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Editorial

E

stimats amics i lectors, ens trobem de nou per presentar-vos el
número de la nostra revista, corresponent al tercer trimestre d’enguany.
Com podeu comprovar és el núm.
20 i per la Fira de la Perdiu farà cinc
anys que vam sortir per primera vegada. Aquell naixement l’hem de considerar un veritable miracle que amb
l’esforç dels redactors, els col·laboradors i el suport de l’Ajuntament, ha
arribat fins avui. Però els veritables
responsables de l’èxit de la publicació, sou els lectors que sempre heu
estat al nostre costat. Moltes gràcies!
Per culpa de la maleïda pandèmia, que fa vuit mesos que dura, no
hem pogut celebrar l’aniversari tal
com teníem previst. Però això tard o
d’hora passarà i quan es pugui, us garantim que farem festa grossa. Com
podreu anar comprovant, aquest ja

és el tercer número que a causa de
la Covid-19 ha quedat alterat en els
seus continguts habituals. Sort en
tenim dels redactors i sobretot dels
col·laboradors que ens feu arribar
materials que són de molta qualitat i
fan créixer la revista. Veureu que no
apareixen ni les activitats d’estiu ni
les festes majors dels nostres pobles,
ja que tot s’ha suspès, i ara veureu
que també s’ha suspès la festa més
grossa de tot el municipi: la Fira de
la Perdiu. En la secció d’entrevistar
els nostres alcaldes hem conversat
amb Pere Farràs d’Argentera. Des
de l’AMPA de l’escola, comencem a
publicar els Contes del confinament,
redactats pels alumnes. El reportatge, amb moltes fotografies, el dediquem a les Escoles Públiques de Vilanova que aquest curs celebren el 60è
aniversari de la seva inauguració. En

el passat i el present posem un interessant reportatge sobre el futbol a
Vilanova. Amb el confinament i amb
el tema del coronavirus també hem
pogut redactar unes petites entrevistes amb alguns dels nostres veïns que
creiem de força interès. En la nostra
gent, entrevistem al Marc Cairó, el
“Mag Marc” del nostre municipi, i no
us perdeu les Vivències arran de terra a la Coma de Meià. Als lectors escriuen, tenim l’article pòstum de Ferran Sánchez... I moltes altres lectures
que ja anireu descobrint, podreu llegir i esperem que us ajudin a passar
de manera més lleugera aquest mal
tràngol que ens toca viure. Des del
Consell de Redacció, ara més que
mai, us desitgem 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
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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
PASSEJADA A CAVALL PEL MONTSEC DE MEIÀ

U

n grup de més de 20 cavalls, organitzat per Miquel Camarasa i per l’ A.M.A.C., varen fer una
sortida amb cavalls bastant dura, però agradable, pel
Montsec de Meià.
Els genets es varen trobar a l’antic camp de futbol de
Vilanova de Meià, on van deixar els seus vehicles i caravanes. Després de descarregar i guarnir els cavalls,
varen fer la sortida dirigint-se cap al Coll del Castell.
Van seguir l’antic camí de l’Ermita de Meià, un tram
amb una mica de dificultat pels cavalls, sobretot quan
van arribar a la zona coneguda de La Salve, abans d’arribar a sòl Xamany, ja que és un indret amb una mica

de precipici i ple de llenasca. Varen continuar cap a les
Serretes, fins a sòl Manel i van seguir cap al camí de les
Feixes, baixant fins a prop de Santa Maria de Meià. El
camí també era dificultós pels cavalls perquè és un terreny amb molta pedra solta i trencadissa. D’allí varen
continuar fins al punt d’on havien sortit de Vilanova
de Meià.
Tot i la duresa dels trams, va ser una esplèndida
jornada que va acabar amb un bon dinar al restaurant
Racó del Montsec.
Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Descàrrega dels cavalls de les rulots i preparant la sortida des de l’antic camp Preparats per la sortida cap a l’Ermita de Meià.
de futbol

Lídia, 11 anys, la genet més jove, muntant amb molta elegància.

