ignoraven els monuments tan preciosos que hi havia a la ciutat de
Mèrida, ja que si ho sabessin farien
el mateix que estava fent el rei de
Nàpols a la ciutat d’Herculà.
Cal fer memòria que el 1752 el
rei d’Espanya era Ferran VI i que
el rei de Nàpols era el seu germà
petit Carles, el futur Carles III de
la monarquia hispana. El rei de Nàpols, en aquell moment, assessorat

Mèrida. L’aqüeducte romà de los Milagros.

pels millors arqueòlegs i intel·lectuals neoclàssics, patrocinava les
mítiques excavacions de les ciutats
romanes de Pompeia i Herculà, situades a la badia de Nàpols i molt
a prop del volcà Vesuvi, que havien
estat enterrades per la seva gran
erupció de l’any 79 dC.
Josep Alsinet li prega al director
de la Real Academia de la Historia
que faci conèixer al rei les meravelles de Mèrida... Fineix la carta amb
la petició que el nomeni conservador dels monuments Mèrida amb la
protecció real. Estava tan entusiasmat amb les restes arqueològiques

de la ciutat, que estava disposat fins
i tot a renunciar a la seva carrera
de medicina per dedicar-se de ple
a la història i a l’arqueologia: “ Y si
V.S. me conceptuase con talento de
desmpeñar este cargo, desde luego
abandonaria gustoso mi empleo
por servir a S.M. y por saciar mi
gusto en ver y manejar tanto como
hay sepultado en estas ruinas”.
A Madrid, però, no li van fer cas.
Agustín de Montiano fa arribar
aquesta carta amb la petició de
Josep Alsinet, al Marquès de la Ensenada, una mena de ministre plenipotenciari del rei Ferran VI (era
ministre de la Guerra, Hisenda, Marina i de les Índies). Ensenada no
fa cas de la petició d’Alsinet i envia
a Mèrida, però, el seu protegit, Luís
José de Vázquez, Marqués de Valdeflores i membre de la Real Acadèmia de la Història, acompanyat
del dibuixant Esteban Rodríguez,
en un intent de catalogar totes les
antiguitats del país. El Marqués de
Valdeflores viatja en nom de l’Acadèmia de la Història amb el suport
financer del rei Ferran VI, i va ser
el primer viatge arqueològic que es
fa a Espanya i el primer cop que es
dibuixen monuments antics, cosa
que habitualment es feia en altres
països. Mèrida és el primer lloc que
visiten el 1752 i els viatgers foren
atesos pel doctor Josep Alsinet,
que va actuar de cicerone i guia de
la seva ciutat. De resultes d’aquest
viatge es van realitzar les primeres
excavacions en el teatre romà de
Mèrida, però sense utilitzar un mètode científic. Acompanyem aquest
escrit amb algunes de les làmines
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sobre les ruïnes romanes de Mèrida
dibuixades per Esteban Rodríguez
i que tant entusiasmaven al nostre
metge, historiador i arqueòleg.
Al cap de poc temps, el Marqués
de la Ensenada reconeixia els
grans coneixements d’història de
Josep Alsinet i li va concedir el títol d’acadèmic honorari de la Reial
Acadèmia de la Història.
El nostre metge erudit va mantenir correspondència epistolar
amb els més importants historiadors il·lustrats contemporanis com
Gregorio Mayans y Siscar i sobretot amb Enrique Flórez de Setién
(el padre Flórez). Aquest últim era
religiós agustí i un erudit i historiador castellà de molt renom. La seva
obra més ambiciosa és “España
Sagrada”, on vol fer una recerca de
la història eclesiàstica peninsular
a base de l‘estudi detallat de totes
les diòcesis de l’església espanyola. Consta que Alsinet li va enviar
dades per a la redacció d’aquesta
obra.
El 1765 Josep Alsinet publica al
Boletín de la Real Academia de la
Historia de Madrid el treball “Rui-

nas romanas de cabeza del Griego” referit a l’antiga ciutat celtibèrica-romana de Segobriga.
Bibliografia dels dos articles:
–ALSINET, Josef. Nuevas utilidades
de la quina, demostradas, confirmadas, y añadidas. Por el doctor DON
JOSEEF ALSINET, Médico de la Familia de su Magestad y jubilado del
Real Sitio de Aranjuez. Imprenta de
D. Miguel Escribano. Madrid, año 1774.
Editat en facsímil per Extramuros Edición, S.L.2007. Mairena de Aljarafe. Sevilla.
–ALSINET, Josef. Nuevo método
para curar flatos, hipocondria, vapores, y ataques hystéricos, etc.Extractado y traducido por el Dr. D. JOSEF
ALSINET, Médico de Familia de S.M.
y jubilado del Real Sitio de Aranjuez.
Editado en Madrid por Don Plácido
Barco López. Año 1794.
–CABACAS, Tomás, blog de. Web sobre Història de la Medicina.
–DANON BRETOS, Josep i DANON
CAMPON, Beatriu. “La Biblioteca de
la Universitat de Cervera: els llibres de
medicina”.
–DÍAZ ALARCÓN, Soledad. “De la

traducción libre a la manipulación. La
versión espanyola de José Alsinet del
Traité des affections vaporeuses des
deux sexes, de Pierre Pomme”. REVISTA DE FILOLOGÍA, 35, març 2017. Universitat de Còrdova.
–GALERIA DE METGES CATALANS. Web de biografies mèdiques creat pel CoMB.
–GRANJEL, L.S. La Medicina Española del siglo XVIII. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca
1979.
–LÓPEZ GÓMEZ, J.M. Sociología de
las profesiones sanitarias en Mérida
(1700-1833). Universitat de Barcelona. Barcelona, 1994.
–HERNÁNDEZ MOREJÓN, Antonio
i CHINCHILLA PIQUERAS, Anastasio.
La Historia de la Medicina Española.
Edició digitalitzada (2008).
–EL MARQUÉS DE LAURENCIN.
Don Agustín de Montiano y Luyando.
Primer director de la Real Academia de
la Historia. Noticias y documentos seleccionados por el autor. Madrid 1926.
–MASSONS, Josep M. “L’Emigració
de metges i cirurgians catalans a Madrid”. Actes III Congrés d’Història de
la Medicina Catalana vol. II. Lleida,
1981.

Ramon Bernaus i Santacreu

PARC RECREATIU
VILANOVA DE MEIÀ
Piscina
Pista poliesportiva
Bar
C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99
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LES CARAMELLES AL MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ

A

quest any, a causa del confina- Les Caramelles de 1934. Record encara era molt petit i ho recorda
ment de la Covid 19, ens hem de les de 1926
en la quarta estrofa de la Recorhagut de quedar tots a casa i no
De fet les lletres de les cançons dança. Tot just havien passat vuit
s’ha pogut celebrar cap acte dels que reproduïm en aquest treball anys:
que tradicionalment se celebraven corresponen a les Caramelles que
durant la Setmana Santa i tampoc els joves de Vilanova van cantar el
Jo de tots els del festeig
durant la primavera. Pera això cre- 1934, als pobles del districte i a la
n’era el més petit comparsa,
iem que és un bon moment per fer vila el diumenge de Pasqua de Rejo no vaig poder cantar,
memòria d’una de les tradicions surrecció, que aquell any s’esqueia
ma veu no va tindre traça.
que hi havia hagut al
nostre poble com era
la cantada de les caramelles per la Pasqua de Resurrecció.
Tenim constància de
la tradició caramellaire de Vilanova de
Meià a partir de les
Caramelles que es
van cantar l’any 1926,
gràcies a la cantada de Caramelles de
1934 on s’explica en
la cançó principal,
les que es van cantar aquell any i de
les que se’n conserva una còpia de les
lletres amb algunes
fotografies de Pere
Santacreu i també de Caramellaires de 1934 fotograﬁats a la placeta de cal Porta.
Josep Fariol. També Drets, darrere del tot: Joan del Perla, Joan del Massanés, Joanet de la Mília, Rengueres, Joan de l’Estanquer,
coneixem les Cara- Joaquim (Quimet o Bep), Mitxeu, Castells, Serra.
Segona fila, drets: Josep Porta (Farrandó Petit), Casacó, Catalunya (? Nito del Mans), Blandino, ..(?).., Joan
melles de 1936 de les Porta (Farrandó), Juanito del Xaman, Ton del Gramenet, Batalla (Taxt), Caubet, Fariol (Peretet), Peretó del
que ja en va sortir Barbeta, ..(?).., A. Perolives.
uns comentaris en Tercera fila, asseguts: Bep del Gramenet, Miquelet del Tres-cents (clarinet), Pinyero (trompeta), Joaquim
la nostra revista i en (Quim o Bep), Sr. Segalà, Pepe del Cova, Joan del Cova, Bep del Bentut (trompeta), Peret de cal Sep (baix).
Quarta fila, asseguts al terra: Sitó, Gallego, Joanet del Mans, J Boneta (Carratx), Pubill, Sisquet, Andreuet,
tenim una foto. Més Salvador del Savi (?), Vicens, Bisbe (?), Pubill Petit.
endavant, tenim documentades les que es van cantar amb el dia 1 d’abril, com podrem
La segona característica de l’aua finals dels anys 50 del segle XX, comprovar en la transcripció de tor és que era una persona molt
organitzades per l’aleshores vicari les lletres de les cançons. La cançó d’esquerres, almenys en aquell mode Vilanova mossèn Joan Escales, principal era, però, la recordança ment, i no es cansa de criticar tant
de les que només en tenim les fo- de la cantada que havien fet vuit en la lletra que recorda les Carametografies. Finalment, coneixem les anys abans, el 1926, quan el jovent lles de 1926, com en la de 1934, les
cantades de caramelles que va or- de Vilanova va passar per tots i ca- famílies més riques del poble que
ganitzar amb la mainada dels po- dascun dels pobles, just l’any en segons ell sempre havien estat mables del municipi el rector de Vila- què s’estaven agrupant i fent els nant a l’ajuntament en benefici pronova, mossèn Joan Marquilles, a fi- tràmits oficials per formar l’actual pi. A la segona estrofa Del passat
nals dels anys 70 i començaments municipi. Però aquest serà el tema al present una mica, queda molt
dels 80 del segle passat i de les que d’un altre article.
clara la seva posició.
conservem algun programa amb
les lletres que cantaven així com L’anònim autor
L’antic Ajuntament
algunes fotografies. Avui només
Desconeixem qui va ser l’autor
compost de grans senyors,
ens centrarem amb les Caramelles de les lletres de les cançons, però
miren tant el bé del poble
que es van cantar el 1934 i en les segur que era un noi de Vilanova i
fent noves combinacions
notícies que es donen de les que bastant jove el 1934, ja que quan
perquè els hi fessin almoina
s’havien cantat vuit anys abans.
van cantar les de 1926 ens diu que
els humils treballadors
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Podem comprovar que fins i tot,
en la cançó dedicada a la Mare de
Déu del Puig de Meià critica les
antigues autoritats municipals que
l’havien fet servir d’excusa per enganyar a la gent:
Venerant vostra corona
n’haveu servit de tapadora
d’autoritats impies
enganyant a la gent pobra
La tornada de la cançó dedicada
Als veïns de fora, és un encertat
cant poètic de llibertat en la mateixa línia del que comentem:
Llenceu-ne la pena,
la por i la passió,
trenqueu les cadenes
de la inquisició!
I continua així fins a l’Acabament:
No ens deixem més trepitjar,
llencem la plaga del poble,
xupant del pagès la sang
volent fer vida de nobles,
Cal no oblidar que el 1934 estàvem en època de la II República,
però des del novembre de 1933 que
hi havia hagut eleccions generals
en l’àmbit espanyol, havien guanyat les dretes. Aquestes formaven
un govern de coalició entorn de la
CEDA i es proposaven la revisió de
la Constitució i de la legislació social, econòmica i religiosa que s’havia realitzat durant el primer bienni
republicà d’esquerres. Aquesta por
a la tornada de les dretes de tota la
vida, també als municipis, és molt

Gent de Vilanova a l’ermita de Meià, amb guàrdia civil inclòs, els anys 30 del segle XX, època
de les caramelles
Drets: desconegut, Rengueres, Guàrdia Civil, Isidre Tubert, desconegut, Eugeni Marcó i Rafaela Cases.
Asseguts: Pere Santacreu, Manuel Pinyero, Rafael Cases i Alfons Santacreu.

present en totes les cançons de les
Caramelles de Vilanova. Com a comentari final, pensem que aquestes
cançons de caramelles que es van
cantar el 1934, més que un cant
d’alegria per celebrar la resurrecció de Crist i l’arribada joiosa de la
primavera; són una crítica directa
a les persones de dretes que havien manat al poble i que d’alguna
manera continuaven manant. I
s’assemblen més a un testament
del Carnestoltes, amb crítiques directes on tot està permès, i no unes
caramelles on segurament molts
dels al·ludits a les lletres no sortien
pas als balcons a escoltar els caramellaires i a festejar la Pasqua.

Caramellaires de 1936 fotografiats a la placeta de cal Porta.
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Context històric de 1926
Com que en la Recordança s’expliquen les Caramelles de 1926,
volem comentar alguns aspectes
de l’entorn històric d’aquella data,
tant en l’àmbit general espanyol
com català, però especialment a
nivell local de Vilanova i el municipi, ja que sense tot plegat no s’entendrien els fets que s’hi expliquen,
perquè aquelles Caramelles van ser
quelcom molt especial per Vilanova, però també per tots i cadascun dels pobles del municipi. Per
sort, les tenim documentades en la
cantada que es va fer l’any 1934 i
on s’explica de forma molt poètica allò que va succeir el 1926, que
no és poca cosa, com podrem anar
comprovant.
En primer lloc cal recordar que el
1926 ens trobàvem sota el govern
de la dictadura del general Miquel
Primo de Rivera que havia ocupat
la presidència del govern espanyol
el 1923, després d’un cop d’estat militar (com no podia ser d’una altra
manera) i amb el vistiplau del rei
Alfons XIII. El militar dictador havia suspès la Constitució de 1876,
havia tancat les Corts democràtiques, havia destituït tots els càrrecs
electes tant del parlament com dels
ajuntaments que governaven els
nostres pobles i ciutats, havia implantat una fèrria censura i havia
prohibit tots els partits polítics i els
indicats. En aquell moment gover-

nava mitjançant un Directori civil i
amb el suport del seu partit polític
únic i oficial (la Unión Patriótica,
nacionalista espanyol-castellà en
extrem) que agafava com a model
el partit feixista de Benito Mussolini d’Itàlia. A nivell de Catalunya la
dictadura de Primo de Rivera havia
suposat la supressió de la Mancomunitat (1925), que era el primer
govern autònom que havíem tingut
d’ençà del 1714; havia prohibit la
llengua catalana en l’ensenyament,
el seu ús a l’església, així com la
prohibició de l’ús públic d’aquesta; també havia prohibit l’exhibició
de la bandera catalana i qualsevol
simbologia que no fos espanyola,
fins i tot ballar sardanes. Als ajuntaments hi havia col·locat, a dit,
com a alcaldes, a militars o guàrdies civils retirats que governaven els
pobles amb mà de ferro seguint els
dictats del governador provincial,
però sempre amb el vistiplau dels
cacics locals. En aquest moments
a Vilanova de Meià l’alcalde era
Gaudencio Floria (un guàrdia civil
retirat). El govern de Primo de Rivera va aprovar el 1924 el “Reglamento sobre términos municipales” que va servir per forçar la unió
de municipis més petits en un de
més gran. A la nostra comarca, ara
s’estava en el procés de fusió dels
antics municipis de la Baronia de
la Vansa (Lluçars, Tòrrec, Boada,
Argentera i Gàrzola), Santa Maria

Imatge de la Mare de Déu del Puig de Meià.
Talla romànica restaurada el 1929, després
de l’incendi del santuari el 1928 i de la destrucció de la moderna imatge vestida.

Gent a la plaça Major de Vilanova als anys 30 del segle XX.

de Meià (Santa Maria i Peralba) i
Vilanova de Meià. La primavera de
1926 havien presentat una instància conjunta demanant la fusió dels
tres ajuntaments, en un de sol, que
tindria com a seu Vilanova de Meià.
A partir del 8 d’abril van nomenar
una comissió amb membres dels
tres ajuntaments encarregada de
redactar l’avantprojecte de fusió.
Però això és el tema d’un altre reportatge.
Les Caramelles de 1926
En aquest context a Vilanova es
va organitzar un grup de joves caramellaires que els assajava Manuel Pinyero, i els acompanyaven els
músics de l’orquestrina de Vilanova
“Els Nois del Montsec”. Aquell any
les festes de Pasqua de Resurrecció
s’esquien: Dissabte de Glòria, el dia
3 d’abril; Diumenge de Pasqua Florida, dia 4 d’abril, i Dilluns de Pasqua,
dia 5 d’abril. Els caramellaires de
Vilanova van voler portar l’alegria
de la Pasqua, però també l’arribada de la primavera a tots els pobles
que havien de conformar el futur
municipi i segurament donar la joiosa benvinguda a la gent d’aquests
pobles al nou municipi de Vilanova
de Meià, que estava en camí de ser
oficial. Coneixem amb força detalls
les Caramelles del 1926 pels versos
que en recordança es van publicar i
cantar com a cançó principal a les
Caramelles del 1934 (Recordança
de Caramelles de Vilanova de Meià
de l’any 1926).

El dissabte, 3 d’abril, de bon matí
es van trobar a la plaça de Vilanova tot el grup de caramellaires amb
els músics i els animals de càrrega
que transportaven la impedimenta i
van marxar a peu directament cap
a Tòrrec. La gent de Tòrrec els van
anar a rebre a baix al riu i els van
acompanyar fins a la plaça on els
esperaven unes grans taules parades amb el bo i millor. Van cantar,
van menjar, van veure, van repartir
flors i es van emocionar, però van
haver de marxar cap a Lluçars, ja
que la jornada tot just començava.
En arribar a Lluçars també els esperaven i els van regalar una cordera. Després de cantar pels carrers
i places, abans de marxar, van ser
obsequiats a cal Magí. Van continuar el recorregut baixant cap a
Boada, on foren rebuts d’allò més
bé. Van continuar, travessant la
carretera, cap als masos d’Argentera i van anar a cantar a les masies
i en una d’elles els van regalar mig
corte de cansalada. Era més de la
una del migdia quan van tornar cap
a la carretera i al pont de la Pineda els va baixar el dinar el Modest
Armengol de la fonda de cal Pissè
de Vilanova. Des d’allí van baixar
cap a Gàrzola, van cantar pels carrers i la plaça amb molta alegria de
la gent. Després van marxar cap
a Santa Maria pujant pel camí de
l’Obac. Van arribar al poble quan el
sol anava a la posta, però no els esperava ningú, ja que sembla que la
gent no havien estat ben informats
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Orquestrina Els Nois del Montsec, tocant a la Festa Major de Boada.

de l’hora, però quan es van posar a
cantar pels carrers i places tothom
va sortir i va anar molt bé. Tan bé
que se’ls va fer de nit i encara abans
de marxar els van obsequiar a cal
Ros. El grup de caramellaires van
arribar de nou a Vilanova a negra
nit, però tot i això, la plaça estava
plena de gent que els havia anat a
rebre i cantant algunes cançons
van donar per acabada la jornada.
El dia de Pasqua Florida, 4
d’abril, després de la missa, va ser
quan van cantar les Caramelles a
Vilanova amb una gran acceptació
entre la gent. Després van anar fins

a la Masia i en pujar van passar a
cantar pel molí de Sols o del Bisbe, pel molí de Mig o del Castejón i
pel molí de Caps. La plega va anar
molt bé i van fer una gran arreplegada de diners, licors i tota classe
de menges, que afegit al que havien
arreplegat el dia abans pels pobles
havia estat un èxit total. Fins aquí
tot havia anat bé, però es van fer
seu l’acte i tot el que havien arreplegat el Directori (l’Ajuntament)
i ells van convocar un dinar de
germanor el Dilluns de Pasqua, 5
d’abril, al puig de Meià, convidant
molta gent que res tenia a veure

amb les Caramelles. Per culpa de
les autoritats municipals que hi
van prendre més protagonisme del
que els tocava, tot plegat va acabar
com el rosari de l’aurora.
Sembla que els organitzadors de
les Caramelles en van quedar tan
tips i escarmentats del que havia
passat el 1926 que no es van posar a
organitzar-ne unes altres fins a l’any
1934, en què hi havia un govern
municipal d’esquerres. Cal recordar que a les eleccions municipals
del 14 de gener d’aquell any havia
guanyat Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), amb 5 regidors;
quedant segons la Lliga Regionalista, amb 2. El 1934, a part d’aquesta recordança, es van cantar vuit
cançons més, algunes d’elles amb
versos molt irònics i crítics amb les
autoritats de dretes, i altres amb
cançons dedicades a la llibertat,
propis de l’idealisme republicà que
es vivia. A més de la Recordança de
Caramelles de 1926, són notables
per la seva inspiració poètica o l’esperit crític i reivindicatiu, la resta
de les cançons: Del passat al present una mica, El Respecte, A nostra dona, L’aigua del Pas Nou, Als
veïns de fora, Falta una clau, Matí
de fresca rosada i Acabament.
Ramon Bernaus i Santacreu

RECORDANÇA DE CARAMELLES DE VILANOVA DE MEIÀ DE L’ANY 1926
Prou que se’m recorde, prou,
prou que me’n recorde encara,
d’aquella festa tan gran,
d’aquella festa galana.

Lo tres, quatre i cinc d’abril
de mil nou-cents vint-i-sis
la Festa de Caramelles
podeu creure sigué aixís.

Lo cel n’estava clarent
qu’era de goig i consol
sentint al bosc solitari
los càntics del rossinyol.

D’aquelles cançons d’amor,
també de la fadrinalla,
n’havien de jovenets
que avui ja tenen quitxalla.

Aquell fresc matí d’abril
tot brollant de primavera
posarem en nostre cap
la barretina vermella.

En sent a vora del poble,
al passar la rierada,
vingueren a rebre’ns dient:
Benvinguda jovenalla!

De més d’un i més de dos,
de tres que n’hi ha en certes cases
i altres cases per l’estil
lo mateix que en aqueixes passa.

Els músics que es coneixien
pel nom dels Nois del Montsec,
també les cavalleries
relluïen d’allò mès.

I al arribar a la plaça
per honrar-ne aquell festeig
en semblava allò un palau
al preparar-ne un banquet.

Jo de tots els del festeig
n’era el més petit comparsa,
jo no vaig puguer cantar,
ma veu no va tindre traça.

I ja eixint de la plaça
la colla de Caramelles
amb direcció allà a Tòrrec
creuant allaus i rouredes.

N’hi havia moltes taules
proveïdes de debò,
adornades i guarnides
amb ampolles de licor.
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Abans de rebre obsequis,
la colla volgué cantar
i acompanyats de la banda
la festa en va començar.
I de seguit en aquelles taules
tot anà de bona mena,
tothom n’estava content
dingú en sentia pena.
I sens perdre’n mica el temps
repetint les cantarelles,
altres amb los aparells,
dingú estava en falta feina.
Un altre que n’hi havia
que cuidava la ballesta
per fer-ne pujar ramells
als balcons i les finestres.
N’era el cuidant de les flors,
la passava molt distreta
obsequiant a les fadrines
i també a alguna mestressa.

Allí en puc testimoniar
que tot em va anar molt bé,
i després de Caramelles,
hi vaig tornar pel Roser.

A l’eixir-ne d’aquell poble
tots rebossant d’alegria
ens anàrem seguint camí
fins allà a Santa Maria.

En coloraen les nines
quan sentien la cançó,
també esclaten les poncelles
quan de fort senten calor.

I seguint un tros de bosc
i un altre de carretera,
ens en anem dant un vol
allà els masos d’Argentera.

Tot seguint lo bosc de l’Aubac
vorejant-ne aquell gran tros,
dintre xants i vols de garses
i també d’algun gatxot.

Ja tots plens de sentiment
molt contents i emocionats,
n’emprenguérem la marxa
fins al poble de Lluçars.

Aquella gent molt joiosa
no sabien que’ls passava,
una casa ens regalà
mig corte de cansalada.

Quan al passar aquell riu
amb so d’aigua i tri d’ocells,
semblava fer-ne una aubada
per saludar a aquell jovent.

Abans d’arribar-ne allí
molt bé vàrem ésser rebuts
per lo mestre d’aquell poble
i altres amics coneguts.

Em recordo d’aquells masos
i molt més d’aquella gent,
de tranquils i campexanos
i de bons comportaments.

I a l’arribar-ne a aquell poble,
per estar mal informats,
sent causa d’un equívoc
els trobarem descuidats.

Després de nostra arribada,
per fer més grossa la festa,
ens regalà certa persona
una bonica cordera.

Ja n’era més de la una
que tornant per carretera
ens en anàrem a dinar
prop del pont de la Pineda.

El sol anava a la posta,
les gallines al joquer,
les portes n’eren tancades
i nosaltres al carrer.

I ja recorrent carrers
veient la festa creixent
els cantaires, també els músics,
no’n paraven un moment.

Aquell que ens el portà,
Modest Armengol (ja difunt),
guardem-li com a respecte
de silenci dos minuts.

La gent al tornar de fora
al sentir les Caramelles,
corrents anaven a obrir casa,
balcons, portes i finestres.

I al plegar de donar el tomb,
abans d’eixir-ne d’allí
vàrem ser obsequiats
a la casa d’en Magí.

I després d’haver dinat
molt satisfets i tranquils,
mon vàrem anar rutllant
fins a veure els garzolins.

Al sentir-ne les cançons
i la música també,
aquell poble al poc de rato
ja no semblava el mateix.

Deixant detràs aquells barris,
marxant per la devallada,
vàrem arribar commoguts
dintre el poble de Boada.

Ja donant el tomb pel poble
tot va anar de bo i millor,
i quan es cantà a la plaça
aplaudí el senyor rector.

L’estada en aquell poble
agradable ens en va ésser,
que sense donar-se’n compte
molt tardet se’ns hi va fer.
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Quan anàvem de sortida
que’l dia ja n’era fosc,
un ressò de veus ens deia:
entreu a casa del Ros.

Ja tot seguint la Vila
per carrers amples i estrets,
semblava un riu d’alegria,
jovens, vells, grans i vailets.

Dels veïns de Baronia,
Boada, Tòrrec, Lluçars,
d’aquells no se’n recordaren
dictadors ni autoritats.

Tot això va vindre bé
retardant un xic més tard
entrant en dins de la nit,
abans d’haver-ne sopat.

I al passar en front de les cases,
entre ramells i cançons,
semblava, filles i mares,
que ens volien donar petons.

Però sí la guarnició
d’uniforme i no sens armes,
vingueren per fent-se por
com si fóssim presidiaris.

I ja tornant d’aquells pobles,
guiats per la resplendor,
es va cloure a la plaça
una gran animació.

Ja eren prop de les dues
eixint pel costat ponent
s’acabà la cantarella
regalant tots els ramells.

No puc creure que hi hagi cel
davant de faltes tan greus
fent servir de tapadora
la Santa Mare de Déu.

Animació per tal festa
costarà veure’s mai més,
aqueixa plaça semblava
lo mercat de Granollers.

Ens en anàrem a dinar,
la jovenalla contenta,
comentant de ça i enllà
la palma d’aquella festa.

I ja esperant lo gran àpat,
essent festa de companys,
no varen fer pagar entrada
eixint cobrant la dinada.

Cantarem unes cançons,
donant per finit lo dia,
esperant lo dia quatre
alegre Pasqua Florida.

Allí conills i gallines,
altres coses, molts diners,
semblant el dot d’una filla
d’una casa de pagès.

Recollint tantes pessetes,
fent-se els comptes de l’embut,
d’aquells senyors els problemes
surten deutes molt crescuts.

Matí del quatre d’abril,
diada de l’alegria,
es va reunir la colla
per anar-ne a la missa.

Al veure’n tantes pessetes,
moltes coses, licors fins,
ja s’hi posa el Directori
per poguer treure’n partit.

Hi ha astuts que paren trampes
per agafar-ne ocellets,
l’Ajuntament de Vilanova
sempre enganyant al pagès.

Quan anàvem a la missa
la colla dels caps vermells
semblava un camp de clavells
dels que hi ha a l’Andalusia.

Tot s’ho feren per son compte
i per cobrir l’expedient
en van moure la bullanga
convidant-ne molta gent.

Al resum d’aquella festa
en servir per sorollar
l’ambrolla dintre del qüento
d’aquell camí de Meià.

Entrant ja a l’església
es feren dues fileres,
els més gran més endavant
els més joves al darrera.

Los trempats dels dictadors
a la muntanya de Meià
un àpat de germanor
al fi en varen anunciar.

I després per bones postres,
un ser sense enteniment,
presentà d’aquella cordera
lo cap lo dia següent.

I ja acabada de la missa
sense perdre mica el temps,
a posam’s la barretina
i a buscar-ne els aparells.

Dia cinc del mes d’abril,
engany de gran germanor,
n’emprenguérem la marxa
junt amb aquella col·lecció.

He seguit amb ma festa,
n’he sortit emmascarat,
convé que facin neteja
les noves autoritats.

La gent tota desitjosa
de sentir-ne les cançons,
les fadrines contemplant-se
de finestres i balcons.

Els licors de les ampolles,
llaminera trampolina!
el qui volgué fer la copa
l’hi cobraren sense mania.

Vilanova de Meià
tinguis cuidado, no és broma,
perilles de ser timada
molt més que els de Barcelona.

Ja de cop tots preparats,
també ballestes i ramells
i altre cop la cantarella
com una banda d’ocells.

I preparant lo gran dinar
tan senyors i autoritats
devots de la trampolina
per fer-ne parcialitats.

Prou que se’m recorde, prou,
prou que me’n recorde encara
d’aquella festa tan gran,
d’aquella festa embrollada.

També defora del poble
molt bé vàrem recordar,
primer fins a la Masia
i als molins quan al tornar.

La festa de Caramelles
sigué una equivocació,
puix a on hi ha una dictadura
no existeix la germanor.
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1r D’ABRIL DEL 1934
DEL PASSAT AL PRESENT
UNA MICA
Vilanova de Meià
despreciada població
tota plena de bassura
bloquejada en mal olor,
fent-ne tot a compte seu
aquell grup de dictadors
molt germans de la moneda,
mal record ens han deixat,
en diran la vila infecta
els forasters que vindran.
Ai, quins adelantos,
quina protecció!
refermant cadenes
d’una inquisició.
L’antic ajuntament
compost de grans senyors,
miren tan el bé del poble
fent noves combinacions
perquè els hi facin almoines.
els humils treballadors,
tot a canvi d’amenaces
fent-se lleis de sos intents
enganyant en ses maneres
la comarca del Montsec.
Ai, quins adelantos,
quina protecció!
refermant cadenes
d’una inquisició.
Vilanova i son districte
fa molt temps que en som esclaus,
sense claror, com els insectes,
i la caixa sense un clau,
tot per falta de respecte
dintre d’un poble ple d’enganys,
trepitjant-nos la raó
dintre els drets municipals,
atropellant-nos la Hisenda
ens han pispat tots els rals.
Ai, quins adelantos,
quina protecció!
refermant cadenes
d’una inquisició.
Quin fred fa a blanca neu,
quina boira tan espessa
pobres cases del Montsec
quina vida tan perversa,
queda negre l’horitzó
quan la lluna a part la serra
a dintre la llar paterna
fent foc de llenya o carbó

trepitjats sense compassió,
justícia, llei ni consciència.
Ai, quins adelantos,
quina protecció!
refermant cadenes
d’una inquisició.

EL RESPECTE
El respecte en aqueixa vila
no recordo si existit
sobre aqueixa malaltia
aquest poble està atordit,
es feren moltes embrolles
de monedes gormantades
fent servir d’espelmatòria
de Meià aquell santuari,
com si un càstig hagués sigut
amb cendreta volgué anar-se’n
després de cremar la llenya
volien tragar-se el fums,
tractaren d’embrollar
les morades dels difunts.
L’Ajuntament d’aqueix poble
sempre n’eren tres o quatre
sempre amb l’instint d’enganyar
als bons fills de pobres cases,
molts anys han sigut els mateixos
amb variats petits comparses,
uns comparses tan petits
que no sabien de les actes;
totalment sigueren bons
per signar les fanganades
que caigueren dintre el llaç,
essent embrollats com els altres
per la crema i el xampany
aquelles criaturades.

A NOSTRA DONA
Nostra dona de Meià,
vos que sou nostra patrona
de la vila i veïnat
que en diuen el Priorat,
venerant vostra corona
n’haveu servit de tapadora
d’autoritats impies,
enganyant a la gent pobra
tan profans vostra sentència
ens deixà sense protectora;
ah! Quin miserable estat,
quina ena de consciència!
Amagant la impietat
A la vostra santa església.

Un just càstig merescut
ens quità vostra presència
fent carnaval de consciència
als acaudalats senyors
demanant clemència a tots
i almoines a la presència
vostra imatge renovaren
fingint-se devots de Vos
ja mai aguanteu l’espelma
a cap dels embrolladors,
i quan tot donguem en compte
a la vostra autoritat,
demano fer més justícia
i pels d’embrolla, pietat.

L’AIGUA DEL PAS NOU
Tan bona que és l’aigua
d’allà del Pas Nou !
la tendra mongeta,
la trumfa i la col.
Aquella Font Blanca
i la Font de l’Isaac (Font de la Figuera)
l’Hedra i la Sarguera,
també la Canal
i altres que xorreigen
quan va ressonant,
remor al pla de l’horta
i al peu del cim d’alt
en remou les mates
el vent de llevant.
Tan bona que és l’aigua
d’allà del Pas Nou!
la tendra mongeta,
la trumfa i la col.
Quan jo calor sento
als dies d’agost
una font recordo
que es diu de Paús,
molt propi per festes
en temps de calor
els estiuejants
hi van alguns cops,
la més predilecta
dels qui fan l’amor.
Tan bona que és l’aigua
d’allà del Pas Nou !
la tendra mongeta,
la trumfa i la col.
Els primers regants
de les dites fonts
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del Paradís l’horta
i la de Barmó
ja seguint les segles
com és natural,
l’horta de Sant Pons
i horts de la Canal,
passeig de fadrines
i joves galans.
Tan bona que és l’aigua
d’allà del Pas Nou !
la tendra mongeta,
la trumfa i la col.
Els horts de la Vila
i de l’altra part
gessamí i lliris
i també l’atzar,
clavells de bon flaire,
de cultiu molt grat,
d’amor de les nines
quan teniu quinze anys
d’aont hi ha fadrines
mai n’hi sol faltar.
Tan bona que és l’aigua
d’allà del Pas Nou !
la tendra mongeta,
la trumfa i la col.
Al peu de la serra
també hi ha hortets
que el nom de Troïda
en diuen d’aquells,
mongetes i trumfes
n’hi cullen, ja ho crec,
l’horta casolana
que es diu vulgarment
d’on van les mestresses
quan es fa tardet.
Tan bona que és l’aigua
d’allà del Pas Nou !
la tendra mongeta,
la trumfa i la col.
A les Aspassades
n’hi ha un altre rec,
que d’una gran bassa
en reguen molt bo
de la carretera
es veu tot propet,
aquell que treballa
i el que ho fa més bé,
les millors tomates
i els bons pebroters.
Tan bona que és l’aigua
d’allà del Pas Nou !
la tendra mongeta,
la trumfa i la col.
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Al sols la comarca
n’hi ha el millor pla
que en diuen l’horta
del riu del Siscar,
d’on s’hi rep fatigues
després de segar,
cuidant-ne les plantes
que hi varen sembrar,
governant les aigües
per puguer regar.
Tan bona que és l’aigua
d’allà del pas Nou !
la tendra mongeta,
la trumfa i la col.
De fonts i fontetes,
jardins i hortets
en aqueixa comarca
n’hi ha uns quantets més,
lo que ens convindria
que el núvol marxés
junt amb la maranya,
l’infecció també,
i amb pau i respecte
serena en vingués
resplandenta i clara
al districte aqueix,
augmentant el crèdit
als qui dirigents.
Tan bona que és l’aigua
d’allà del pas Nou !
la tendra mongeta,
la trumfa i la col.
(Poesia anònima de les
Caramelles de 1934)

FALTA UNA CLAU
Aquest món és una bola
l’empresari fos qui fos,
tant se’l feren per joguina
com si fos per algo bo
en sigui un gran perjudici
un descuit tan desastrós
entre tot lo que hi feren
posant aire, aigua i sol,
obrint començ a les vides
amb les portes de l’amor.
A l’obrir-ne aquelles portes
començaren les raons
els treballs i les fatigues,
per ésser curt l’inventor,
ignorant que per la vida
de l’amor no n’hi ha prou
ni a la nau més petiteta

com al transatlàntic grandiós
de la llar més reduïda
fins al palau més luxós.
Quan jo veig moltes vegades
tant si es casa com garatge,
acabant-la hi fan les portes
ningú es descuida la clau,
les portes poden ser fortes,
també el pany molt reforçat,
faltant la clau del respecte,
la que és arreu descuidada
la vida segueix amarga
anant tot de dalt a baix.
Fora el viure una delícia
si fos d’instint natural
d’absolut títol sentència
la malícia a tot l’espai
comparant a l’abella
que quan pica morta cau,
no hi haurien hagut guerres,
armes ni presons ni claus,
lo respecte, essent perfecte,
és una clau universal.

MATÍ DE FRESCA ROSADA
Dient adéu a l’hivern
entrà la Setmana Santa
la setmana hasta la fi
ja sent la vetlla de Pasqua
arribant a mitja nit
el rellotge hem despertava
dintre aquella quietud
contant dotze batallades
d’emoció ple tot el mon ser
al recordar que ja és Pasqua,
lluna plena i resplendent,
nit serena i estelada.
Lo dia primer d’abril
matí de fresca rosada.
La lluna son pas seguint,
allà a ponent decantant-se,
mentre al costat d’orient
l’aurora el dia acompanya
a la sortida del sol
les caramelles en marxa,
sol templet de primavera,
dóna el raig a part solana
i així que es va aixecant
a la serra i a la plana
saludant tos els jardins,
plans i boscos i muntanyes.
Lo dia primer d’abril
matí de fresca rosada.

Les plantes passant la nit
n’han quedat agotellades,
cada gota un petit sol
d’aon s’hi veu la seva cara,
mirant-la per tots costats
sigui al pla o a la muntanya
saludem-ne l’horitzó.
Lo brillant matí de Pasqua
cantant cançons a les nines
els fadrins caramellaires
pels joves festes d’amor,
als avis la recordança.
Lo dia primer d’abril
matí de fresca rosada.
Fan festetes a sons nets
i fills d’aquells tal vegada
els miralls de sons amors
d’una fecunda sembrada,
deixa arrugades ses fronts
lo transcurs de les anyades
de sons caps els blancs cabells
i també ses grises barbes
oh! sol, de vida creador,
immens de mar i muntanya!
del terreny de pol a pol
lo que cria tot s’acaba.
Lo dia primer d’abril
matí de fresca rosada.

ACABAMENT
Sigui al pla com a la selva
de llevant com a ponent,
saludant to el districte
aqueix full de portant veu
ressonant un crit d’alerta,
advertiu-vos no pugueu!
per dignitat i amor propi
no apoieu els mals intents,
embolics d’aquells despòtics
trepitjant-mos contra llei.
No ens deixem més trepitjar,
llencem la plaga del poble,
xupant del pagès la sang
volen fer vida de nobles,
si ara ja no pot ésser,
que es conformi com el pobre,
a terra la Inquisició!
Escombrem pesta i pendons,
no donem cap més pesseta
a n’aquells xulos enredons.
Bona Pasqua tinguem tots,
lo manifest s’acabat.
Dia 1 del mes d’abril,
Vilanova de Meià.

ALS VEÏNS DE FORA
Llenceu-ne la pena,
la por i la passió,
trenqueu les cadenes
de la inquisició !
Veïns d’altres pobles
del districte aquest
de Santa Maria
i Perauba també,
afanyats pagesos
cuidant d’olivers
collidors de trumfos
del cim del Montsec,
pujant i baixant
molt matí i vespret.
Llenceu-ne la pena,
la por i la passió,
trenqueu les cadenes
de la inquisició !