De tornada passant pel carrer de la Perdiu.
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EL RIU BOIX HA ESTAT EL LLOC DE BANY D’AQUEST ESTIU ATÍPIC

D

urant el mes de maig l’ajuntament de Vilanova de Meià va
anunciar que per motius de seguretat, aquest estiu, no obriria les piscines municipals. L’ajuntament va
prendre aquesta decisió davant la
situació actual de pandèmia del coronavirus i per motius de seguretat
i salut de tota la gent del poble i de
tots els que havien de venir de fora
perquè tenen aquí una segona residència i ens acompanyen durant
diferents èpoques de l’any, sobretot
els mesos d’estiu i vacances.
Ha estat una mica dur no poder
anar a la piscina a prendre un bany,

però esperem que la situació millori ben aviat i que l’any que ve tot
canviï, o almenys això és el que desitgem pel bé de tothom.
Els més joves i també alguns de
grans, han omplert les basses o
tolles del riu Boix i les basses de
Tòrrec. El Boix ha estat el més sol.
licitat per la gent de Vilanova perquè hi estaven més a prop. Els més
petits anaven cap al riu passejant,
amb monopatí o bicicleta. Altres
acompanyats de pares o amics hi
arribaven amb els cotxes.
Les tolles del riu Boix que han
tingut més èxit han estat les de la

Font de l’Hedra. Però enguany hem
de remarcar que les de la Canal,
fins ara una mica oblidades, també
han fet el seu servei. I pels més valents, ja que l’aigua era més freda,
les tolles de Barmó a la zona de la
Font de la Figuera.
Per altra banda, les basses de la
Vansa o Tòrrec, la gent de Vilanova
poc les han visitat, ja que sempre
estan ocupades per persones d’altres pobles veïns.
Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Tolla de la
Font de la
Figuera.

Cotxes
aparcats al
costat de la
carretera a
l’indret de
la Font de
l’Hedra.
Tolles de la Font de l’Hedra.

Les piscines municipals de Vilanova de Meià completament buides i
amb tanques per seguretat.

6
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Barmó.

EXPOSICIÓ D’ESCULTURES DE FERRO

E

l dissabte 22 d’agost, a la Sala 1 d’Octubre de
l'Ajuntament de Vilanova de Meià, va tenir lloc
una exposició d’escultures de ferro a càrrec de Manu
Palenque. Les diferents figures estaven molt ben treballades i eren de gran qualitat i valor.
El senyor Palenque va estar molt content per totes

les visites que hi van haver i satisfet alhora, per les
peces que va poder vendre. Tot i l’aforament limitat a
causa de la pandèmia, hi varen haver nombrosos visitants.
Text i fotos: F. Cardona Fonoll

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE BIOGRAFIA DE UN POETA
PERDIDO, D’ENRIC CAMATS

E

l passat dissabte 22 d’agost el jove escriptor artesenc Enric Kahn, l’àlies d’Enric
Camats Castellà, va presentar el seu primer
llibre “Biografía de un poeta perdido” al bar
El Sindicat de Vilanova de Meià. La presentació va comptar amb l’acompanyament musical de l’artista V’Jackson.
L’acte, que va començar a les 20:15, va aplegar una trentena de persones. El poeta d’Artesa de Segre va parlar de la seva obra autopublicada i autoeditada, mitjançant un viatge
a través dels seus escrits i de les quatre parts

que la conformen. En aquest viatge, va llençar reflexions i opinions a un públic que es va mostrar
molt receptiu al llarg de tota l’actuació. A més, també va recitar
alguns dels seus escrits com “Se
va rápido”, “Libertad o permiso”
o “1936”.
En acabada la presentació, l’autor va fer una signatura de llibres
per a la gent interessada.
Biografía de un poeta perdido
Núm. 20 -Tercer trimestre 2020
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L’autor durant la presentació.

Imatge dels assitents.

explica la història, en forma de vers, d’una persona
jove que entra verge en aquest món contaminat, ple
de prejudicis, falses aparences i amors tòxics. El protagonista intenta trobar el seu lloc, enmig d’aquesta
societat, criticant tot allò que l’envolta i no donant res
per suposat sense abans haver-s’ho plantejat.
El llibre està dividit en quatre parts. Les quatre parts
més importants per a explicar la curta, però intensa
història d’aquest jove poeta perdut: l’amor, l’adolescència, les lliçons rebudes i els pilars fonamentals per
a seguir endavant.
Com deia Walt Whitman: “Qui toca aquest llibre,

toca un home”. Aquest home, en aquest cas, és l’Enric
Kahn.
L’objectiu del llibre és fer reflexionar a la gent i llençar una guspira per a que es qüestionin tot el que ens
rodeja, que es tornin crítics i que no donin res per acceptat, ni que ho digui la societat, un professional o el
papa de Roma.
És una obra auto publicada i auto editada.
Pàgina web: www.poemaskahn.com
Instagram: @poemas_kahn.
Text i fotos: Dolors Castellà