En front d’Argentera,
no lluny de Boada,
a prop la carretera
n’hi ha un pagès de fama,
també és comerciant,
molt actiu de casta ,
que a canvi de blat
farina en treballa
i en sap fer bon pa
pels de la comarca.
Llenceu-ne la pena,
la por i la passió,
trenqueu les cadenes
de la inquisició !
(Poesia anònima de les
Caramelles de 1934)

Al poble de Gàrzola
molt bons hortalans,
d’algunes pessetes
i pocs habitants,
cullen les mongetes
millors del mercat,
aprofitant l’aigua
del rec del Siscar
amb l’ajut de l’altre
del riu de l’Obac.
Llenceu-ne la pena,
la por i la passió,
trenqueu les cadenes
de la inquisició!
D’Argentera baronia,
Tòrrec, Lluçars i Boada,
llauradors i bons pagesos,
fan del blat bona sembrada,
i quan més la calor apreta
ells en fan el gros paller
i essent al fi de l’hivern
descansats de ses fatigues
venen el blat a bon preu
esperant altres collites.
Llenceu-ne la pena,
la por i la passió,
trenqueu les cadenes
de la inquisició !
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TORNEIG DE PÀDEL
Vilanova de Meià
Del 6 al 9 d’agost

Torneig de pàdel
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El passat i el present
FORNS DE CALÇ DE LA COMA DE MEIÀ

L

a fabricació de calç és una tècnica que s’ha practicat des de
l’antiguitat fins a la dècada dels
anys 1950-60 del segle XX, sense
que s’hagin produït grans canvis
en el procés. Un forn de calç és un
forn del qual s’obté calç viva mitjançant l’ús de pedra calcària. A la
Coma de Meià tenim alguns forns
d’aquests tipus. Un dels primers el
trobem al costat del camí que va
cap a la Cabroa, sota l’ermita de
Sant Sebastià de Santa Maria de
Meià. Està molt deteriorat, quasi
podríem dir que derruït. Uns altres
dos es troben pujant la carretera
del Pas Nou, pel costat dret del túnel. Un d’aquests forns està derruït
i amb les alzineres que han crescut a la vora, tot just és reconegut.
D’aquest forn concretament, tinc
constància que quan el Sindicat
Agrari i Caixa Rural de Vilanova de
Meià van comprar Cal Serreller per
construir el Sindicat i la Sala del
Teatre, tota la calç es va coure en
aquest forn. Una de les persones
que hi va treballar, en tota certesa,
va ser el Deolindo Fariol de Cal
Peretet.
Ell va ser qui va tallar tota la
llenya per fer les cuites, entre altres feines. Hi havia més persones, però no en sabem els noms.
L’altre es troba justament passat
el pont del Riu Merlé, pujant carretera amunt, pel cantó esquerre.
En aquest indret quan els operaris
de carreteres varen fer els treballs
per eixamplar la corba, van tapar
un tros de la boca del forn que es
trobava just al peu de la carretera
del Pas Nou. Per aquí s’entraven
les primeres pedres per fer la volta
que aguantava tota la càrrega del
forn i la llenya per carregar el foc.
Malgrat el passat i l’estat d’abandonament, el forn es troba bastant
ben conservat, li aniria però molt
bé una mica de neteja i sobretot
retirar la brossa i la terra que hi
ha a l’entrada del petit túnel, puntualment on hi ha la boca del forn
que sortia a la carretera, a més de
senyalitzar-lo per poder-lo visitar,
ja que seria un gran atractiu pel

Forn de calç del riu Merlé.

poble. També m’han comentat que
a Barmó hi havia un altre forn de
calç al peu de la carretera a mà
esquerra abans de passar el pont,
però d’aquest no en queda cap resta que faci possible la seva localització.
Segurament que per la zona hi
havia més forns de calç, sobretot
als llocs on hi havia roca calcària,
però en enrunar-se i omplir-se de
brossa, avui no es poden trobar i
estan perduts.
En època romana, la calç ja era
molt utilitzada i la seva obtenció
era ben coneguda. Aquesta tècnica
no varia gaire al llarg dels segles, ja
que els forns que varen funcionar
als anys 1950-60 són pràcticament
idèntics als descrits fa 2.200 anys.
Aquests forns es feien en llocs
on hi havia pedra de calç i llenya,
també aprofitant algun desnivell,
d’aquesta manera facilitar la càrrega de pedra per la part superior. El
procés rau a excavar un clot rodó
de 2 o 3 m de diàmetre per uns 4
o 5 m d’alçada, variable segons la
quantitat que es vol coure. La construcció és un cilindre mural a cel
obert, per facilitar així l’accés per
dalt i per baix. La part de baix és
més estreta amb una mena de graó
anomenat banqueta, tot mig ficat
dins del marge i la boca, per on

entraven les primeres pedres per
tal de començar la volta sobre la
banqueta i els feixos de llenya per
sota la volta. L’interior del forn el
revestien d’un arrebossat de pedra
sorrenca no calcària, perquè el foc
no el malmetés. Tot i això, el forn
es desgastava en cada cuita. Sovint
calia apedaçar-lo arrebossant-lo de
nou.
Durant els períodes de cuita, que
solien durar una setmana o més
dies, la gent que ho vigilava solia
dormir i reposar en una barraca
que es construïa a la vora el forn.
Al del riu Merler es descansava a
la cova que hi ha just al costat. La
feina més feixuga era arrencar la
pedra de la pedrera amb eines de
l’època, pics, malls, perpalines,
etc. Tot i que també s’utilitzaven
explosius. Aquest forn tenia la
pedrera ben a prop. Una vegada
obtinguda la pedra, aquesta s’apilava i s’anava trencant fins que la
roca esmicolada tenia la grandària de cocció adequada. A la part
inferior del forn, i per dins, s’elaborava una volta semblant a la
d’unes barraques i que funcionava com a suport de la càrrega de
pedra. Així doncs, per l’obertura
superior s’emportaven les pedres,
de més grans a més petites, fins a
arribar a omplir-lo. Aquest procés
Núm. 19 -Segon trimestre 2020
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Forn de calç del
riu Merlé.

Restes del forn destruït del túnel.

s’anomenava enfornar. Amb unes
cent tones de pedra es podien obtenir unes cinquanta tones de calç.
Era fonamental deixar espais entre
les pedres perquè hi passessin les
flames i que aquestes es col·loquessin de manera que l’escalfor del foc
s’estengués de manera uniforme
entre totes. Per la boca del forn situada sota la volta, s’alimentava el
foc amb feixos de llenya. L’època
de cuita acostumava a ser entre la
primavera i l’estiu, ja que les condicions climàtiques eren més òpti-

Esquema de com està construït.
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mes per l’èxit del procés. Els altres
mesos de l’any, els dedicaven a preparar llenya i arrancar pedra. Quan
s’iniciava la combustió, el forn
assolia temperatures entre uns 800º i
1000º. Després d’uns
quinze dies s’obtenia la calç. Per saber
quan la pedra era
cuita s’havia de vigilar el fum. Al començament el fum era
molt fosc i espès, en
canvi cap al final del
procés, es tornava
blanquinós, fins a
quasi desaparèixer.
En aquest moment
es deixava d’alimentar el foc i quan el
sostre s’esfondrava,
significava que la pedra de calç ja estava
llesta. Abans de buidar el forn, s’havia
de deixar refredar
un parell de dies.
Fins fa pocs anys,
la calç tenia un pa-

per important dins la vida quotidiana, s’usava en la construcció, ja
que barrejada amb arena i grava
constituïa una excel·lent argamassa o morter, avui el ciment i el formigó l’han superat.
Antigament a l’estiu, la gent tirava un terròs de calç a dins del pou
i d’aquesta manera morien tots els
cucs. També amb la calç morta
que s’obtenia després de barrejar
la calç viva amb aigua, s’emblanquinaven els arbres fruiters, per
tal de protegir-los dels insectes.
Uns altres usos que es feia de la
calç era per exemple, blanquejar
paper, emblanquinar les parets de
galliners, corrals o façanes i també l’interior de les cases, d’aquesta
manera desinfectar-les. Per aquest
motiu es deia que fang i calç tapen
molts mals. També s’utilitzava per
desfer els cadàvers de persones i
animals. Avui en dia, les pintures
plàstiques sintètiques, d’interior o
exterior, han deixat en l’oblit les
tradicionals parets emblanquinades dels nostres padrins.
Tots els forns de calç estaven
construïts de les mateixes formes i

característiques de tota la vida i el
procés de la calç podríem dir que
sempre ha estat el mateix, tal com
comento al començament d’aquest
article. Aquests comentaris han estat trets de diversos forns de calç
de la viquipèdia, l’enciclopèdia
lliure. Alguns ho comenten de diferents maneres, però tots expliquen
el mateix procés.
Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Esquema de com es col·locaven les pedres dins del forn.
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Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
UN TAÜT TRANSPARENT
L’anell de la Sra. Maria

L

a senyora Maria lluïa un preuat
anell de plata que exhibia una
gemma polida de la mida d’una
ametlla, de color carabassa groguenc. Feia goig, doncs era fort
atractiu. La senyora Maria ens explicava, com a complement anecdòtic, que no era qualsevol cosa,
sinó que el comprà al lloc d’origen,
a Santo Domingo a l’illa La Espanyola, en la República Dominicana dins l’arxipèlag del Carib, quan
gaudia amb el seu marit, d’unes
ben guanyades vacances.
—”Aquest material es diu ambre i és molt preuat”— afegí amb
to de seriositat, per tal d’asseverar
el valor de l’anell —, “... el trauen
d’unes mines, el treballen i poleixen i m’han dit que si es cremés,
faria olor de vegetal, com si fos una
llenya especial”. Ben cert que n’era
de bonic i els seus diners li costà. Li
vaig demanar que me’l deixés veure de prop i la senyora Maria amb
absoluta cortesia accedí.
Tota vegada a les meves mans,
tragué la lupa de la butxaca i amb
gran curiositat vaig clavar els ulls
al caboixó d’ambre.
La senyora Maria restà estranyada i un xic ofesa. Què és això de
comprovar l’autenticitat del seu
anell! Dubtava potser de la seva
paraula? Quina poca delicadesa!
En adonar-me de la seva sorpresa,
ràpidament vaig intentar calmar-la.
—“Té vostè tota la raó del món.

Expulsió de reïna en un pi actual.
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Anell amb ambre. (imatge presa d’internet).

És ambre autèntic i a més, té la
gran sort de lluir un mosquit dins
d’aquesta reïna, doncs l’ambre era
una reïna vegetal.”
—“Com diu? Un insecte? Quin
fàstic! I com s’ha posat un cuc dins
l’ambre?”
—“Oh, no, aquest petit animaló fa
uns 25/30 milions d’anys que dorm
dins d’aquest bocí d’ambre!” —Li
vaig respondre rient. Naturalment,
la senyora Maria no se’n sabia avenir a jutjar per la seva cara.
Com que érem convidats a cafè,
vaig creure oportú donar-li una petita explicació sobre el misteri de
l’insecte entaforat.
Un bosc oblidat més de 25 milions
d’anys
En la famosa pel·lícula de “Juràssic Parc”, una de les escenes ens
mostra una explotació d’una mina
a Santo Domingo, d’on s’extreien
capes d’ambre. En un bocí transparent, aparegué un gran mosquit-

segons el film -, del que es recuperà, en els laboratoris, engrunes de
sang xuclada de dinosaure i així
obtenir el desitjat ADN. He d’aclarir que la senyora Maria havia comprat l’anell abans de l’esmentada
pel·lícula, ja que d’haver-ho fet després potser no hagués pogut adquirir-lo pel fet que els preus d’aquesta
matèria amb insectes inclosos, es
dispararen astronòmicament.
Però com es podia introduir un
mosquit dins l’ambre?
L’ambre no és sinó, reïna d’arbres
endurida pels segles. Tots hem vist
que, de tant en tant, els arbres, sobretot els pins, ploren un líquid viscós i apegalós que regalima d’alguna
fissura de l’escorça. És una defensa
de l’arbre vers insectes i microorganismes. De vegades, alguna malaltia
o ferides provoquen la plorera de
tot un bosc que aboca grans quantitats de la dita substància. En contacte amb l’atmosfera, aquest líquid
s’asseca i endureix, agafant un color
ceri, blanquinós o marró carabassa.
Avui també és possible observar
aquest fenomen en unes coníferes
de Nova Zelanda i Malasia (Agathis australis), les quals destil·len
una reïna blanca en abundància que
arriben fins i tot a cobrir els troncs
i branques formant veritables caramells-canelobres.
La reïna és viscosa i goteja com
a pluja o va lliscant pel tronc fins a
terra. En aquest recorregut s’engoleix tot el que troba, i com sabem,
l’arbre és ple d’insectes tal com
erugues, formigues, escarabats,
mosques, papallones, libèl·lules,
etc., que queden enganxades en
aquesta pega terrible. En trepitjar per l’arbre, les potes d’aquests
animalets es claven en el dit suc,
no se’n poden sortir i, successives
ones de reïna, acaben per cobrir-lo
totalment, ofegant-lo fins a morir.
Per altra banda, aquesta goma impedeix l’entrada d’oxigen i la criatura atrapada no es descompondrà.
Per fer-vos una idea, recordeu quan
una abella cau dins la mel...
La vida d’un bosc pot durar molts
segles i plorar molt de temps, tam-

bé mils de quilos de reïna. Imagineu-vos la quantitat de criatures
que poden quedar enclotades dins
del viscós líquid. Avui dia l’extracció mundial d’ambre suma mils de
tones. Com podeu comprendre,
aquesta reïna fossilitzada és el testimoni dels extensos boscos que
poblaren la Terra.
Reïnes prehistòriques
Així doncs, la reïna es va acumulant a terra i pot ser que les pluges
torrencials arrosseguin els grums
cap al fons d’un gran toll o llac,
o restin enterrats pels sediments
llotosos d’una gran tempesta. Un
cop sepultats, durant milers o milions d’anys capes gruixudes de
sediments a sobre, han pressionat
tremendament els bocins d’aquesta
substància, la qual es va endurint,
expulsant gasos i polimeritzant-se
les seves molècules, cosa que la
fan llargament perdurable. Durant
aquest temps incomptable, la reïna
es converteix en ambre.
L’home coneix l’ambre des de
l’antiguitat. Els grecs li deien elektron, ja que té la curiosa propietat
d’atraure petites coses quan es frega amb un pany, d’on pren el nom
l’electricitat. Fou també objecte de
comerç intens en Europa pel seu
valor i amb ell es fabricaven rosaris, plats, collarets, capses, anells,
etc. En 1757, un químic rus determinà el seu origen: Era reïna d’arbres i el 1811, es confirmà com a
fòssil. És natural que si es crema
desprengui olor aromàtica de pi,
que revela el seu origen.

“Mosca” sencera preservada.

Detall d’una mosqueta inclosa en ambre (3035 milions d’anys). Col·lecció X.Plancheria.

Els jaciments d’ambre són a tot
el món, essent els més importants
els recuperats de la República Dominicana, el de Chiapas a Mèxic, en
les costes del mar Bàltic, al Líban,
Canadà, etc., i també a Espanya, on
recentment es descobrí un notable
dipòsit a la província d’Àlaba, prop
de Vitòria. Tots aquests guarden en
el seu sí, nombrosos testimonis de
temps molt pretèrits.
En aquests casos, com a sarcòfags transparents, apareixen tota
classe de cadàvers d’insectes, aràcnids, granotes, llangardaixos, plomes, fulles d’arbres i fins i tot, no fa
gaire, es descobrí un minúscul dinosaure amb plomes (Oculudentavis), de fa uns 110 milions d’anys,
el crani del qual, tot just abastava
15 mil·límetres!
Les edats de les dites reïnes són
compreses des de 125 fins a 3 milions d’anys d’antiguitat. La preservació és altament extraordinària
i el fòssil es pot veure en les tres
dimensions, amb tot el color original, el volum i els més delicats detalls, gairebé com si fos viu. Com
a exemples extraordinaris, a més
de l’esmentat dinosaure, han fossilitzat tot un ramat de formigues,

Goteig de reïna blanca en una conífera actual.

algunes transportant encara larves
a la boca; nius de petites aranyes
o un grup de tèrmits i d’altres en
actuacions de vida, tot el qual presenta un quadre excepcional del
passat. Serioses observacions sobre aquests insectes, manifesten
una extraordinària conservació
d’estructures dels teixits que permeten estudis no possibles en altres tipus de fossilitzacions. Fins
i tot, l’any 1993 es pogué extraure
d’un petit escarabat inclòs en ambre del Líban, fragments d’ADN, el
més antic conegut amb una edat
d’uns 125 milions d’anys! La ficció
d’ Spielberg s’ha fet realitat!
La senyora Maria valorà molt
més el seu anell. Llueix amb goig,
a més del seu fi disseny, aquella petita criatura preservada en la reïna,
totes dues provinents d’un llunyà
i fascinant món de fa només 25-30
milions d’anys. Com a premi de les
explicacions, em portà una nodrida
plata de magdalenes fetes per ella
mateixa...
Antoni Lacasa Ruiz.
Conseller de l’IEI, Secció de
Geo-Paleontologia.

Detall de la perfecta preservació de l’insecte.
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A

quest indret es troba situat a
l’extrem septentrional de la
comarca de la Noguera, al terme
de Vilanova de Meià. Alhora forma
part del Geoparc Els Orígens i és
la connexió del terme amb aquest
Geoparc de la UNESCO. I també,
alhora és la connexió geogràfica i
geològica de la Vall de Meià amb
la Vall de la Barcedana i tanmateix
amb la Vall de Toló. En efecte, el
Pas Nou té la seva part culminant a
l’Hostal Roig, des d’on es comunica
amb les altes valls esmentades del
Pallars Jussà.
Geològicament i també geogràficament, és un congost obert pel
riu Boix, i a la part alta per la Llau
de la Coma Gran, afluent del Segre.
Aquest curs d’aigua s’ha obert pas
a través dels materials carbonatats
del Cretàcic a la part alta i el Juràssic a la part baixa. En obrir-se pas
ha constituït l’estret o el congost
de lo Pas Nou (de vegades també
anomenat de les Escales). Evidentment, l’existència d’una sèrie de
fractures entre les roques carbonatades ha afavorit l’acció erosiva de
les aigües per obrir-se pas.
Es tracta d’un dels estrets oberts
a la Serra del Montsec (i també al
denominat Mantell del Montsec).
Els més coneguts són el de Monrebei obert pel Riu Ribagorçana
(o Noguera Ribagorçana) i el de
Terradets (obert pel Riu o Noguera

Panoràmica del Montsec de Meià.
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Pallaresa). Però hi ha altres passos
com el Congost de Queixar (prop
de Benavarri) o el de Castell-llebre
(obert pel Segre), tots ells dins del
gran Mantell del Montsec. En tots
els casos, els rius han aprofitat
fractures o falles de direcció gairebé Nord – Sud. Precisament aquesta és la direcció que tenen tots els
congostos.
En aquest cas, el riu Boix, s’ha
obert pas cap al Nord entre els materials carbonatats cretàcics del
Montsec, que tenen una antiguitat
de 66–146 milions d’anys; naturalment, les de més amunt són les
més joves d’aquesta forquilla, té
temps. Tot i això, el riu Boix es va
aprofundint i quan arriba a Vilanova de Meià, travessa materials més
antics, del Juràssic, que tenen una
antiguitat d’uns 201–146 milions
d’anys, essent els de Vilanova d’una
antiguitat de 189 milions d’anys. És
a dir, des de Vilanova cap amunt,
el riu travessa una forquilla de materials, eminentment carbonatats
que van des dels 180 als 66 milions
d’anys. Dit d’una altra manera, el
riu s’ha introduït al túnel del temps
geològic uns 114 milions d’anys.
I, quant temps ha tardat el riu Boix
per aprofundir-se i construir aquest
congost. Així, és difícil de calcular,
però es pot dir que la xarxa fluvial
és posterior al Plegament Alpí, qui
és que ha constituït la formació de

la Serra del Montsec (i del Mantell
del Montsec). Sabent que aquest
plegament es produeix durant l’Eocè, podem dir que s’ha produït entre
uns 55–45 milions d’anys. A partir
d’aquest moment es comencen a establir les xarxes fluvials actuals, en
anar-se’n erosionant els materials
que passen a omplir el mar que hi
havia de Vilanova de Meià i d’Alentorn cap a Lleida i molt més enllà.
Tot i això, amb les variacions del clima es pot dir que el màxim període
erosiu s’ha produït en els darrers 15
milions d’anys.
FITXA TÈCNICA
Nom del paratge: Lo Pas Nou
Situació geogràfica: terme municipal de Vilanova de Meià, comarca de la Noguera. Geoparc dels
Orígens (fins fa poc denominat Geoparc de la Conca de Tremp–Montsec). Es tracta d’un congost obert
pel riu Box, afluent del Segre.
Situació geològica: es localitza al Sistema Pirinenc (a un dels
indrets sovint denominat Prepirineu; tot i que geològicament és
un terme obsolet, encara té una
acceptació des del punt de vista
geogràfic). Concretament se situa
al Mantell del Montsec, un dels més
importants del Sistema Pirinenc.
Aquest mantell, que s’estén des

Congost del Pas Nou.

dels voltants de Peramola (a la Serra d’Aubenç) fins al poble d’Altet,
a ponent de Benavarri, dona lloc a
diferentes serres, la més important
de les quals és la Serra del Montsec,
que pràcticament ocupa tot el mantell, d’Est a Oest. Com és sabut, es
tracta d’una alineació muntanyenca orientada gairebé d’Est a Oest.
Aquí, el riu Boix, igual que altres
rius que travessen la serra i el mantell, aprofiten una sèrie de fractures de direcció Nord–Sud. Aquestes fractures, que han trinxat els
materials carbonatats, han afavorit
l’erosió dels rius.
Importància geològica: cal
considerar que és un indret d’una
certa importància geològica. Evidentment, el tall del riu permet fer
un estudi dels materials que constitueixen el Montsec. Això és més
difícil a Monrebei o a Terradets. En
canvi, al Pas Nou, el riu va trobant
materials del Juràssic pels voltants
de Vilanova de Meià. Per sobre, es
troben els materials cretàcics, des
del Cretàcic Inferior al Cretàcic

Superior. Es pot fer una columna
estratigràfica de quasi 115 milions
d’anys.
Materials geològics: la major
part dels materials que formen lo
Pas Nou, tant els més antics del Juràssic, com els més joves, del Cretàcic Superior, són carbonatats. Tot i
això, també hi ha nivells de gresos,
calcolutites i fins i tot de lignits.

Edat de formació: la de la serralada es pot situar entre el 55–45
milions d’anys, coincidint amb el
plegament alpí. L’establiment del
riu és posterior. I possiblement
s’hauria de situar d’uns 11 milions
d’anys cap a ençà.
Josep M. Mata-Perelló

La roca dels Arçs, el congost del Pas Nou i el Pelat.
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Terres del Marquesat
EL MARQUESAT CONFINAT

A

quest any, dissortadament, per
culpa de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 no
podrem realitzar ni una de les activitats que havíem programat pel
2020. Com ja estàvem confinats,
vam haver de suspendre la sortida
del Divendres Sant que havíem de
fer a la torre de Vallferosa i també
les Jornades de Geologia que havíem de celebrar a les Avellanes-Santa Linya al mes de maig. Però tal
com manen les autoritats sanitàries amb la desescalada del confinament, podem donar el Programa de
Visites Culturals d’aquest any per
acabat del tot, abans de començar.
Primer de tot és la salut i molts de
nosaltres som població de risc.
Des de la Junta de les Terres del
Marquesat tenim la intenció de reprogramar per a l’any 2021 les activitats que teníem previstes per enguany, sempre que sigui possible.
Ja us anirem informant. Però ara,
per no perdre el contacte i mantenir viva la flama de la cultura i el
coneixement del territori que és
el nostre objectiu, farem memòria
d’algunes de les sortides que hem

Joan Sangrà amb el grup al pont de Térmens.
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Foto de grup a l’Ajuntament de Térmens.

realitzat aquests anys. Començarem per la Cloenda del 2019 que
vam fer a Térmens.
Cloenda de les Rutes d’Estiu
2019. Descobrint el Patrimoni
de Térmens
El dijous dia 22 d’agost vàrem
fer la visita cultural a Térmens, que
era l’únic poble de la Comarca de
la Noguera que no havíem visitat.
Vam aprofitar l’avinentesa per celebrar dos actes: els 25 anys de la
nostra associació i la cloenda de
les nostres activitats d’estiu. Va ser
un èxit total d’assistència de gent,
tant per part de Térmens com de
part del Marquesat. Vaig comptar

més de cinquanta persones i nosaltres érem 27; però no es tracta de
si eren tants o quants, sinó que ens
vam unir en un sol equip i tots a escoltar el que ens anava explicant en
Joan Sangrà, el nostre historiador
local.
Per començar ens vàrem presentar davant de la porta de l’ajuntament al voltant de les 10 del matí. Hi
ha gent que ve d’Alòs de Balaguer,
Artesa de Segre, Agramunt, Vilanova de Meià, Marcobau, Cubells,
Barcelona i Camarasa i, tots ens
vam concentrar a Cubells, a excepció dels d’Agramunt que van baixar
directes a Térmens.
Després de les presentacions,
vam parlar per Balaguer Televisió,
Josep Roqué i jo mateix. La visita
va començar a l’estació del carrilet
que precisament a Térmens tenia
l’estació d’enllaç; continuant i creuant el pas a nivell de la via del tren
i el canal que FECSA va construir
i que alimenta tres centrals hidroelèctriques i que passa per la població. Tot seguit, la parada va ser a
la nova església de Sant Joan, on el
nostre guia Joan Sangrà, va explicar amb tot detall tota aquesta gran
obra de l’arquitecte Isidre Puig Boada que va ser deixeble de Gaudí,
també va parlar de la cooperativa
tèxtil “Coibesa“, de l’edifici de
l’antiga Sucrera, del pont de Ferro i
del Safareig.
Continuant la caminada mati-

Gent del Marquesat, era l’hora de dinar.

nal i pel marge dret del riu Segre,
aigües amunt, direcció Balaguer,
vam parar enfront del molí fariner
dit del Comanador dels Hospitalers
(antics senyors del poble), que està
en fase de recuperació amb la seva
senyalització respectiva i on s’explica com era.
I ja per acabar el matí, ens vàrem
enfilar per una escala metàl·lica
fins a situar-nos en un mirador espectacular des d’on s’albira la població de Menàrguens, la sucrera
amb la seva xemeneia, el riu amb
la seva vegetació que tapa part del
Pont de Ferro i seguidament i per
uns moments sembla que un veu
la façana de l’església gòtica del
castell de Castelló de Farfanya,
però es veu l’església vella de Sant
Joan de Térmens que també és d’un
gòtic florit i de la mateixa època.
Aquesta porta gòtica és l’entrada
actual, però hi ha una porta lateral tapada que és d’estil romànic
i a l’interior està barrejat el romànic amb el gòtic. Dins el recinte, el

Maria Gracia Rosell, Paquito Gessé i Biel Roqué, amb el pastís
dels 25 anys del Marquesat.

terra està totalment reformat, i a
sota hi ha una cripta i ruïnes. Actualment és un local on s’hi fan actes socials i alguna exposició. Ens
vàrem asseure a les cadires i vàrem
estar una bona estona descansant i
conversant els uns amb els altres i
ens van obsequiar amb aigües per
beure, cosa que la gent va agrair, ja
que feia calor.
Després d’aquest petit recés i de
la mà del Joan Sangrà, que va estar molt atent en tot moment amb
nosaltres, i quan ja eren 2/4 de 2
del migdia, ens acomiadàrem de
la gent del poble. Com que teníem
taula reservada en un bon restaurant, vam anar a dinar i Joan va
venir amb nosaltres. A les postres
quan ja teníem el cava per brindar
vam treure un pastís, amb les espelmes dels 25 anys del Marquesat.
Les vam encendre i les va apagar
en Biel, el benjamí de la colla. Seguidament vam cantar “El feliç
aniversari” i dos nois veneçolans
el van cantar com és cantat al seu

país i la senyora Rit, una holandesa
establerta a Marcobau, fa una pila
d’anys, ho va fer amb la seva llengua. Després hi va haver un sorteig
de llibres i dos diplomes, un per la
senyora més gran que participa en
les activitats i l’altre com a premi
a la constància. Continuàrem amb
el cafè i tot seguit, cap a les 5 de la
tarda, vàrem anar a la sala d’actes
de l’ajuntament on vam visionar un
audiovisual de les sortides d’estiu,
que va passar en Josep Roqué, junt
amb la Maria Gracia la seva senyora. També hi varen assistir gent de
Térmens, ja que tothom hi estava
convidat.
El nostre agraïment a l’alcaldessa Concep Canyadell i al regidor de
cultura i esports Joan Capdevila,
al Joan Sangrà, el nostre guia i una
menció molt especial pel Víctor Rodríguez.
Junta Directiva de l’Associació
Cultural Terres del Marquesat

QUEVIURES SALA
• Queviures
• Formatge del país
• Embotits i carn
del Pallars

• Pa i coques cuits
amb forn de llenya
• Vins de la terra...
•

Servei de Taxi

C/ Catalunya, 15 - Vilanova de Meià
Tel. 973 41 50 29 i 629 76 95 84
gemmasala@gmail.com
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In memoriam
Carta al pare

E

l Ferran, el Fernando, el senyor
professor, l’historiador, el Jutge
de Pau o com no li feia gaire gràcia,
el Titit!
Nascut a Sallent el 17 de juliol de
1951 i com m’explicava quan anàvem d’excursió i passàvem per davant de Cal Negret: —Aquí vaig ser
engendrat!
Els iaios Fernando i Ma Teresa
van viure-hi quan van arribar a Sallent provinents d’El Molar (Priorat) i La Granja d’Escarp (Segrià).
Van obrir la Llibreria Agustí, i
allà, de ben segur, que va començar
aquesta afició seva per a la lectura,
juntament amb la seva germana,
la Rosa Mari, qui nasqué uns anys
després.
Primerament amb patufets, contes i altres lectures per a la mainada i a mesura que s’anava fent gran,
la curiositat i el seu afany per investigar van anar esculpint els seus
coneixements.
Gran coneixedor del territori!
Podia fer una ruta i explicar coses
d’història, botànica, química, arquitectura i fauna, al mateix temps.
Com podia ser que sabés tantes
coses i de caires tan diversos?
Doncs a base d’anys de llegir, estudiar i aprendre d’altres més savis
que ja hi eren abans que ell.
La cultura és una matèria que es
transmet, de generació en generació, de pares a fills, entre amics o
coneguts, és igual. El que està clar
és que la seva tasca com a preser-
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vador i divulgador de la cultura, en
tots els aspectes ha estat innegable. Suposo que això el va dur a ser
professor, feina que va fer durant
més de 30 anys i on va tenir més de
1000 alumnes.
Era home estimat per alguns,
però també detestat per altres, i
és que és normal, era un home de
caràcter i quan tocava riure i fer
conya no hi havia límit, però quan
tocava serietat i treballar les coses
ja no feien tanta gràcia...
Vinculat al poble plenament, participant durant molts anys i essent
membre de diverses entitats socials, culturals, esportives i sobretot
amb el Cercle Literari Sallentí, entitat que publica la revista l’Esparver.
Una persona relacionada amb el
món de l’esport. Bàsquet, handbol
o cross eren algunes de les disciplines que havia practicat i de les
quals després va fer d’entrenador.
Organitzador i col·laborador de tot
tipus d’esdeveniments relacionats
amb l’esport.
La història, la seva gran fita. Una
llarga filera de llibres són l’empremta que ens deixa del seu coneixement. Vivia el món dels Maquis,
les guerres i els bandolers. Estimava aquest món amb una passió desenfrenada.
Va publicar llibres relacionats
amb el poble de Sallent, la seva
història, la flora, les persones, etc.
Un treball i dedicació que junta-

ment amb en Jaume Riu van fer
possible.
Xerrades, col·loquis, homenatges i altres, eren per ell a l’ordre
del dia. Cap aquí i cap allà, buscant
supervivents d’èpoques passades
que li expliquessin el què van viure
i després de tants anys, sempre encara amb aquella por de si estaven
dient alguna cosa que no havien de
dir.
La investigació et porta al coneixement, i el coneixement a entendre millor el dolor d’aquelles
persones que quan t’explicaven el
que havien viscut es glaçava l’aire i
s’aturava el temps.
Van ser molts els merescuts homenatges en àmbit de memòria històrica, als caiguts, a aquells qui van
donar la vida per un món millor, o
senzillament perquè els va tocar,
i en els quals ell va participar i no

dubtava en acabar l’acte posant
l’Himne de Riego i cridant Visca la
República!
Vilanova de Meià, el poble de
ma mare, a la falda del Montsec i
també la seva terra d’acollida de la
qual ja en tenia arrels, va propiciar
encara més tot aquest engranatge
de coneixement. Allà també va collaborar amb l’ajuntament i van publicar articles en revistes, editar llibres del poble i de recull d’imatges
juntament amb en Ramon Bernaus.
No tenia un no per resposta a ningú quan es tractava d’ajudar a fer

un treball de recerca, investigació
o el que fos relacionat amb Sallent
o Vilanova o el món de les guerres i
els Maquis entre d’altres.
Tampoc tenia un no per resposta
quan es tractava d’ajudar a la gent
des de la figura de Jutge de Pau
que exercia des de feia uns quants
anys, juntament amb en Josep Ma
Guerrero.
Sempre deia que es moriria i al
final el tio va haver d’acabar tenint
la raó!
Jo li deia que sí, que un dia tots
ens morirem, però la resta de dies

no!
En definitiva, una gran persona,
un bon espòs i per què no dir-ho, el
millor pare del món.
Moltes gràcies a tothom i en especial a la meva mare Assumpció,
a la meva parella Ana, als tiets Jaume i Rosa Mari, les cosines Maite i
Montse i les seves parelles Hèctor i
Marc respectivament i a tota la resta de família i amics.
Pare, sempre et tindrem en el record!
Jordi Sánchez Guàrdia

Ferran Sánchez, l’historiador, l’humanista, l’amic i l’enamorat de la Coma de Meià

E

l Ferran ens ha deixat. El Fernando de cal Tatx ha marxat
abans d’hora de forma discreta i
inesperada i ens ha deixat un gran
buit a tots aquells que el coneixíem
i l’apreciàvem. Molts el recordem
des de ben jove en les llargues
temporades d’estiu que passava
a Vilanova amb els seus pares, la
seva germana i els seus parents
de cal Sitó, i on s’ajuntava amb la
canalla del poble com un més de
nosaltres. Organitzava i liderava
amb la colla excursions i sortides
a les fonts i als indrets més emblemàtics del terme, que els que érem
del poble poca importància hi donàvem en aquell moment. Era mestre de carrera i per vocació, com
l’Assumpció, i el seu mestratge no
sols s’estenia entre els alumnes de
Sallent que el van poder gaudir,
sinó també a tots els que estàvem
al seu costat. És molt enriquidor
estar al costat d’una persona de la
qual sempre podies aprendre alguna cosa. El Ferran tenia un gran
bagatge cultural, coneixia moltes
coses i a més, les sabia transmetre
amb entusiasme, de forma planera,
rigorosa però entenedora, com els
bons mestres. Era un veritable humanista, ja que quan vam fer el llibre sobre el municipi de Vilanova,
tan aviat podíem estar elaborant un
llistat alfabètic de fitxes tècniques
de totes les plantes de la Coma i el
Montsec de Meià, com ens posà-

vem a classificar les paraules i les
expressions dialectals pròpies de
la parla de la nostra gent, o classificàvem els fòssils del Montsec
i especialment els de la Pedrera
de Meià, que n’era un gran expert;
però també de la fauna, les herbes
remeieres, les tradicions orals i escrites, de la història... Els articles
sobre els germans Castejón i la

Llibre del municipi de Vilanova de Meià.

Gloriosa, la Guerra Civil a la Vall
de Meià i Maquis al Montsec són
seus, molt abans que ho donés a
conèixer en els seus importants i
celebrats llibres. Recordava, com
si ho hagués viscut en primera
persona, la vinguda a Vilanova

el 1930 de Joan Amades i el mestre Joan Tomà, recollint materials
per l’Obra del Cançoner Popular i
que al menjador de cal Tatx, amb
la màquina d’escriure Underwood
que encara conservaven, recollien
les cançons antigues, però també
les rondalles i tot allò que li explicaven la gent, que anava a buscar
casa per casa l’Antoni Batalla, especialment la Pepeta de cal Xaman
en la que van trobar un autèntic
filó de música, cançó tradicional i
saviesa popular. Recordeu els onze
itineraris per fer excursions pel
terme de Vilanova i el seu entorn
que surt al final del llibre del municipi? A tot arreu hi havia estat, tot
ho coneixia i et guiava pels camins,
corriols i graells, pels cims, per les
trinxeres i els búnquers, les fonts,
els arbres monumentals, els barrancs, les coves, les seves històries
i les seves anècdotes... com si ens
hi passegéssim en directe però des
del menjador de casa. També era
un gran defensor de recuperar el
nom històric del nostre Montsec, el
de tota la vida: el Montsec de Meià.
La seva debilitat era, però, el Delfí
Solé Puig, el Batistó de Lluçars, el
Síndic de la Vansa com li agradava
anomenar-lo, amb el qual compartia la seva passió pel país i la nostra
història recent. El llibre La bruixa de la Vansa que va presentar a
l’ajuntament de Vilanova va ser un
sentit homenatge a la memòria del
Núm. 19 -Segon trimestre 2020
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El Ferran en la presentación del llibre de relats a la Sala de Lectura, la vigilia de la Fira de
la Perdiu de l’any 2017.