11 DE SETEMBRE: INVITACIÓ A GAUDIR DE LA MÀGIA DE LA NATURA A LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE NATURA ENIGMÀTICA. CONTES DE LLUM

L’

11 de setembre de 2020 us vàrem convidar al Parc Recreatiu de les Piscines de Vilanova de
Meià, a que comencéssiu l’aventura
de capbussar-vos en la lectura balsàmica i joiosa del llibre: “NATURA
ENIGMÀTICA. CONTES DE LLUM.
NATURALEZA
ENIGMÁTICA.
CUENTOS DE LUZ. ENIGMATIC
NATURE. TALES OF LIGHT” que
presentavem aquell dia, gràcies a
l‘ajut de tots els presents, Carmen,
Ricardo i Consistori Municipal.
Aquest és un llibre que apareix,
després de 8 anys, en uns temps
on la desestructura i el caos volen
ser imperants. El llibre, adreçat al
nen/a interior de petits i grans, està
esctrit en català, castellà i anglès,
ajudant-nos a recordar coses que
sabem des de sempre i a estar centrats i amb força al bell mig de l’ull
de l’huracà extern.
8
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Moltes van ser les persones estimades que acudiren a la presentació, algunes fent més de 150 km,
defugint els neguits i pors externes
i permetent-nos aplicar, ara més
que mai, aquell vell refrany dels savis grans de la zona que diu: “QUI
CARA VEU, CARA HONRA”.
El llibre no té cap mena de pretensió científica, si bé com a Dra.
en Biologia he estudiat conceptes
a Ecologia que també s’hi recullen,
des de instants sincrònics, sagrats
i trascendents. Conceptes com
que el que la MARE TERRA-GAIA
ÉS UN SER VIU I ENS ESTIMA.
I això es pot dir en veu ben alta i
clara. Tampoc és un libre terapèutic, encara que els dos autors hem
sigut pacients i terapeutes força
temps, i en Ramon continua actiu
com a metge de familia a un CAP
de Barcelona. I, per això, es copsa

la Natura des d’ un cap i emocions
sanades i des d’ una presència ben
encarnada en l’aquí i ara. Tampoc
és un llibre esotèric, malgrat que la
màgia i les sincronies estan continuament presents a les fotos i textes.
Quin format té, doncs, aquesta
informació que requereix d’una
mirada transparent, espontània,
innocent i sense judicis?. Doncs,
el d’ un llibre amb contes escrits
per mi i fotografíes i dibuixos de
diferents llocs de la Terra que ha
fet en Ramon. Aquesta informació
la trobareu distribuida segons els 5
elements: TERRA, FOC, ÈTER, AIGUA i AIRE. Elements que són els
maons fonamentals de la 3ª dimensió on vivim.
També està ambientat, en part, a
les terres de La Noguera i els Pallars. Així, per exemple, podreu

veure la sutilesa de la combinació
dels elements un dia de San Valentí de 2013, quan un cor de neu
(element AIGUA) apareix sobre les
vessants nord del Montsec de Meià
(element TERRA) i, per l’efecte de
l’element AIRE, un núvol vermellós
(element FOC) en forma d’angel
gegantí se situà sobre Terradets
assenyalant el Pirineu.

Benvolguts, us animem a treure
neguits i a tornar a la senzillesa alegre de la vida sense por a la Terra,
llegint el missatge amoròs i savi
que es recull a les seves pàgines
Està disponible en format paper
i e-book (ISBN: 9788417988142) a
les plataformes d’Amazon, Libros
CC (les llibreries locals el poden
encomanar), llibreries de El Corte

Inglés, La Casa del Libro, FNAC.
Nosaltres, com autors, encara us
en poden dedicar un exemplar si
contacteu a naturaenigmatica@
gmail.com
Moltes gràcies.
Iolanda Sarri Barbarroja i
Ramon Ravella Mateu