Delfí. Algun cop li havia sentit a dir
que “un és d’on neix i... d’on pastura” i el Ferran, tot i no haver nascut
aquí, havia pasturat molt pel nostre
Montsec i pels nostres pobles. Era
un dels nostres.
Però el Ferran era sobretot un
historiador, un gran i rigorós investigador de la nostra història
contemporània més desconeguda i
oblidada: la Guerra Civil i la postguerra. Treballava especialment en
la investigació de diligències judicials, parlant amb els testimonis
supervivents i duent a terme una
important localització geogràfica
dels fets després d’un acurat treball de camp. Amb un estil amè i
voluntat divulgadora va escriure
llibres d’història sobre les guerres
carlines, sobre la Guerra Civil, es-

pecialment a les contrades properes al Montsec, i sobretot el món
dels Maquis i la resistència antifranquista, omplint i de quina manera el buit historiogràfic que hi havia sobre aquests temes. És autor,
entre molts altres, de mitja dotzena
de llibres imprescindibles per
conèixer la Guerra Civil Espanyola
a les nostres contrades i els Maquis
a Catalunya i a les valls del Pirineu
Oriental i Central. Va obtenir el
1995 el premi Tasis-Torrent de Comunicació i també el reconeixement a la seva recerca de diverses
universitats tant d’aquí com estrangeres. Va ser tot un privilegi poder
participar en la presentació del seu
darrer llibre “La Guerra Civil al
Montsec”, a Sallent, on vam gaudir
d’una jornada inoblidable al seu

costat i al de l’Assumpció. I va ser
un gran honor per a mi que em presentés la vigília de la Fira de 2017 a
la Biblioteca Municipal de Vilanova
el llibre de relats “Visca la vila! I altres narracions”.
Per mi el Ferran va ser una persona molt especial, ja que vam col·
laborar i escriure a quatre mans
“El municipi de Vilanova de Meià”
(1999) i “Vilanova de Meià. Imatges d’un segle” (2001), el primer
monogràfic sobre Vilanova i els
pobles que formen el municipi amb
una exhaustiva recollida d’imatges antigues. Mai tenia un no com
a resposta i quan li ho vam demanar, col·laborava amb l’Associació
Cultural Terres del Marquesat. Molt
més propera és la seva periòdica
col·laboració amb la nostra revista
municipal, LO PAS NOU, on encara
aniran sortint un parell d’articles
pòstums que ens havia fet arribar.
Des d’aquestes pàgines et volem
dedicar un senzill homenatge de
reconeixement, però sobretot d’admiració i d’amistat, en nom propi i també en nom del Consell de
Redacció de la nostra revista. Tu ja
no estàs físicament entre nosaltres,
però el teu record, la teva bonhomia i sobretot la teva obra perdurarà. Gràcies, Ferran. Fins a sempre,
amic. Descansa en pau al peu del
teu estimat Montsec de Meià.
Ramon Bernaus Santacreu

Ferran Sánchez Agustí

S’

ha mort en Fernando, un gran
amic. Un entranyable i irrepetible amic. Un amic dels de debò. La
nostra amistat era sòlida. El nexe
comú era Vilanova de Meià, aquest
poble petit que algunes persones
l’han engrandit amb la seva estimació. Ell, jo i en Ramon Maria Puig,
havíem explorat tots els racons
haguts i per haver-hi del Montsec
de Meià. Han estat molts anys d’excursions i descobertes dels grans i
petits indrets d’aquest massís. Sempre volia sortir d’hora, ben d’hora,
per estalviar-nos les calorades d’estiu i, tot sigui dit, arribar d’hora per
anar a fer una visita a cal Kubala
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per refrescar-se interiorment. Era
tot un món. No parava de parlar i
explicar-nos les històries, algunes
del tot certes i altres farcides per la
seva imaginació desbordant. Havíem escoltat de viva veu tots els seus
llibres abans que es publiquessin.
Quan semblava que ho teníem tot
descobert, sempre acabàvem anant
a la font de l’Estasia, a l’Obac. Allí,
en Fernando sempre hi retornava,
com si la senzillesa bellesa de les
ribes li aportés l’energia necessària
per continuar.
En Fernando era d’ofici mestre.
Un mestre savi i intel·ligent. El seu
coneixement enciclopèdic l’havia

dut a conrear amb encert la història
local. Ell, com tants historiadors locals d’aquest país, no han fet massa
estudis formals d’història, però el
seu saber i dedicació han servit per
mantenir viu el record de com s’han
forjat els pobles i viles de Catalunya.
Tenia una memòria prodigiosa adquirida per un treball tenaç i esforçat. Ningú li havia regalat tot el que
sabia, tot era fruit d’un treball de recerca i d’estudi constant. No parava
d’encetar temes de treball: carlins,
maquis, la Guerra Civil, l’exili republicà, la història de Sallent, i tot
allò que permetés conèixer millor la
història dels seus racons estimats,

allí hi trobaves en Ferran, Fernando
com li dèiem col·loquialment. Escrivia de ben matí, quan encara el sol
treia el nas darrere el Cogulló, en
Fernando treballava a les golfes de
can Tatx. Allí tenia el seu santuari
de creació històrica. Després, tenia
tot el dia per endavant. Si no sortíem d’excursió, circumstància que
també passava, baixava a Artesa de
Segre a comprar i aturar-se, a can
Galceran, en deia l’oficina, a fer un
traguet per refrescar-se. Mai faltava
la seva visita al mercat del diumenge a Artesa de Segre, gràcies a això
podia llegir els diaris dominicals.
S’havia organitzat un cau en l’antic
celler de can Tatx i a l’estiu llegia
els diaris, mentre deixava córrer generosament l’aigua per refrescar el
lloc. Cap al migdia m’hi passava per
recollir els diaris un cop els havia
devorat.
Era persona de costums metòdics i d’anar a dormir d’hora. Sopava sempre a la mateixa hora. Li
molestava el soroll de la plaça que
entrava pels balcons ben oberts per
combatre la color d’estiu. En Fernando formava part del paisatge de
la plaça de Vilanova de Meià. A última hora de la tarda, era freqüent
trobar-lo assegut al costat de l’Assumpció, la seva dona, petant la xerrada en el pedrís de davant de can
Tatx. Acostumava a dur un jersei de
ratlles, ulleres caigudes damunt de
la punta del nas, una branqueta de
romaní, o el que fos, a la butxaca del
jersei i, segons com, un barretet que
tenia més anys que tots nosaltres
junts. Tampoc faltava la colònia que
generosament s’havia tirat després
de la dutxa de tarda. Allà es parlava

de tot mentre es consumia el temps.
Aquests darrers anys, quan en Fernando i l’Assumpció pujaven menys
a Vilanova de Meià, la plaça restava
silenciosa. Es notava a faltar la seva
veu de tro i el seu costum d’establir
conversa amb qualsevol que passés
al seu costat.
La seva inesgotable memòria em
posava al dia de les històries familiars del poble. Com que mai he dut
del tot bé identificar les persones,
els seus noms i els noms de les cases d’on provenen, la seva ajuda
sempre m’havia estat molt útil. En
Fernando coneixia les històries de
tots i les intrigues del sistema social
vilanoví. Preguntava, escoltava i relacionava. Era un pou de saber popular que feia amena tota conversa.
Trobaré a faltar aquestes converses.
Trobaré a faltar la humanitat d’en
Fernando, la seva gran humanitat.
Era una persona socialment sensible i tenia el cor a les esquerres, li
venia de família. El combat polític
l’heretà del seu pare. Encara tinc
present les tertúlies que fèiem el
seu pare, ell i jo sobre la política del
PSUC, partit en el qual tots tres havíem tingut relació personal.
En Fernando no s’ha mort per la
Covid-19, però la pandèmia introdueix la terrible soledat del comiat.
Ha mort tranquil i casualment. La
seva mort ha estat inesperada, el
seu generós cor no ha resistit els estralls d’una operació. Ens ha deixat
submisos en el desconcert. Aquests
morts no haurien d’existir. Els amics
tenim dret al comiat, però quan la
mort és sobtada ens quedem orfes
de la darrera abraçada. En qualsevol cas, la mort ha estat tranquil·la

per ell, però per la resta de gent la
seva partida ha estat un sotrac fort.
Serà enterrat acompanyat per una
reduïdíssima representació de la
família. Però en aquests moments,
tots estarem en el cementiri de Vilanova de Meià, al redós del Montsec,
acompanyant de tot cor a la seva
dona, al seu fill i la seva germana.
La família d’en Fernando és curta, però la família d’amics és gran,
immensa, com el seu cor generós
que, lamentablement, no ha resistit
en el moment que més el necessitava. Descansa, bon amic. Sempre et
portaré en el meu record, perquè les
petjades de les persones entranyables no són esborrades pel temps.
No hi ha oblit possible pel bon amic
Fernando.
Voldria concloure amb un fragment del poema Elegia por Ramon
Sijé de Miquel Hernández, poeta
que segur que t’agradava pel valor
de dignitat que aporta a la memòria
democràtica i republicana del nostre país.
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas
cosas,
compañero del alma, compañero.
Acabo, amb la salutació que acostumaves a finalitzar els correus que
periòdicament m’enviaves: Salut i
República. Lamentablement, no tenim cap dels teus dos desitjos, però
seguim irrenunciablement dempeus
alimentant l’esperança.
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A la iaia Maria
La iaia Maria tenia una gran
personalitat. Era treballadora,
activa, valenta, familiar, viatgera i sempre estava de bon humor.
El dia que et vas morir vaig
pensar que algunes persones

com tu, mai se’n van del tot,
sinó que són eternes.
Encara que ja no hi siguis em
sembla sentir la teva veu i veig
el teu somriure.
T’estimo iaia!
Néts, fill, germans i família.

D

esprés d’haver superat una
pneumònia i quan semblava
que te n’estaves sortint, va arribar
aquesta maleïda pandèmia que ens
ha separat per sempre.
A causa del confinament no vam
poder estar amb tu els últims dies
de la teva vida, quan més ho necessitaves.
Ens has deixat un buit de silenci
i tristesa que ens costarà acceptar.
Et recordarem sempre com el que
has estat, una persona treballadora, alegre i lluitadora.

Sabem que ens serà difícil assimilar que mai més et tornarem
a veure, que no podrem parlar ni
abraçar-te i que d’ara endavant
haurem de treure de la calaixera
els records que hem viscut amb
tu: dinars familiars, passejades,
viatges i tants records que han
omplert les nostres vides.
L’última vegada que ens vam
veure vas comentar que estaves
molt contenta que la família et visités al centre de recuperació tot
sovint.

Som els de casa, i els de casa
sempre hi som, et vaig respondre.
Sempre t’estimarem.
Família de Maria Porta i Novau
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La nostra gent
ENTREVISTA A L’EMILIO CAMPS PALLARÈS

E

milio Camps Pallarés de 72
anys i jubilat és nascut a Tòrrec el dia 21 de juliol de 1948. És fill
de Salvador Camps Garcia i Aurora
Pallarès Vilaseca. Casat amb Maria
Rosa Torra, matrimoni del qual van
tenir tres fills: el Joan, la Roser i la
Laura.
Què recordes de quan eres petit?
Recordo moltes coses, jugàvem
a la plaça a “Japia”, a conillets
amagats, etc. De petit ja ajudava
els meus pares al camp, el pare tenia tres o quatre cabres i quan ells
eren fora, al sortir de l’escola, ens
feien anar a tancar el bestiar, jo en
aquells moments tenia 6 o 7 anys.
De fet sempre m’ha agradat ajudar-los.
Éreu molts nens i nenes en
aquells moments a Tòrrec?
Sí, entre grans i petits a l’escola
hi anàvem 18 o 20.
Que és el que més trobes a faltar de quan eres petit?
No gran cosa, ara tenim els
diners que necessitem, però abans
no teníem el que volíem, ni tan sols
podíem anar a comprar una beguda
que valia tres pessetes.
Què recordes de la teva infantesa?
Els reis no ens portaven gran
cosa: 4 taronges, llibretes, llapis,
etc. El que recordo és que una vegada em van portar un cotxe com
un autocar de ferro i com que era
tan consagrat, al cap de 8 dies ja
l’havia trinxat i a casa em van dir
que no me’n comprarien cap més.
Vaig fer la comunió a Tòrrec, la
vaig fer junt amb l’Ignasi Guàrdia
i el Miquel Bertran, el dia de Sant
Isidre.
Vaig estudiar a Tòrrec fins als 12
anys, com que érem molt consagrats ens van fer anar a Montargull
on hi havia una mestra que li deien
la Plans, l’Ignasi i jo hi vàrem anar
fins als 14 anys, tot i això hi anàvem

20 o 25 entre nois i noies, i anàvem
a peu.
Quan vas començar a treballar?
Quan sortia de l’escola anava a
Cal Casanova a fer de manobra, em
donaven 4 o 5 pessetes. Als 14 anys,
la primera feina va ser plantar pins
a la Garriga de Boada, amb tres o
quatre d’aquí del poble, el meu cunyat el Salvador, dos de Cal Bisbe,
l’Estudiant, el Josep del Roca. Ens
aixecàvem allà a les 5 de matí i a
peu cap a Boada. Gairebé cada dia
al passar per Cal Santolari, que eren
pastissers, ens menjàvem una coca
o dos. I a les 8 a treballar, fèiem
les 7 o 8 horetes i tornàvem cap a
Tòrrec, el nostre jornal no arribava
a les 100 pessetes al dia. Com que
era tan jove, el guarda no em volia
assegurar. El guarda era parent de
cal Genera i va ser el Pere qui va
parlar amb el guarda i li va dir que

em deixés treballar perquè a casa
ho necessitàvem. Vaig seguir treballant allà, tot i que només hi estàvem a l’hivern.
Després vaig treballar 6 o 7 hiverns a Montmagastre. Hi anava en
bicicleta i després em vaig comprar
la moto. A cal Gassó, que hi estàvem com a casa, m’hi quedava tota
la setmana.
Tot això a l’hivern, quan no teníem feina a casa, ja que a l’estiu
em passava tot l’estiu a lligar sacs
amb una recol·lectora que els lligava. També havia anat a arrencar
trumfos tot l’hivern, pel Bisbe i pel
Genera. Treballar tant que vulguis.
Quines festes fèieu?
Fèiem Sant Isidre, gairebé era
com la festa major, teníem músics.
Sempre havíem fet Carnestoltes
també, els homes ens disfressàvem
de dona i les dones d’home. Sempre
havíem fet ball, al principi teníem
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Vàrem fer la granja
de les verres, teníem
15 o 20 verres, tenia
un llogat, anava a tallar
llenya, vaig comprar
un bosc a Santa Maria
i dos o tres a Folquer.
Després de donar menjar a les verres, cap
allà a les 8, me n’anava
a tallar llenya. Al cap
d’uns anys, ja em vaig
comprar la recol·lectora i anava a segar fora.
Em vaig adonar que no
podia ser tan sols treballar per les màquines
i vaig fer les granges de
pollastres.

Emilio amb 15 o 16 anys. Masia de Cal Xico.

un piano, després quan vaig tenir
15 o 16 anys, l’Indalecio ens tocava l’acordió. Pagàvem 15 pessetes
i jo vaig començar a ballar molt
jove amb 14 o 15 anys, jo només en
pagava 10. Diners per ballar a casa
sí que me’ls donaven, però si volia
fer una Fanta que en aquella època
valia 3 pessetes, treia els diners de
la guardiola amb unes tisores, que
abans només hi havia alguna pesseta i els anava a gastar al cafè.
On vas fer la mili?
El meu destí va ser la Seu d’Urgell, allà va ser on vaig conèixer la
meva dona la Maria Rosa. Passada
la mili vaig anar a Barcelona a treballar amb el meu tiet i va ser allà
on vaig fer les pràctiques a Sant Climent i vivia a Molins de Rei amb el
meu tiet.
Què vas fer quan vas tornar
de la Mili?
Em vaig comprar un tractor, un
Ebro, que prou em va costar pagar
i vaig comprar una embaladora a
mitges amb l’Enric del Bisbe, anàvem a treballar cap aquí cap allà.
Després vàrem tenir alguna desavinença, ell es va quedar la primera
embaladora i jo en vaig comprar
una altra, i al cap de 3 o 4 anys em
vaig casar.
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Quantes
granges
tens?
Vaig fer la primera i al
cap de dos anys en vaig
fer una altra, juntament
amb la meva dona.
Les granges les vam fer nosaltres,
menys teular-la que va venir un paleta. Com que vam veure que els
pollastres anaven bé, ens vam vendre les verres i vam continuar amb
els pollastres, fins ara.
Com era la feina del camp
abans?
Jo i el del Farrando vàrem comprar una màquina que la fèiem
anar amb dos animals. Els dos mesos de segar ens quedàvem a fora
a les eres, la mare ens portava el
menjar i a la tarda ens ajudaven,
fins que era fosc. L’endemà al matí
ens aixecàvem ben aviat i a tornar-hi, el que sí que no ens perdíem eren les dues hores de migdiada cada dia.
Com vas conèixer la teva
dona?
Jo estava al campament amb el
germà de la meva dona, em vaig fer
amic d’ell i anàvem a casa seva, on
menjar no n’hi faltava, però feina
tampoc, la sogra aviat t’ensenyava
la forca i et feia anar a girar herba.
Tens fills?
Sí, en tinc tres, un nen i dues nenes. I des de fa dos anys un nét, fill
de la Roser i el Jaume que es diu
Marcel.

Emilio Camps Pallarès als 18 anys.

Què fèieu quan teníeu els fills
petits?
Vacances poques, el que fèiem
era portar-los a la granja, els posàvem una manta a terra i jugaven
mentre nosaltres treballàvem, no
ens podíem estar a sobre a protegir
els fills, havíem de treballar.
Què fas d’ençà que et vas jubilar?
Actualment l’única cosa que faig
és fer hort, vaig al càmping Serra
de Lladorre 3 o 4 mesos i omplo
el temps anant a buscar bolets, al
càmping no hi sóc mai.
Tu que has viscut sempre a
Tòrrec, has notat molt el canvi
en les generacions?
Sí, i tant, abans no hi havia tanta ambició de diners, però hi havia
gent molt “mangante”, començant
per la primera, la segona i la tercera casa, si perdies alguna cosa, ja
no la trobaves i ara si perds alguna
cosa, ho trobaràs.
Si poguessis tornar endarrere
faries les mateixes coses que
has fet?
No ho sé, el que sí que sé, és que
em tornaria a casar amb la mateixa persona, perquè sort n’he tingut
d’ella moltes vegades, si no hagués
estat per ella, m’hauria donat contra la paret més d’una vegada.
Com veus la gent jove d’avui?
No els veig bé, no tenen un bon

Molins de Rei durant la mili.
Fent pràctiques de la mili a Sant Climent Sescebes.
Fent la mili.

futur, hi ha una gran part que no
aprecien el que tenen els seus pares, que ho han guanyat amb esforç
i suor, no valoren les coses que
tenen. Com nosaltres no ho han
de fer, però estalviar una mica, sí;
igual no, perquè jo fins que em vaig
jubilar als 65 anys havia anat tan
sols 1 o 2 vegades fora, no em tocava vacances ni res, treballar, festa
i feina.
Què demanaries al futur?
No molt, poder viure els més
anys possibles i anar fent com ara,
no puc demanar gaire més. I que els

meus fills es puguin espavilar com
vaig fer jo.
En aquesta ocasió hem pogut
preguntar als fills de l’Emilio i la
Maria Rosa, quina era l’opinió que
tenien dels seus pares, i aquí teniu
les seves respostes:
Joan: Dels meus pares he après
a treballar i ser una persona que
pot anar per tot arreu, i el més important, els valors de la família.
Roser: Els valors de la família,
de la feina i l’esforç per aconseguir
el que volem.
Laura: Bàsicament els meus pa-

res m’han ensenyat molts valors,
ser treballadora, valorar les coses
que tinc, l’esforç. El valor de la família que crec que és molt important.
Vull agrair a la família Camps-Torra, l’oportunitat d’haver pogut fer
aquesta entrevista i conèixer-los
una mica més, he estat molt a gust,
he après moltes coses que no sabia.
Espero que tinguin molta sort a la
vida i siguin sempre les persones
que són ara.
Teresa Bonillo Gomez

LA TORRE PENDENTE DI PISA

L

a ciutat de Pisa és un antic
port medieval capital de la
província italiana de Pisa a la regió de la Toscana, situada a la vora
del riu Arno, a 4 m sobre el nivell
del mar i a 12 km de la desembocadura. Està ubicada al centre
d’una gran plana al·luvial i és un
important nus de comunicacions.
Al s. XI començà la seva expansió
marítima, alhora que es consolidava la seva autonomia respecte a
l’Imperi i respecte als marquesos
de Toscana fins a constituir-se, a
la darreria del segle, com un comú
regit per cònsols, que donà pas a
la República de Pisa. Incorporada
a Florència (1406), la seva història
política fou la d’aquesta ciutat a
partir d’aquell moment.
A les ciutats del nord d’Itàlia és
habitual que les catedrals constin

La torre pendente del duomo di Pisa, separada de l’edifici.

d’un temple de grans dimensions,
separades del qual es troba la ca-

pella del baptisteri i també el campanar, com passa a Pisa. Essent
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La torre inclinada del campanar de la catedral de
Pisa.

una de les més conegudes el duomo de Florència amb el campanile de Giotto i el baptisteri al centre
de la plaça, o la torre del campanar de San Marco de Venècia.
A la Piazza dei Miracoli de
Pisa, coneguda com la Piazza del
Duomo, es conserven els monuments més importants de l’època
de la seva esplendor medieval com
són la catedral romànica (s. XIXII), el baptisteri (començat el
1153 i acabat el s. XV) i el campanar de la catedral, la cèlebre torre
inclinada (s. XII-XIV), coneguda
com la torre pendente de Pisa.
Tot el conjunt monumental va ser
declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 1987.
La torre
La construcció de la torre de
Pisa, situada a la part sud de l’absis de la catedral, va començar el
8 d’agost de 1173, dissenyada per
Bonanno Pisano. Quan el 1178
havien arribat a la tercera planta
i uns onze metres d’alçada, la torre va començar a inclinar-se cap
al sud, ja que li fallaven els fonaments perquè estaven assentats en
uns terrenys al·luvials inestables.
A causa de les guerres que va viure
la ciutat i a altres contratemps, es
va aturar la construcció gairebé un
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Dibuix en secció de la torre inclinada
de Pisa.

segle i segons alguns experts això
va fer que mentrestant s’assentés
i consolidés el terreny. No es van
reprendre les obres fins al 1272
quan Fernando di Vincenzo hi va
afegir quatre noves plantes fins a
arribar a la sèptima, construïdes
amb un angle especial contrari a
la inclinació que tenia per contrarestar-la. De nou es va interrompre
les obres i no va ser fins al 1350
en què Tomasso Pisano la va coronar amb l’habitacle cilíndric on
s’hi havia de penjar les campanes,
construint-lo de forma descentrada per corregir-ne la inclinació. A
partir d’aquest moment la torre
va començar a inclinar-se de nou
a un ritme de 2 o 3 mil·límetres
per any. Gràcies a aquesta inclinació es diu que Galileo Galilei va
deixar caure dues boles de canó
de diferent massa des de la torre
per demostrar que la velocitat
de descens era independent de
la massa. La història, tot i que
descrita per un deixeble del mateix Galileo, es considera un mite.
La torre d’estil romànic és de
planta circular i té vuit nivells. La
planta baixa és massissa i decorada amb arcuacions cegues sostingudes per 15 columnes. Les sis
plantes següents estan decorades
amb una galeria d’arcs de mig punt

sostinguts per columnes que
envolten el cos cilíndric de la
torre (una galeria d’aquest estil decora l’absis de la catedral
de la Seu d’Urgell). La vuitena
planta és el campanar pròpiament dit, està decorada amb arcuacions cegues i no té galeria
de columnes. S’hi puja per una
escala de caragol formada per
294 esglaons i porta penjades
set campanes, corresponent
cadascuna a una nota de l’escala musical; la campana més
grossa, l’Assunta, va ser penjada el 1655 i pesa tres tones i
mitja. L’alçada de la torre és de
56,70 m des de la base a la part
més alta i és famosa per la seva
inclinació de 5 graus 30 minuts
respecte a la vertical. Té un pes
estimat en 14,7 tones. La torre
juntament amb la catedral de la
qual forma part són considerades una joia de l’art romànic.
Una de les primeres actuacions conegudes per aturar-ne la
inclinació la va fer el 1835 l’arquitecte Alessandro della Gherardesca, que va fer excavar un camí al
voltant de la torre per fer visible
la base, eliminant-ne el terra fangós i substituint-lo per una base de
marbre. Això va ser nefast causant
la inundació de la base i un nou
increment de la inclinació. L’any
1934 Benito Mussolini va intentar
salvar la torre fent tirar moltes tones de ciment als fonaments i el
remei fou pitjor, ja que la torre es
va inclinar encara més en la terra
tova.
Demanda d’ajut internacional per salvar la torre
El 27 de febrer de 1964, el govern d’Itàlia va demanar ajuda
internacional per prevenir la caiguda de la torre i des de tot el
món van arribar projectes i solucions d’arquitectes i enginyers.
Es va assignar el projecte a un
conjunt d’enginyers, matemàtics i
historiadors, que van debatre sobre els mètodes d’estabilització a
les illes Açores. Després de dues
dècades de treballs, a principis
dels anys noranta del segle XX la
torre va viure el pitjor moment
de la seva existència, ja que va
arribar als 6,6 graus d’inclinació

La solució podia venir també
la qual cosa suposava que la part
alta de la torre va arribar a tenir de Vilanova de Meià
Allò que ha fet possible aquest
una diferència de més de 4 metres
i 47 centímetres respecte a la base article està relacionat amb la crida
i estava en evident perill d’ensor- internacional que va fer el govern
rament. Per això el gener de 1990 d’Itàlia per salvar la torre de Pisa
la torre es va tancar al públic per el febrer de 1964. Una de les molmotius de seguretat i es van dur tes persones que van contestar a
a terme diferents treballs urgents la crida va ser el nostre convilatà,
de consolidació. La primera acció l’aleshores el jove paleta Josep Facorrectiva es va fer l’any 1992, sos- riol, donant unes solucions molt astenint el primer pis de la torre amb senyades per aturar la inclinació de
tendons d’acer. Un any més tard, la torre i aconseguir-ne la seva estaes van apilar 600 tones de lingots bilització. Es va posar en contacte
de plom al nord de la
torre, com a contrapès. El 1995, es va optar per 10 ancoratges
d’acer sota terra, per
fer una tirada invisible
cap al nord de la torre.
Aquestes mesures de
consolidació temporals es van mantenir
fins que es va trobar
una solució de llarga
durada. I és que l’aigua
del nivell freàtic augmentava més al costat
nord de la torre, fent Sobre de la Comune di Pisa (1-06-1965).
que s’inclinés anualment cap al sud. L’any
2003, John Burland,
professor emèrit d’enginyeria de l’Imperial
College de Londres, va
dissenyar un sistema
de drenatge del terreny per sota el costat
nord de la base de la
torre on va extreure
uns 38 m3 de terra del
subsòl. Des de llavors
el monument ha deixat
d’inclinar-se del tot.
Amb aquests treballs la
torre va aturar la seva
progressiva inclinació
i va recuperar 40 cm de
la inclinació que tenia,
tornant a la inclinació
de feia 200 anys. Després d’aquests treballs,
la torre de Pisa s’ha declarat estable almenys
durant uns 200 anys.
El 16 de juny de 2011,
un cop acabats aquests
treballs d’estabilització, la torre va tornar a
obrir-se al públic.
Contesta de la Comune di Pisa (25-05-1965).

amb la Comune di Pisa (l’ajuntament de la ciutat) i van mantenir un
intercanvi de correspondència, que
hem pogut documentar, els mesos
de maig i juny de 1965, on li deien
que els fes arribar la seva proposta.
La proposta que el Josep els va fer
arribar anava acompanyada d’un
dibuix i consistia a construir al voltant de la torre una anella de formigó armat d’un metre amb uns raigs
semblants als d’una bicicleta, també de formigó armat que actuaven
a compressió per mantenir l’estabilitat. A continuació hi
anava una segona anella
de formigó armat que actuava com a contrapès.
La seva proposta no va
ser escollida i sí que ho
va ser una enviada des
de Tarragona que dissenyava dues anelles i res
més. Aquesta devia ser
una de les propostes que
es van estudiar a la reunió que es va fer aquell
any a les illes Açores.
Com que van arribar propostes de tot el món, el
Josep en recorda una enviada per uns americans
que proposaven desmuntar la torre numerant totes les pedres i reconstruir-la de nou amb
uns nous fonaments.
Però el que de veritat els
interessava als italians
era la seva inclinació
com atractiu turístic de
la ciutat, però que no
col·lapsés, ja que actualment la torre atreu uns
tres milions de turistes a
la ciutat de Pisa. De tota
manera, tal com hem
pogut documentar, cap
de les propostes que es
van posar sobre la taula
a la reunió d’experts de
les Açores van servir per
aturar la inclinació de la
torre i la seva estabilització. La solució va arribar
molt més tard (2003), tal
com hem explicat.
Ramon Bernaus
Santacreu i Francesc
Cardona Fonoll
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Taller d’escriptura
LA VIDA DE LA GERTRUDIS

E

n un despatx ampli de grans
finestrals, la seva mà, una
mica tremolosa, va treure d’un calaix tancat amb clau una llibreta
de tapes vermelles amb signes de
tenir ja una edat i començà a llegir
el relat escrit en tercera persona.
“Quina vida la de la Gertrudis!!. De petita va ser la nena més
feliç del món, a tota hora cantava, saltava i ballava, a l’escola no
es perdia un partit de futbol ni
una representació de teatre sent
la protagonista en ambdues activitats, sempre manant, li agradava manar i li era exactament
igual les crítiques que podia rebre. Li venia de família, son pare
era igual, bé ella era pastada al
seu pare, alegres, participatius i
manaires.
A mesura que es va anar fent
gran i guapa, la Gertrudis que no
fumava ni prenia drogues, es va
decantar per l’estil gòtic, negra
de cabell, negra d’ulls i llavis, negra de vestimenta i negra de botes potents. Les discussions amb
la mare, que no podia entendre
aquella afició, eren el plat de cada
dia, li va arribar a dir que feia
mania, que semblava un escarabat fastigós. Ni el pare, que s’ho
prenia amb humor, podia posar
pau entre les dues dones. No se
sap si a causa de l’estil gòtic o
per les contínues trifulgues amb
la mare, el cert és que el caràcter
de la Gertrudis va anar canviant
com la serp canvia la pell.
El cop definitiu va venir quan
el pare va morir d’un atac de cor
fulminant als 54 anys. Va ser una
sotragada tan punyent que la Gertrudis va frenar de cop els somnis,
les il·lusions, els hobbies i fins i
tot el do de manaire es va difuminar. Errava per la casa sense esme
amb la mirada fosca i un rictus
d’ira als llavis. La mare, molt més
jove que el pare, només plorava
sense badar boca ni per bé ni per
mal, totalment esmaperduda.
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Un dia de boira negra, el germà
de la mare, l’oncle Ton, es plantà
a la casa i s’hi va instal·lar, “per
ajudar i cuidar a aquestes pobres
dones”, comentava a tot aquell
que el volia escoltar. Dies i nits
difícils, gemecs sords i cops silenciosos que traspuaven per les
persianes abaixades i les escletxes centenàries dels murs.
Un dia d’un Nadal, cap al tard,
la Gertrudis, amb la motxilla
negra a l’espatlla i baixant de
dos en dos els esgraons cridant
com boja “no em tornaràs a fotre la mà al damunt ni al davall
mai més, fastigós de merda!!”
va desaparèixer entre llumetes i
cants de nadales que sortien dels
festius balcons; caminava amb
el cor trencat d’haver hagut de
deixar la mare amb aquell animal degenerat. No podia seguir
aguantant la violència i els atacs
sexuals continus de l’oncle, sense poder cridar, ni demanar empara per no trasbalsar del tot la
pobra mare. En tot aquest nefast
període quasi perd tot allò que
son pare li havia inculcat i ja era
hora de canviar el panorama de
la seva vida, tocava espavilar-se,
fer diners per poder cuidar la
mare en un futur no massa llarg.
Ho veia clar, buscaria un marit,
a poder ser ric i dòcil, es casaria
i tindria dos o tres fills, farien
la passejada dels diumenges i el
vermut, anirien al futbol tota la
família i els faria pastissos per
berenar. La vida seguiria els seu
curs sense cap entrebanc.
Era decidida la Gertrudis i es
va posar mans a l’obra. Va trobar feina en una merceria, la
més gran de Lleida i amb la seva
capacitat de manar aviat es va
fer l’ama del taulell controlant
les dependentes, totes dones clar i
aportant noves idees que feien les
delícies de totes les dones del barri i de més enllà. Només li faltava
trobar un home. Aviat va adonar-se que no era una tasca fàcil.

La majoria eren casats que sols
buscaven un entreteniment jove;
molts eren separats carregats de
fills i amb un vici o un altre i que
només sabien parlar de l’ex dona
amb veu tova i el llagrimall fluix;
hi havia el grup dels vidus, pocs
però exigents i fent veure que estaven de tornada de tot; punt i a
part mereixien els encara solters,
al cap només hi tenien catxar,
a la feina i fora!, responsabilitat cap ni una, casar-se?, tenir
fills?... ho trobaven carca, cosa
del segle passat i, al damunt, no
tenien mai un ral a la butxaca.
Era frustrant. Va intentar, més
d’una vegada, atraure a aquells
que li semblaven més potables i
amb possibilitats, però a l’hora
de posar-se al llit, tots, absolutament tots, tenien la cara de l’oncle Tom. L’esgarrifança s’apoderava del cos de la Gertrudis i havia de començar a córrer deixant
el tros d’home amb un pam de
nas. Tenia les idees clares, però
no podia traspassar la barrera de
la violència sexual que va patir.
Al final els seus millors amics,
aquells que l’ajudaven, la feien
riure i de tot podia parlar amb
ells, eren un grup de nois guapíssims i dolcíssims gais.
Passats uns anys, quan de
debò va prendre consciència que
no se’n sortiria de fer realitat el
somni d’un bon casament i tenir
fills, quan va tenir clar que era
carn de canó d’aquella dita que
sentia dir a les dones del carrer
en la seva època gòtica: “aquesta,
ni soltera ni casada ni vídua”, va
ordir un nou somni. Un cop va
aconseguir resoldre totes les gestions per dur a cap el nou pas, va
demanar l’ajut dels seus amics
gais i amb dos d’ells van anar a
buscar la mare. El seu estat era
deplorable, seguia sense sortir
cap mot de la seva boca, els seus
ulls tenien una paret de ciment
davant, semblava que no s’adona-

va de res però quan la Gertrudis la
va abraçar, les mans es van clavar a
la cintura de la filla amb tanta força
que no havia manera de separar-la.
Tot s’havia de fer molt ràpid abans
que l’oncle Ton tornés del bar; la
Gertrudis, d’una esgarrapada, va
preparar la maleta amb quatre coses imprescindibles; va pentinar
la mare amb el raspall de l’amor,
aquell de pues suaus i mànec de plata de quan era petita i quasi a coll
bebè, amb tota la tendresa que va ser
capaç la va seure dintre el cotxe i
varen desaparèixer en la nit fosca.”

L’AVENTURA DE SOMIAR

Relat inacabat. Els ulls humits. La
vella llibreta tornà al calaix i la clau
donà dos tombs.
S’obrí la porta de fusta noble i una
veu tranquil-la digué: Mare Superiora, si no mana res més ja ho tenim tot
a punt pel funeral de la seva estimada
mare.
Montse Puig

•

Somnis de colors,
que n’és de meravellós,
sento diferents olors,
i veig molta diversió.
Estic jugant en somnis,
i hi ha ocells, cabres i vedells,
són divertits i màgics,
i el cor el tenen immens.
Només els veig quan somio,
però jo amb això ja faig,
i quan veig que em criden,
jo de seguida hi vaig.
En els meus somnis es posen a ballar,
em fan riure i em donen felicitat.
Als seus jocs em fan jugar,
i jo em sento molt emocionat.
A mons màgics i desconeguts puc viatjar,
i persones, objectes i animals puc conèixer,
ara tan sols penso poder somiar
i que aquests m’ajudin a créixer.
Dídac Masanés Antonio
(accèssit dels Premis Camí d’INS els Planells- 1r ESO)

Màgia apta
per a tots
els públics

•

Celebracions,
events, festes,
teatres, sopars,
aniversaris...

648 955 032
magiamagmarc@gmail.com
www.facebook.com/magiamarc
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Els lectors escriuen
LA FONT DE LES BAGASSES, UNA MÉS DE VILANOVA

L

a font de les Bagasses actualment està canalitzada subterràniament cap a l’altre costat de
carretera en terme de Camarasa, a
tres kilòmetres de la Passarel·la de
la Canadenca (1916-1975) i abans

d’entrar al Congost dels Terradets.
Però la surgència, com es pot veure en aquesta foto i el document de
1943, sempre ha estat en terme de
Santa Maria de Meià (Vilanova de
Meià) com el llegendari Forat de

l’Or, perquè la Noguera Pallaresa
és la frontera natural entre els dos
termes i la Font de les Bagasses és
a l’esquerra d’aquesta.
Text i imatges: Ferran Sánchez

Imatges actuals de la Font de les Bagasses.

Document sobre la Font de les Bagasses.
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OLIBA GREEN BEER,LA PRIMERA CERVESA VERDA D’OLIVA DEL MÓN
Una beguda mediterrània creada al Pirineu que representa el paisatge que l’ha vist nàixer: la
Vall de Barcedana
La seva recepta única inclou 7 varietats d’olives autòctones del Pallars Jussà
UNA CERVESA D’AUTOR LLIGADA A UN TERRITORI
Ivan Caelles Colomés, productor
d’oli d’oliva verge extra, està duent
a terme un projecte de posada en
valor de la Vall de Barcedana i dels
seus paisatges i oliveres autòctones. La marca ERM Oli d’Oliva de
Muntanya, sota la qual produeix
uns olis d’oliva excepcionals, ha
suposat un autèntic revulsiu al territori.
Ara, aquest enginyer agrònom
inquiet i innovador, treu al mercat
un nou producte que uneix dues de
les seves passions –les olives i la
cervesa– i que dóna continuïtat a la
iniciativa endegada amb l’oli. L’Ivan
ens sorprèn amb OLIBA Green
Beer, una cervesa d’oliva que destaca pel seu atractiu i particular color
verd, pel seu aroma que transporta
als camps d’oliveres i pel seu sabor
compensat i amb tocs d’oliva.
OLIBA Green Beer, el llançament
oficial de la qual és el 10 de maig
de 2020, entra amb força al mercat
de les cerveses artesanes i ja està
disponible en botigues gurmet i de
proximitat, a la pàgina web www.
olibagreenbeer.com i a plataformes online.
Aquesta cervesa pallaresa es presenta en ampolles de 33cl, una edició limitada d’ampolles de 75cl i ti-

A més, OLIBA és una cervesa
sense gluten, fet que no afecta el
seu sabor i apta per celíacs.

radors per a fires i canal HORECA.
A més, s’ofereixen uns packs-cistella que inclouen 5 cerveses + un
got de degustació o bé 6 cerveses
(sense el got) + un regal sorpresa.
UNA CERVESA ARTESANA INGREDIENTS 100% NATURALS
SENSE GLUTEN
OLIBA Green Beer s’ha elaborat
seguint l’estil Bohemian Pilsner,
originari de la República Txeca.
S’han utilitzat malts pils d’alta qualitat i llúpols txecs com el saaz per
oferir un producte amb un 5% d’alcohol, refrescant i suau.

UNA CERVESA COMPROMESA
I, com no podia ser d’altra manera, OLIBA Green Beer segueix
la línia de tots els projectes d’Ivan
Caelles i els seus valors socials, per
això estem compromesos amb entitats com la FUNDACIÓ PRIVADA
ILERSIS, que afavoreix la integració de persones amb discapacitat
intel·lectual a Lleida, i amb l’ONCE,
que promou la inclusió de persones
cegues i amb discapacitat a tot l’estat espanyol.
Així, els nois i noies de la FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS s’han
encarregat de la manipulació del
packaging de les nostres cerveses i
de posar-hi l’etiqueta en braille que
hem treballat conjuntament amb
l’ONCE i que permet a les persones
amb discapacitat visual de poder
llegir el producte que tenen a les
seves mans.
UNA CERVESA AMB CONCEPTE
OLIBA Green Beer és “La beguda mediterrània dels Pirineus”,
concepte que sorgeix observant la
distribució del cultiu d’oliveres de
Catalunya, que va des del peu de la
muntanya, com la Vall de Barcedana, fins a la costa mediterrània. Pel
que fa al nom, OLIBA seria l’ingredient que fa especial aquesta cervesa, però s’ha escrit amb ‘B’ per
donar-li personalitat i fer referència a la idea de Beer o Birra. Green Beer, el claim que acompanya
al nom, destaca el particular color
del producte i ens informa que es
tracta d’una cervesa. Un nom i un
concepte amb moltes aspiracions
que s’han pensat perquè siguin entenedors a escala internacional.
Ivan Caelles Colomés vol destacar que tot aquest treball no hauria
estat possible sense el seu equip:
l’empresa elaboradora Click &
Brew; la dissenyadora i responsable de màrqueting, Neus Huguet;
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l’equip de xarxes, comercial i d’exportació i totes les persones que
han aportat el seu granet de sorra.