ACTUACIÓ A LA CARRETERA DE LO PAS NOU

D

urant els dies 22, 23, 25, 26 i 29 de juny, el Departament de Carreteres de la Diputació de Lleida va
dur a terme diverses actuacions a la carretera L-913
(Vilanova de Meià-Tremp).
Entre les actuacions programades, hi havia la de

provocar el despreniment d’algunes roques en punts
concrets de la muntanya que voreja aquesta via, ja que
suposaven un perill per a la circulació que hi transita
diàriament. Això va fer que un parell de dies s’hagués
de fer talls puntuals de circulació donant pas alterna-
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tiu als vehicles i altres, la carretera va quedar restringida al trànsit durant unes hores al dia entre el kilòmetre
1 i 4, per tal de poder realitzar les obres amb seguretat
i sense perill per a ningú.
La intervenció realitzada per la Diputació de Lleida

minora el risc de despreniment que hi havia a la carretera de Lo Pas Nou en aquests kilòmetres citats.
Ajuntament de Vilanova de Meià
Imatges: Diputació de Lleida

TORNADA A L’ESCOLA

H

an passat sis mesos des que
el coronavirus va arribar a les
nostres vides, tacant escoles i comerços, buidant els carrers de gent
i capgirant les nostres vides de dalt
a baix.
Els nens han passat moltes hores de confinament de la millor manera possible, fent activitats diverses com exercici a casa, inventant
històries, pintant, ballant, jugant,
i també fent els deures, vídeo tru-

cades amb els professors, trobades telemàtiques amb companys i
professors, i tota una sèrie de coses que no sabíem que faríem quan
aquest curs va començar. Però
10
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també s’han avorrit molt i els pares
també hem sentit moltes vegades
que els petits ens han dit: MARE/
PARE VULL TORNAR A L’ESCOLA!!!
Hem passat l’estiu, un estiu atípic, hem trobat a faltar moltes coses, sobretot jugar amb normalitat,
veure els amics, sortir amb tota la
llibertat com fins ara havíem fet,
però ens hem mantingut ferms,
hem utilitzat la mascareta sempre
i han estat prou
responsables, en
algunes ocasions
més que els grans.
I per fi ja arriba
el dia de tornar a
l’escola, serà un
curs
excepcional, però la il·lusió dels nens i és
tota.
Aquest
curs
comença el 14
de setembre i entren dos alumnes
nous, en total seran 22 dividits
en tres classes, com sempre, i serà
un grup estable. Les classes seran
presencials, però hem d’estar alerta de com evoluciona la pandèmia,
pendents de les últimes actualitza-

cions, però aquí hi ha un recull de
mesures:
• Ús de la mascareta obligatòria
dins de l’aula a partir dels 6 anys.
• Ús de gels hidroalcohòlics.
• No caldrà mantenir la distància de seguretat de 1.5m.
• Les famílies no podran entrar
a l’escola.
• Si hi ha un positiu per la covid-19 es posarà el grup en quarantena.
• L’escola tindrà un/a infermer/a
del cap de referència que gestionarà els casos sospitosos.
• És prendrà la temperatura als
infants abans d’accedir al centre
educatiu.
• En cas que un infant tingui
símptomes no ha d’anar a l’escola.
• Els aïllaments previstos seran
de 14 dies.
• Es valorarà tancar una escola
quan les autoritats sanitàries o considerin convenient.
Esperem que aquest curs sigui el
més semblant possible a un curs
normal i que la Covid fugi el més
aviat possible.
Que tingueu tots un bon curs!!
Núria Jaime Marcó
Regidoria d’Educació