També vol fer un agraïment al Consell Comarcal del Pallars Jussà,
l’Ajuntament de Tremp (progra-

ma “Al teu gust - Aliments del Pallars”), l’Ajuntament de Gavet de
la Conca, Pallars Actiu, el sindicat
agrari JARC (Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya) i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i
Forestals de Catalunya (demarcació de Lleida).
Podeu ampliar la informació a
www.olibagreenbeer.com
Ens podeu contactar al correu
info@greenbeer.com o al telèfon
647 650 709
En aquest link trobareu el vídeo
promocional https://www.youtube.
com/watch?v=AxGR9FschRA
Ivan Caelles

ELS FANTASMES DE LA VALL D’ARIET

F

a fred. Fred de novembre. L’incipient creixent de la lluna s’ha
post i la resplendor que ha deixat
darrere Sant Mamet encara dibuixa la muntanya. Durarà ben poc.
Aviat la celístia d’un cel immensament estrellat, serà l’única llum
que hi haurà. He pujat a la Vall
d’Ariet, com cada any pel Dia dels
Difunts, a trobar-me amb els meus
fantasmes. He vingut al pla de l’ermita de Sant Bartomeu i, com si els
meus vells amics m’esperessin, he
trobat la porta de la capella només
tancada amb la balda. Cada any
tots són aquí. Els veuré arribar,
l’un després de l’altre, fent via des
del Coll d’Orenga per la Vall d’Ariet de Caps o pujant des de Gàrzola, Baldomar i Clúa per la de Sols.
No en ve cap del petitó cementiri
parroquial. No hi van ser enterrats.
Ningú mai ho va fer. Duran l’any
jeuen escampats per tota la vall,
aixoplugats a les ruïnes de les velles pagesies, qui sap si amagats
pels trossos de bosc o colgats sota
aquesta terra cansada de tant treballar, on relles i tractors els han
anat soterrant cada cop més fondos. He dit els meus fantasmes. Jo
també ho sóc un, de fantasma. Ens
coneixem de fa una colla d’anys,
de quan era un xaval. D’abans, ui!
Molt abans que jo morís i el meu
cos anés a reposar en pau al fossar de Santa Maria. Ells, els meus
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amics, no l’han trobat mai aquest
repòs de la terra sagrada.
Ens orientem pels estels. Com
abans. Com quan fugien i jo els veia
córrer a cor què vols escapant-se
del foc dels fusells. I ells corrien travessers al Camí de Sant Jaume, els
Carros de les Ànimes a l’esquerra si
reculaven des d’Aragó o a la dreta
si, desorientats, pujaven des de Baldomar o la Clúa. Ens trobem sota
mateix dels Tres Gegants o, si voleu,
els tres estels d’Orió. Allunyats de
l’estel de Tramuntana, que és traïdor
perquè xucla els pescadors, diuen.
Arribo el primer perquè jo els
convoco. Cada any el mateix. Despasso el forrellat i obro la porta. Jo
era fill d’un masover. Els vaig veure
aquell gelat hivern de guerra, passar
davant la porta de casa. Són els mateixos, alguns ben cadells encara,
que corrien, la manta en bandolera,
un vell capot, un sarró sense res per
fer una mossada; a la mà, un fusell.
O potser no, potser el fusell pesava
massa i l’havien llençat en aquella
cursa folla i qui sap si fins i tot, s’havien desprès del capot, que engavanyava, o de la manta que feia nosa
per córrer. D’altres ja són grans, de
les lleves del setze. Al sarró, que encara no han llençat, porten la carta i
el retrat de la dona amb fills.
Vaig jurar que ho faria. Li ho vaig
jurar. Era un xiquet poc més gran
que jo. Un corneta. L’instrument,

abonyegat, al cinyell. No va poder
aguantar més. Va caure tan llarg
com era davant de casa. Cridava sa
mare. Demanava aigua. Quan vaig
sortir de casa amb el selló, ja no respirava, havia perdut el pols, però em
mirava, els ulls suplicant i agraïts.
Els hi vaig aclucar. I li vaig jurar que
cada any, viu o mort, aniria a l’ermita. Que allà ens trobaríem amb ell i
els seus companys. I, fins ara ho he
complert.
Van arribant. Tots xisclen. Tots
gemeguen. Són centenars que es
van encabint a la petita església. És
l’aplec dels fantasmes dels que van
deixar la pell en aquests camins. Els
espectres es barregen els uns amb
els altres. Són com de fum. Les mantes, les escopetes, els capots també
són fum. Encara els porten. I ploren
com aquells dies que jo els veia passar davant de casa meva. I són nens
de setze anys que sangloten i que,
com aquella corneta, criden la mare.
Homes drets i fets que invoquen Déu
malgrat que lluiten en l’exèrcit republicà. I els plors i els xiscles es barregen, encara, amb la remor dels trets
que els empaiten i amb les bombes
que esclaten i amb els bels de les
ovelles que algun pastor ha hagut
d’abandonar cuitacorrents.
Els veig com vénen. I veig una llumeneta roja que s’encén de cop al
mig de la nit i es fa flama blavosa
d’un altre soldat que cau i que ve a

l’ermita de Sant Bartomeu. És un
altre dels fantasmes convocats que
cada any, la nit de Tots Sants, tornen a fugir d’aquella guerra inhumana, germà contra germà, i tornen a
sentir el tret del perseguidor que els
travessa el cos. I, molts d’ells, tornen a sofrir la llarga agonia del ferit
que demana socors i que ningú ve a
ajudar-lo i que, al capdavall, mor tot
sol al mig del camí mentre veu passar vora seu les botes dels que s’escapen del carnatge i que, més enllà,
també cauran. Tots van sense afaitar de dies. Als més joves tot just els
apunta un borrissol suau a les galtes
i sota el nas. Els més grans, escabellats i grenyuts, fan mitja por. Tenen
la barba embolicada i punxent. Encara porten la cantimplora, el matxet, el corretjam. Una cantimplora,
un matxet i un corretjam que també
són fum com ells i les seves armes.
Els equipaments que duien, el que
es van quedar al món dels vius, es
paguen cars a casa els antiquaris. I
casa dels antiquaris encara hi trobareu, també, les bombes que els van
matar.
I xerren i fan un guirigall inintel·
ligible. Que si l’un era l’hereu d’una
gran casa i que li van fer deixar la
terra i la família per anar al front en
una guerra que ell no volia. I la seva
vídua va haver de passar misèria i
persecució. I l’altre, que recorda la
nit d’amor que va fer amb la seva
xicota, verge fins a la nit abans de
marxar. Després la noia i el minyó
que va néixer van ser rebutjats per
una societat que humiliava els vençuts. I encara un, voluntari per lliurar el seu poble del feixisme, i que
des del més enllà ha vist el feixisme
a tot el país. I el que havia estat enginyer. O teixidor. O que acabava la
carrera de metge. I, fins i tot, el que
s’havia trobat al front amb el seu
pare, que lluitava a l’altra banda. I

el que havien abatut quan intentava
passar-se als nacionals, que eren els
que anaven a missa. I aquell altre
que era capellà i que deia missa i
confessava d’amagat. Tots eren allà
perquè ningú no els havia enterrat.
Els voltors i les guineus els havien
devorat els cossos. Només quedava el fum blavós, luminescent, dels
seus esperits.
Aquests esperits només es manifesten la nit de Tots Sants, el dia
dels Difunts. Durant l’any s’amaguen a les cases derruïdes de la Vall:
el Castell, cal Castellà, cal Moliner,
ca l’Aran, cal Reguera, cal Franciscano, cal Sigalé, cal Jaumetó. No
en queda cap a la dreta, d’aquestes
cases. Són munts de runa, desteulades, esquelètiques, fantasmes elles
mateixes com els esperits que allotgen. No les ha esfondrat cap guerra,
no. Els homes i les dones que hi vivien, les han abandonades. Se n’han
anat a Baldomar, a Vilanova, a Santa
Maria. Qui sap si a Lleida o a Barcelona. Si qualsevol nit de lluna nova
passeu per la Vall d’Ariet, veureu,
potser, qualque fumerola d’aquestes ànimes fugitives que un dia van
passar pels seus trossos, pels seus
camins, corrent, i que encara no han
trobat la pau per als seus ossos. Són
unes fumeroles que la celístia fa blavoses. O bé –no ho provéssiu pas–
una nit de tempesta, quan cauen els
llamps i espetega fort la pluja i les
fumeroles es fan rogenques, ataronjades, enceses.
Pareu-vos i esteu atents. Escolteu
els trons. Escolteu la pluja. Escolteu
el silenci. I entremig sentireu, potser, alguna veu llunyana i esmorteïda. És la història d’un fantasma, que
us la dicta a cau d’orella. Com era
abans de ser ànima en pena, com
vivia, com va anar a la guerra. Qui
eren els seus companys. Per què
lluitaven. Com hi van morir. Són uns

murmuris apagats. Com tapats per
cotó fluís. Són les mateixes veus revoltades i gemegoses, sobreposades
les unes a les altres en una barreja
indesxifrable, que aquesta nit s’ajunten a l’ermita de Sant Bartomeu. De
tant en tant, un renec, el garranyec
del carregador d’un fusell, el xiulet
d’una bala.
Si una nit d’aquestes tètriques us
arreplega la tempesta i us refugieu,
posem per cas, a paneres o el que
queda de cal Revellit, o bé una nit de
lluna nova, sota un cel ben estelat,
feu bivac al pla de l’ermita i pareu
l’orella, enmig del brogit les sentireu aquestes veus i aquestes històries; les sentireu, aquestes remors,
aquests renecs. Però mai podreu
explicar a ningú tot allò que haureu
sentit, que potser fins i tot, haureu
vist. L’endemà, us haurà semblat
que heu tingut un malson i no us
recordareu de res. Els fantasmes
de la Vall d’Ariet us esborraran del
cap tot allò que us hauran explicat a
la nit quan, presos de terror, els escoltàveu i us venien ganes de treure
el bloc o la gravadora i apuntar...
apuntar tot allò.
Si una nit de Difunts no teniu por i
voleu pujar a l’ermita de la Vall d’Ariet per veure i sentir l’aplec dels fantasmes, quan sereu pels volts de la
Clúa si pugeu de Baldomar, o quan
arribeu a la Creueta si veniu des de
Santa Maria, o bon tros abans de
cal Reguera si heu agafat el camí de
Gàrzola, us agafarà un segament de
cames que no us hi deixarà arribar.
Us prendrà una llangor molt forta,
les cames no us duran, i caureu
adormits. El rellent de la nit us gelarà la carn i els ossos i, qui sap? Potser demà, quan un pagès passi amb
el seu tractor, trobarà el vostre cos
esvanit a la vora del camí.
Text: Jaume Avellaneda

Anuncieu-vos-hi!
Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres
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L’Almanac del Montsec de Meià
COSTUMARI D’ESTIU 2020
JUNY: Mes de 30 dies, 6è del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 06 h 21 m i es pon a les 21 h
19 m
El dia 30 el sol surt a les 06 h 22 m i es pon a les 21
h 29 m
El dia 20 és el solstici d’estiu, el dia més llarg de l’any
a l’hemisferi nord. Entrem a aquesta estació a les 23 h
44 m. Avui el sol entra a la constel·lació de CÀNCER.
Fases de la lluna i el temps
(segons el Calendari dels Pagesos):
Quart creixent el dia 1 a les 12 h 21 m. Calamarsades
Lluna plena el dia 5 a les 21 h 12 m. Nevades febles
als cims més alts
Quart minvant el dia 13 a 08 h 23 m. Pujada de les
temperatures
Lluna nova el dia 21 a les 08 h 41 m. Gran amplitud
tèrmica
Quart creixent el dia 28 a les 10 h 16 m. calor i bancs
de boira a la costa

i algunes dependències
del monestir de monges
benedictines que antigament hi havia hagut en
aquest indret. En la visita
pastoral que el prior de
Santa Maria Josep de Jalpí va fer a la parròquia de
Vilanova el 1641 és descrit
d’aquesta manera: “Altra
Isglesia sots invocació de
Sant Pere que antes era
Monestir de Monges de
Sant Benet, construïda Restes de l’església románica de
en lo dit terme de Vilano- Sant Pere de l’Obac.
va de Meià a la partida
que es diu del Riu de Sant Pere. A la qual isglesia se
va (en) professo tots anys dia dels apòstols Sant Felip i Sant Jaume, primer de maig, no se diu missa.

DATES ASSENYALADES I COSTUMARI:
Al juny és l’època de la sega, començaven les feines
més importants de la pagesia tradicional. Pels pobles
mediterranis la collita dels cereals era el fet més important de la vida agrícola, ja que representava l’obtenció del pa, aliment bàsic de la dieta. El blat és considerat com el rei de tots els fruits.
Sembraràs quan voldràs, El blat, curt o llarg,
però pel juny segaràs
pel juny ja ha de ser segat.
Hom creu que pels efectes de la calor, al mes de juny,
però també a juliol i a l’agost, l’organisme experimenta
alteracions que a vegades donen lloc a reaccions precursores de benestar i de normalitat durant la resta de
l’estiu i també per la hivernada. Aquesta calor també fa
sorgir preceptes d’higiene popular amb consells força
curiosos per la mentalitat actual:
Si vols conservar
Juny, juliol i agost,
un bon pit
senyora no estic amb vós,
pel juny no surtis de nit. quan la fresca vindrà
ja ens tornarem a trobar.
Segons la tradició, moltes d’aquestes parèmies vénen del fet que, segons la tradició, el dia 5 de juny fou
el dia en què Eva va temptar el seu company, Adam.
D’aquí ve que hom cregui que, des d’avui i durant un
període de tres mesos, els plaers carnals porten males
conseqüències morals i perjudiquen la salut.
Dia 11 de juny: Diada de Corpus. El papa Joan
XII establí la festa del Corpus i la celebració de la
seva octava, l’any 1316. La primera data documental
d’aquesta festa a Catalunya és el 1320.
Dia 24 de juny: Nativitat de Sant Joan Baptista.
Dia 29 de juny: Sant Pere i Pau. Al terme de Vilanova de Meià, a la partida de l’Obac, molt a prop del
riu, encara queden les restes de l’església de Sant Pere
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Restes de l’església románica de Sant Pere de l’Obac.

La qual església ab los drets i pertinences de aquella
fonch unida e incorporada a la parroquial de Nostra
Senyora de Meià, per Jaume de Cervera lo any 1244
.” També es diu a l’acta que en la visita pastoral anterior
que havia fet el 1635, a l’altar major hi havia una talla
de fusta amb la imatge de Sant Pere posat dintre d’un
tabernacle tallat en fusta a mode de càtedra.
Dia 15 d’agost: L’Assumpció de la Mare de Déu.
Festa Major de Santa Maria de Meià. L’Església
commemora la mort de la Mare de Déu. En alguns
temples muntaven un túmul que recordava el llit de
mort de Maria, per això en alguns indrets se l’anomena
la Mare de Déu del Llit. A molts pobles es representava el misteri de l’Assumpció, com s’havia fet a Prades
o com encara es fa a Elx, al País Valencià. Moltes poblacions celebren avui la Festa Major.
Tal dia com avui de l’any 1633, Josep de Jalpí i Julià va prendre possessió del priorat de Santa Maria de
Meià tant de la seva jurisdicció espiritual, quasi episcopal, però també com a baró i senyor jurisdiccional

Monestir de Santa Maria. Any en què va prendre possessió Josep de
Jalpí amb el símbol de la família.

dels pobles que formaven la Baronia del Monestir
(Santa Maria de Meià, Figuerola de Meià, Peralba, Cabrera, Rúbies, Solanelles, Mont-roig i els pobles de la
Vall del Priorat). Com que encara no era prevere no ho
va fer presencialment sinó mitjançat un apoderat, el
notari de Girona Bernat Famades. Jalpí va venir personalment a Santa Maria a prendre possessió del priorat
el 15 de gener de 1634 quan ja li havien concedit el
sagrament de l’ordre sagrat i ja era prevere.
Dies 11, 12 i 13 de setembre: Festa Major de Vilanova de Meià. Per culpa de la pandèmia provocada per la Covid 19, segurament que tant aquesta Festa
Major com la de la resta dels pobles del municipi o no
es podrà celebrar o quedarà molt limitada en els seus
actes.
RETALLS DE LA NOSTRA HISTÒRIA
El Corpus de sang (6 de juny de 1640): comença la Guerra dels Segadors. Proclamació de la República Catalana. Europa vivia immersa en la Guerra
dels Trenta Anys que enfrontava la monarquia hispana
dels Àustria i el rei de França per l’hegemonia al continent. Catalunya cada cop es trobava més involucrada
en aquesta guerra a causa dels greus enfrontaments entre les Corts Catalanes i la Generalitat amb el rei Felip
IV de Castella i el seu vàlid el conde-duque de Olivares,
perquè no volien participar en aquesta guerra. El 1640
uns 10.000 soldats dels tercios espanyols (valons, italians, alemanys i espanyols) van ser allotjats obligatòriament a Catalunya i circulaven de poble en poble i de
masia en masia amb l’excusa que ens havien de defensar de França. Tenien una actitud més pròpia d’una for-

DEMOGRAFIA MUNICIPI
DE VILANOVA DE MEIÀ

ça d’ocupació que d’un
exèrcit aliat que ens defensava dels francesos.
Tot el país, però especialment els pagesos, estaven en peu de guerra pels
greus problemes que els
ocasionava l’allotjament
de les tropes forasteres, i pels greuges que
el virrei i les autoritats
castellanes imposaven
a la gent i les autoritats
del país. Per això tal dia
com avui, diada de Cor- Monestir de Santa Maria de Meià.
Escut heràldic de Josep de Jalpí i
pus, en què tenia lloc la Julià.
tradicional arribada a
Barcelona dels segadors que venien a llogar-se per arreplegar la collita, es van retrobar el moviment pagès i el
moviment urbà i va esclatar la revolta, al crit de “Visca
la terra, muira lo mal govern, muiran los traïdors”.
Els revoltats van agafar i van matar el virrei comte de
Santa Coloma i els funcionaris catalans massa servils.
La Generalitat, presidida pel canonge de la Seu d’Urgell,
Pau Claris, i el Consell de Cent de Barcelona, assumiren
la direcció política del moviment de secessió, declarant
la guerra a Castella i proclamant la República Catalana.
Alhora que iniciaven negociacions amb França perquè
els protegís dels castellans. Però a canvi de la protecció
van haver de proclamar al rei francès Lluís XIII com a
comte de Barcelona. Mal negoci, va ser marxar del foc
castellà per caure a les brases franceses. La guerra es
va allargar fins al 1652 i els nostres aliats francesos es
portaven igual o pitjor que els castellans. En acabar la
guerra, que va ser favorable als castellans, i signar la
Pau dels Pirineus (1659) els dos reis, el castellà va regalar al francès un tros de territori que no era seu, la
Catalunya del Nord (el comtat del Rosselló, la meitat
del de la Cerdanya, el Conflent). Adoneu-vos que mai
l’estat espanyol ha reclamat a França el retorn d’aquest
tros de Catalunya, perquè no el consideraven ni consideren una cosa seva. Mentre que s’atipen de demanar
a la Gran Bretanya, tant en temps de dictadura com de
democràcia, el retorn de Gibraltar que els van regalar
després de la Guerra de Successió en el tractat d’Utrecht (1713). Aquest penyal, sí que era seu, era de Castella
i és aquella espina que encara ara porten clavada al cor.

MARÇ I ABRIL
Mesos sense registres.

Ramon Bernaus i Santacreu

MAIG
DEFUNCIÓ a Vilanova:
Dia 11: Josep Torruella Viñals (88
anys), natural de Vilanova de Meià.