RECORDS DE CAL SANTOLARI DE BOADA
La postguerra
L’euga de cal Puig de Gàrzola
Després de la Guerra Civil apareixien alguns animals de càrrega en diversos indrets. La gent els
agafava i els feia treballar, però si
algú se’ls reconeixia, els havien de
tornar. Es va donar el cas que a cal
Peret d’Alentorn havien arreplegat
una euga que el Puig de Gàrzola se
la va reconèixer com a seva. Quan
es donava aquest cas, el que la tenia demanava al possible amo que
li demostrés que era seva i, si no
podia fer-ho, anaven per justícia.
Com que el Peret i el Puig no es van
posar d’acord, van decidir deixar-la
en dipòsit a cal Santolari, fins que es
produís un fallo que n’adjudiqués la
propietat. Però abans d’anar al jutjat van arribar a un principi d’acord,
que farien una prova davant de testimonis per cada part. La prova consistia en el fet que anirien a Gàrzola
amb l’euga, la deixarien beure a la
secla amb el ramal penjat al coll, i
si era de Gàrzola, tota sola se n’aniria cap a cal Puig, com sempre tenia
costum de fer. Van portar l’euga a
beure a la secla de Gàrzola, i quan
va acabar es va encarar cap a cal
Puig. Però un dels testimonis de
cal Peret, concretament lo Xambó
d’Alentorn, li va donar un cop de
bastó a la cuixa i l’animal es va girar.
Volia demostrar que no anava cap al
camí que coneixia de cal Puig i per
tant, no era seva. Després d’aquest
succés i davant la desavinença de
les dues parts, van tornar l’euga cap
a cal Santolari. Finalment, va ser un
jutge qui va dictar el veredicte i va
donar l’euga a cal Puig de Gàrzola.
El “cupo”
Després de la Guerra Civil, al municipi de Vilanova de Meià les autoritats demanaven a tots els alcaldes
dels pobles agregats que fessin el
repartiment del “cupo” que els tocava. Consistia en unes quantitats
de gènere dels diversos productes
que es collien (blat, ordi, etc.), que
cada poble havia de repartir entre
els seus veïns. Això s’anava fent de
manera normal i tothom aportava
allò que se li demanava. Però, era

Antiga imatge de Boada.

un temps de molta misèria i molta escassedat de tot, i a la majoria
de les cases, el jovent era a la mili i
costava molt arreplegar les collites i
tirar endavant.
Però a la nostra terra, a més, teníem un control que era gairebé fixo,
ja que les autoritats del municipi
feien baixar gairebé cada dia (de
nit o de dia, depenent del que els
manaven) a la guàrdia civil del cuartel de Vilanova, a fer guàrdia a cal
Santolari. A tothom que passava, li
miraven el què portava i si algú portava alguna cosa i es creia oportú, li
requisaven el gènere.
Cal recordar que al Josep Aubets,
de cal Figueró de Boada, li van requisar una càrrega de conills que
anava a vendre a Artesa. Després li
van dir que si pagava la multa que
li havíem imposat, els hi tornarien,
però ell ho va rebutjar. D’altres, per
exemple, quan baixaven de Lluçars
paraven el carro a l’era del Figueró
i venien a peu fins a cal Santolari
a mirar si hi havia la parella de la
guàrdia civil. En cas que no hi fos,
agafaven el carro i marxaven avall;
però si hi eren, s’esperaven que
marxessin.
A cal Santolari, la guàrdia civil era
molt ben atesa. Sempre tenien el
porró ple de vi, hi havia el foc encès
i podien fer torrades, i al carrer els

posaven dues cadires perquè no els
calgués estar dempeus, ja que s’hi
passaven moltes hores. Si tenien
torn de nit, quan la família havia
d’anar a dormir, els deixaven el foc
encès i la parella marxava a l’hora
que tocava, deixant la porta ajustada i sense molestar per a res.
Quan la gent havien d’anar a
fer farina per fer el pa per menjar,
marxaven de nit amb els animals
carregats amb el blat cap al camí
de les Segues, Montargull, Montmagastre fins a arribar al Molí Nou
de Rialb. Allí els feien la farina i, a
la nit següent, tornaven cap a casa
carregats amb el pa. Havien de vigilar sempre que no els enxampessin,
ja que la multa que els posaven era
molt elevada per l’època i a més, els
requisaven el que portaven.
S’havia donat el cas que en tornar
de nit i amb la broma plana, la persona que menava l’animal gairebé
no sabia trobar el camí. Aleshores,
posava el ramal al coll de l’animal i
ell s’agafava a la cua de la mula, llavors ella el guiava pel camí que havia de seguir fins a retornar a casa.
Més tard, el Ramon Balcells, de la
farinera d’Artesa, facilitava la farina
a la gent de matinada i pel carrer del
darrere.
A Vilanova, també volien recollir totes les olives del municipi.
Núm. 20 -Tercer trimestre 2020
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En aquella època ja es parlava que
l’únic molí que hi havia (el Molí del
Castejón), contaminava l’aigua del
riu Boix abocant-hi les morques.
Per trencar aquest monopoli, els pagesos de nit i com podien, treien les
olives a càrregues dels animals cap
a Montargull per les Segues, o amb
el carro de nit cap a Alentorn i també cap a Artesa, via Baldomar.