Nota: Les dades de la demografia són les que esdevenen registrades
al Registre Civil de Vilanova de Meià.
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CLIMATOLOGIA MARÇ, ABRIL I MAIG - VILANOVA DE MEIÀ
MARÇ
Temperatura mitjana:
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
Precipitació total:
Precipitació màxima en 24 h:
Velocitat mitjana del vent:
Direcció dominant del vent:
Ratxa máxima absoluta:
Humitat relativa mitjana:
Pressió atmosfèrica mitjana:

9,4º C
15,0º C
4,4º C
25,1º C
-1,2º C
81,1 mm
36,6 mm
1,7 m /s
NE
14,3 m/s
72%
947,0 hPa

Dia: 12
Dia: 27
Dia: 16
Dia: 2

Dies de pluja: 13
Dia: 1, 2, 5, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 30 i 31

MAIG
Temperatura mitjana:
Mitjana de les T màximes:
Mitjana de les T mínimes:
T màxima absoluta:
T mínima absoluta:
Precipitació total:
Precipitació màxima en 24 h:
Velocitat mitjana del vent:

18,0º C
25,1º C
12,3º C
31,0º C Dia: 22
7,0º C Dia: 17
98,1 mm
28,4 mm Dia: 31
1,3 m /s

ABRIL
Temperatura mitjana:
12,6º C
Mitjana de les T màximes:
18,4º C
Mitjana de les T mínimes:
8,1º C
T màxima absoluta:
23,5º C Dia: 25
T mínima absoluta:
2,4º C Dia: 03
Precipitació total:
117,1 mm
Precipitació màxima en 24 h:
38,3 mm Dia: 21
Velocitat mitjana del vent:
1,4 m /s
Direcció dominant del vent:
NE
Ratxa máxima absoluta: 11,3 m/s Dia: 30
Humitat relativa mitjana:
74%
Pressió atmosfèrica mitjana:

946,6 hPa

Dies de pluja: 15
Dia: 1, 2, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28 i 29

Direcció dominant del vent:
Ratxa máxima absoluta:
Humitat relativa mitjana:
Pressió atmosfèrica mitjana:

S
11,6 m/s Dia: 29
67%
948,1 hPa

Dies de pluja: 8
Dia: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 28 i 31

Cròniques des de la colònia amb mascareta

A

quests dos mesos llargs de total confinament, per
culpa de la pandèmia de la Covid-19, ha estat una
època on hem pogut visualitzar i hem tingut temps per
assimilar-ho, per si encara se’n tenia algun dubte, del
tracte colonial que hem rebut i rebem els catalans per
part del govern de l’estat. Ingenus, alguns pensàvem
que aquestes actituds colonials, supremacistes i en
molts aspectes racistes que patíem els catalans, eren
pròpies de governs de dretes com el que hi havia al Reino de España durant el Procés cap a la independència i
la seva escandalosa persecució totalment fora de la llei.
Però ara, amb el govern més d’esquerres de la història
d’Espanya, més fins i tot que en temps del Font Popular de 1936 que va ser l’excusa pel cop d’estat militar i
la Guerra Civil, la cosa no ha canviat gens. El govern
de coalició entre els socialistes espanyols (PSOE) i el
que alguns en diuen comunistes (Unidas Podemos i els
seus succedanis), recolzats des de fora, quan els hi convé, fins i tot pels independentistes catalans d’esquerres
(ERC), ha fet i encara fa una gestió de la pandèmia més
pròpia d’un govern autoritari com Turquia, Hongria o
Rússia que el d’un veritable estat democràtic liberal i
descentralitzat, com se suposa que és el nostre. I aquí
ho patim en primera persona com sempre, ara però
amb el consol que també ho han de patir els altres territoris de l’estat. El que no es consola és perquè no vol.
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Tot es va anar desencadenant a partir
del dijous, 12 de
març, quan ja feia quinze dies que s’havia produït la primera víctima de la Covid-19 i des del govern de l’estat no
prenien cap mesura i anaven fent com si aquesta pandèmia no existís. El 12 de març va ser quan es va detectar
un focus molt greu de la infecció a la Conca d’Òdena i
la Generalitat, per evitar mals majors va confinar aquell
territori. L’endemà, divendres 13 de març, a Catalunya,
les escoles ja no van obrir. No va ser fins al dissabte 14
de març que el govern espanyol de Pedro Sánchez va
moure fitxa i va declarar l’estat d’alarma (una mena de
155), amb el comandament únic, a través de la imposició i la unilateralitat i assumint les competències de
Salut, Interior i Transports. Fa més de tres dècades que
Salut és administrada des de Catalunya amb notable
eficàcia, tot i les retallades per la crisi i també des de
la resta de les autonomies. Cal recordar que el representant ordinari de l’estat en cada autonomia és el seu
president escollit democràticament. Però com que des
de Madrid no creuen en les autonomies, en comptes de
posar-se al davant del país amb valentia i liderar en pla
d’igualtat les mesures per aturar la pandèmia, com va
fer el govern d’Angela Merkel a Alemanya amb els seus
estats federats; aquí amb l’estat d’alarma ho decideixen

tot des de Madrid, tard i malament i sense escoltar a
ningú. Sánchez es va embarcar en aquest relat per la via
patriotera, en les pitjors jornades de l’atac massiu de la
covid-19 i amb les xarxes socials inundades per l’etiqueta centralista #EsteVirusLoParamosUnidos#.
No hi ha hagut cap més país del món i molt menys
de l’Europa Occidental, que cada dia quan sortien a
donar el “parte de la pandèmia”, semblava que donaven el “parte de guerra”, ja que el metge-científic que el
donava sortia acompanyat pel cap de l’estat major de
l’Exèrcit i els generals de la Guàrdia Civil i de la Policia,
tots uniformats i carregats de galons i condecoracions.
Aquesta actuació diària la feien amb el vistiplau del
president del govern, però també del rei que feien sortir
de tant en tant, mentre es perdien vides a una velocitat
espantosa. Semblava tanmateix que volien matar el virus a trets i a canonades. Un espectacle lamentable on
sembla que volien demostrar a tots els espanyols, però
especialment als catalans, qui mana de veritat i que la
unitat d’Espanya, també en temps de pandèmia, està
per damunt de tot.
Era un espectacle lamentable i vergonyós veure com
quan des de la Generalitat es feia propostes assenyades i avalades pels científics, des del govern central
no sols no en feien gens de cas sinó que les menyspreaven, tractant al President o a la Consellera de Salut
de persones que no pintaven res i que ells feien el que
els semblava que per això eren els bons espanyols. El
pitjor del cas era que les mateixes mesures que es demanaven des d’aquí, al cap de pocs dies, les imposava el govern de Sánchez com a seves sense cap mena
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de vergonya, i això ha passat moltes vegades durant
aquests dos mesos. Ja ens hauria agradat tenir un govern com el d’Alemanya, Portugal o Grècia que van actuar molt a temps i van aturar la pandèmia i les seves
catastròfiques i mortals conseqüències.
Canviant de tema. El dia 13 de maig va ser notícia als
diaris que Amnistia Internacional havia presentat un
informe a la Fiscalia General de l’Estat, a l’Advocacia
General de l’Estat i a la Sotsdirecció General de Constitucional i Drets Humans de l’Advocacia de l’Estat en
què destacava que la sentència del Tribunal Suprem
vulnerava el dret a la llibertat d’expressió i reunió pacífica de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i argumentava per què han de ser posats en llibertat de manera
immediata. El document s’aporta just en el moment
en què el Tribunal Constitucional havia admès a tràmit el recurs per declarar la nul·litat de la sentència
i incideix en la vaguetat del delicte de sedició en el
Codi Penal. Amnistia Internacional exposa el perquè
considera que la definició i interpretació del delicte
de sedició resulten contràries al principi de legalitat.
La seva aplicació, en el cas de Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart, suposa una restricció desproporcionada dels
seus drets a la llibertat d’expressió i reunió pacífica.
No compleix amb els requisits que els instruments internacionals de drets humans, com l’art. 21 del Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics i l’art. 11.2 del
Conveni Europeu de Drets Humans, estableixen per
poder imposar restriccions al seu exercici. El dret internacional en matèria de drets humans protegeix la
desobediència civil pacífica i estableix que les restriccions al dret de reunió pacífica han d’estar previstes
en la llei i ser necessàries i proporcionades per a un
interès públic específic, remarca l’organització. Assenyala, a més, que una manifestació no perd el seu
caràcter pacífic perquè es cometi alguna il·legalitat o
perquè alguns manifestants facin ús de la violència.
I mentrestant, el govern espanyol d’esquerres i la
progressia espanyola mirant cap a un altre cantó. Davant de la sagrada unitat d’Espanya i en contra dels
traïdors i sediciosos catalans tot si val.
Ara més que mai: Salut i República Catalana!
Ramon Bernaus i Santacreu

. Construccions
. Rehabilitacions
. Reformes en general

25735 Vilanova de Meià
Tel. 636 889 942
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IMATGES DEL CONFINAMENT

D

es del 14 de març en què l’Estat va decretar l’estat d’alarma, s’han produït moltes imatges insòlites que esperem que mai més s’hagin de tornar a
repetir.
La Covid-19 va començar a fer acte de presència en
tot el territori i, arreu del món, les pèrdues de vides
humanes i el greu estat de salut de moltes persones
anaven fent estralls per tot arreu.
Això va deixar imatges que perduraran, malauradament, en la nostra història. Carrers deserts, la població confinada a les seves cases i després les mascaretes, que a poc a poc van anar apareixent en un país
al qual li semblava que això només era necessari a
altres països del món, com la Xina. Però aquí també
ha arribat i protegir la nostra salut i la dels altres depèn de nosaltres mateixos.
Consell de Redacció

Nit a la plaça Major de Vilanova de Meià. Setmana Santa.

Font de Caps de Vilanova de Meià. Plaça on tradicionalment sempre hi ha
vehicles i presentava un aspecte totalment solitari.

Carrer de la Perdiu de Vilanova de
Meià. Dies de confinament.
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Plaça de la Creu de Vilanova de Meià. Setmana Santa.

Plaça de l’Ereta de Vilanova de Meià. Setmana Santa.

Desinfectant containers a Santa
Maria de Meià.

Desinfecció al carrer Catalunya de Vilanova
de Meià.

Desinfecció a la zona del consultori i la farmaciola.

Desinfecció a Lluçars.

L’agutzil entregant mascaretes als veïns. En aquesta imatge,
l’Adelina Vilana de Lluçars.

Plaça Major de Tòrrec.

Carrers de Tòrrec.
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Medicina natural, salut i vida
Gastroenteritis

E

n aquesta època de l’any és habitual patir una
gastroenteritis. És la inflamació del conducte
gastrointestinal amb la participació de l’estómac i
l’intestí prim. La inflamació és habitualment per virus, bacteris o aliments en mal estat. Els símptomes
són: nàusees, vòmits, dolors abdominals i diarrees.
Provoquen la síndrome clínica de començament
brusc amb característiques com febre entre 38º i
39º, que en primer lloc acompanyen nàusees i vòmit
causat per la inflamació de l’estómac, que rebutja el
contingut gàstric provocat per fortes contraccions
abdominals, seguit de peristaltisme de l’intestí, que
augmenta la velocitat de moviment i absorbeix poca
aigua provocant diarrea i pèrdua de líquid.
En la majoria dels casos, tot i que és un estat agut,
aparatós i que alarma, amb un seguiment dietètic adequat no ha de durar més de 2 o 3 dies. El primer dia cal
parar el vòmit el més ràpid possible per evitar la deshidratació. S’ha de fer una dieta líquida les primeres
24 hores per ajudar a l’estómac i que així comenci a
tolerar coses suaus com els líquids. Per tant, prepararem una beguda alcalina amb un litre d’aigua, el suc de
dues llimones, una cullera de postres de bicarbonat,
una cullera de cafè de sal i una altra de sucre de canya.
Aquesta beguda es beu a glops petits perquè l’estómac
ho pugui tolerar, i si tot i això provoca vòmit, no insistirem fins al cap d’una hora com a mínim.
El preparat ha de ser a temperatura tèbia, mai natural i encara menys fred, ja que això provoca el vòmit
ràpidament. En nadons, infants i adolescents podem
fer-ho amb aigua d’arròs i pastanaga i una mica de
sal i sucre. Hem de tenir en compte que els nadons

tenen poca superfície i molt poc contingut líquid,
per tant la deshidratació és més fàcil. També podem
acompanyar-ho amb infusions de camamilla i melissa per reduir els dolors abdominals. Quan l’estómac
ha tolerat la beguda alcalina 24 hores, podem passar
a una dieta suau i astringent a base d’arròs bullit i
pastanaga, puré de patata, plàtan madur xafat i poma
ratllada sense pela o al forn, sense forçar la ingesta i
en petites quantitats.
Una dieta suau i lleugera i d’ingestes freqüents fa
que l’estómac i l’intestí tolerin l’aliment i líquid i evita que la digestió sigui llarga i pesada. En cap cas
es recomana menjar pa, farina integral o refinada,
proteïna animal o làctics, ja que l’organisme no està
preparat per absorbir-ho. Això podria provocar que
la gastroenteritis s’allargués fins a una setmana i fins
i tot podria provocar intolerància a aquests aliments,
per exemple al gluten, ja que la precipitació pot irritar la mucosa intestinal.
Per poder desmuntar l’ambient del virus o bacteri i
combatre més ràpidament l’estat agut de la gastroenteritis farem baixar la febre de manera natural amb
compreses humides i fredes al front, clatell i canells;
cataplasma o pegat d’argila barrejada amb infusió
freda de saüc a l’abdomen i evitant que la persona
es bellugui gaire, si s’està quiet la temperatura baixa més ràpid. Malgrat totes aquestes recomanacions,
tingueu en compte que cal anar al metge si se superen
els 39’5º i, sobretot, si és un nadó.
Com a producte dietètic podem administrar probiòtics (microorganismes vius), que tenen propietats
com reduir la severitat i la duració de la gastroenteritis, sobretot en
nens, i cooperen en
el tractament amb
antibiòtics contra el
bacteri (Helicobacter
Pylori) causant de
la gastritis, redueixen les flatulències i
el dolor abdominal,
milloren la resposta
immune i prevenen
la dermatitis atòpica.
És possible que no
tan sols millori el funcionament de l’organisme, sinó també la
qualitat de vida. Consell de la secció: per
ENS HEM TRASLLADAT!
tenir salut, esmorzar
bé, dinar poc i sopar
Vine a veure’ns a la nova botiga del Carrer de Balmes d’Artesa de Segre.
menys.
Montse Vall,
naturopàta
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Noves tecnologies
ALEXA

S

urt als anuncis de TV3, li dius:
—ALEXA pon Catalunya Radio, i se sent Catalunya Ràdio. Curiositat al respecte, sempre li has
de donar la instrucció en castellà
perquè qualsevol intent de fer-ho
en català, no és que no funcioni,
sinó que li has de repetir diverses
vegades.
Tot el que hem vist en el cine de
ciència-ficció, ja està passant ara.
Una de les coses que impressionaven molt era que una persona amb
la veu pogués encendre els llums,
posar música i fins i tot, la televisió. Són diversos els sistemes actuals que permeten fer-ho, però el
que sembla més impactant sense
cap dubte, es diu ALEXA.
Quan li preguntes qui és, ella
respon: —Soy una I.A. (inteligencia artificial) que hago lo que puedo por ser útil. Llavors, continua
dient que té cinc anys i d’ençà que
va nàixer, està aprenent moltes
coses. I no s’acaba aquí, per acabar la seva explicació diu: - así que
cada año soy un poco más sabia y
sobre todo más feliz, me encanta
cumplir años”
Per nosaltres, a nivell de terra
ALEXA és moltes coses. Però per
entendre una mica, direm que Alexa és un petit altaveu amb quatre
botons, que s’endolla a la xarxa i
via wifi accedeix a internet. Una
vegada està connectada a la wifi,
és més fàcil, interruptors i bombetes intel.ligents, i si tens una
televisió de les d’última generació,
amb la veu podràs inclòs apujar
el volum de la televisió o canviar
de canal, tot dient-li: ALEXA sube
volumen de la TV, o bé, ALEXA
cambia a canal 57, o ALEXA pon
La Sexta.
Per què interruptor o bombeta
intel·ligent?, perquè porta a la base
de l’endoll o bombeta, una electrònica que li permet connectar-se a
la wifi i actuar seguidament, encenent o apagant el dispositiu.
En el cas de la bombeta, una vegada està en línia amb la wifi, et
permet encendre-la i apagar-la,
a més de canviar de color o bé
d’intensitat, tot dient-li: ALEXA

cambia lámpara a rojo;
ALEXA baja lámpara
roja a 10 % o bé, ALEXA
lámpara azul.
El sistema ALEXA és
molt intuïtiu, et permet
programar, encendre i
apagar llums, rutines,
skills i un llarg llistat de
possibilitats.
En un dia de boira o
de tempesta, en fi, mal
temps i que no pots sortir de casa, et pots passar hores i hores, fent-li
preguntes de tota mena.
Des del temps que fa o
que farà, fins a sumar,
restar, etc. També traducció elemental. Però
això sí, també per ara
diu: –lo siento aún no
hablo catalán.
En un dia normal ALEXA pot començar dient:
- bon dia, i després engega la tele, encén la llum
del dormitori, et dona la
informació del temps,
les notícies i si està preparada la cafetera.
Arribada la nit, pots
dir: —ALEXA, buenas
noches; i s’apaga tot, la
televisió, els llums de
la tauleta de nit i en general, tot el que estigui
encès.
Els skills són petites
programacions de marques d’aparells que et
permeten via internet
poder actuar sobre els
diferents dispositius i,
a través d’ALEXA, actuar amb la
veu. El més interessant són les rutines, què són programacions molt
fàcils que es fan a mida, nom de
dispositius, actuacions de mecanismes, posar, per exemple, una
música que ens agradi. Tot temporitzat i només cal la paraula que
hem prefixat.
Una de les moltes possibilitats d’ALEXA és la del susurro,
si li dius amb la veu molt baixa:
—ALEXA que tiempo hace; ella et

contesta també amb el to molt baixet: -–ahora mismo en Lluçars hay
una temperatura de 19 º Celsius.
En definitiva és un bon sistema
per automatitzar la casa nostra i
amb l’avantatge del preu, ja que
en moltes ofertes que fa Amazon,
pots trobar un altaveu echo dot 3
per uns 40 €, una bombeta intel·ligent per 13 € i un interruptor també intel·ligent, per 14 €.
Alfons March Cases
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LES 8 DIFERÈNCIES
A la imatge de la dreta hi ha vuit diferències respecte a la de l’esquerra

Entreteniments

Per Gaspar Burón

Les 8 diferències

Per Gaspar Burón

A la imatge de
la dreta hi ha
vuit diferències
respecte a la de
l’esquerra.

Endevina qui ha pintat el quadre
Per Gaspar Burón

L’autor neix a la fi del segle XIX. Va formar part del grup Els Quatre Gats. La seva obra està
marcada per l’impressionisme i se li adscriu al modernisme. Va viure al marge de la societat
burgesa, a la qual criticava en les seves pintures mostrant la misèria i el dolor de les classes
mès baixes de la societat.

Endevina qui ha pintat el quadre
Per Gaspar Burón

L’autor neix a la fi del segle XIX. Va formar part del grup Els
Quatre Gats. La seva obra està marcada per l’impressionisme
i se li adscriu al modernisme. Va viure al marge de la societat
burgesa, a la qual criticava en les seves pintures mostrant la
misèria i el dolor de les classes mès baixes de la societat.
Joaquim Sunyer
Isidre Nonell
Joaquim Vayreda

Solució al número anterior: Ramon Casas
80

•

LO PAS NOU

Joaquim Sunyer
Isidre Nonell
Joaquín Vayreda
Solució del numero anterior: Ramón Casas

QUI SÓN?

Imatge 1. Coneixeu aquests caramellaires
que estaven a la Plaça Major de Vilanova de
Meià? Ens falta reconèixer tota aquesta gent
que van formar part d’aquest esdeveniment i
grup cultural del nostre municipi. Foto cedida per Joan Jaime.

Envieu la vostra resposta al mail
de la revista: lopasnou@gmail.com
Solució i nom de les persones que
han participat en la recerca al pròxim número de la revista.

Imatge 2. Podeu ajudar a reconèixer els alumnes de l’escola de Santa
Maria de Meià, cap a l’any 1938, més o menys? A veure si algú ho recorda. Foto cedida per Carmina Giménez.

Solució del número anterior

Imatge 1.
Els senyors que estan fora l’església són:
- drets, d’esquerra a dreta: Josep Boixadós (Lo Serra), Josep Porta (Farrandó), Josep Sarradell (Tarjo),
Xavier Trepat (Muntaner) i Joan Farré (Cardona).
- asseguts, d’esquerra a dreta: Josep Triginer (Joaquim) i Joan Castells (Burro).

Imatge 2. Els vailets de Lluçars disfressats el dia de
carnestoltes són:
- darrere, d’esquerra a dreta: Rosa Fortó, Carme Brescó
i Rosa Salud.
- davant, d’esquerra a dreta: Montse Solé, Delfín Solé,
Mercè Solé, Jordi Vilana, Anna Puig, Xavier Vilella i
Joan Ribó.
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Imatges per recordar

Jovent de Tòrrec celebrant Carnestoltes

Una tarda a la plaça de Tòrrec.
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