També s’havia donat el cas que,
com que la parella de la guàrdia
civil es passava tantes hores a cal
Santolari, en algun moment apareixia alguna persona desconeguda
i en veure la parella marxava de la
carretera. Aleshores sortien corrent
els guàrdies civils fins que el podien
agafar i el podien identificar. Si no
era així, el detenien.

LLUÇARS TAMPOC CELEBRA LA FESTA MAJOR

E

nguany al municipi de Vilanova
de Meià, el qual inclou el nostre poble de Lluçars, s’han hagut de
suspendre totes les festes majors
a causa de la pandèmia de la Covid19.
Tot el jovent del nostre poble restem a l’espera de temps millors i
amb les ganes i un gran desig de poder preparar una bona Festa Major
l’any vinent.
Jovent de Lluçars
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Cal remarcar que la guàrdia civil
sempre es va portar molt correctament amb la família Terré de cal
Santolari, ja que ells venien obligats
per les autoritats municipals a fer
aquesta feina i allí eren sempre ben
rebuts i mai havien hagut d’imposar
la seva autoritat.
Pere Farràs Terré

NOTÍCIES DE LLUÇARS
El Cinto Puigpinós i les monedes de Vilanova de Meià

E

ra una tarda de finals
d'agost, assentats al pati
de l'escola de Lluçars, parlàvem amb el Cinto sobre tots
els problemes que està donant a tot arreu el coronavirus i el necessari que és trobar una vacuna.
El Cinto Puigpinós Riart
és nascut a Lluçars el 15 de
gener de 1950, en l’actualitat
està jubilat i gaudeix de la
seva afició com a col·leccionista. Té molts coneixements
sobre el passat de la Baronia
de la Vansa i amb tot el relacionat amb la història del municipi de Vilanova de Meià.
Jo, interessat en el tema,
vaig fer-li la següent pregunta: - Cinto, com et vas aficionar al col·leccionisme de monedes?
I ell, em contestà: - “Quan
jo era petit, a cal Cabalé venia un senyor que ens regalava a tots una pesseta de paper nova i me la vaig guardar,
a hores d’ara encara la tinc
(es pot veure a la fotografia
que adjuntem a l’article).
De recent casat a Terol, a
casa de la meva sogra, vaig
veure un forat en una paret
on hi havia una porta tapiada
i a dins hi vaig trobar una funda de màscara antiga de les
que es feien servir a la guerra per protegir-se del atacs
químics. La meva sorpresa va
ser que quan la vaig treure i
estava plena de bitllets de la
Guerra Civil. Resulta que el
padrí no es fiava del canvi i
en va guardar la meitat, que
són els que jo vaig trobar.
Després, la meva sogra coneixedora de la meva afició,
també em va regalar les primeres 1.000 pessetes de sou
que la meva dona va guanyar
quan va començar a treballar a Gas Natural. Amb tot
això, la meva afició, ja va ser
imparable i em vaig especialitzar, si es pot dir així, en la

10 cts. nº 3125.

25 cts. nº 552.

25 cts. nº 990.

50 cts. nº 905

50cts. nº 2125.
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1 pta. nº 000044.

Història de Catalunya, la
Guerra Civil a Catalunya i
sobretot, en la Baronia de
la Vansa i el municipi de
Vilanova de Meià.”
I en mostra de la seva
afició, el Cinto em va deixar prendre imatges de la
col.lecció de la moneda
en paper que circulava
pel municipi de Vilanova
durant la Guerra Civil, les
quals podeu veure també
en les imatges adjuntes a
aquest article.
També són molt interessant les pugeses de Vilanova. La pugesa és una antiga moneda local catalana
pròpia de l’àrea de Lleida,
encunyada a finals del segle XIII amb coure i llautó.
El nom deriva de la ciutat
occitana de “Lo Puèi”. La
més coneguda és la de la
Ciutat de Lleida, encara
que també es va encunyar
a altres municipis lleidatans, entre ells el de Vi-

1 pta. nº 257.

Meià-1 i Meià-2.

Meià-3.
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Pesseta encunyada per Claudio Lladós.

1 pta . del 1953 . Li van donar al Cinto quan era petit .

lanova de Meià, d’on son les tres
pugeses de les que parla el Cinto .
Meià-1 . Lleó rampant amb la cua
plena i apuntant a la dreta .
Meià-2 . Lleó rampant amb la cua
plena i apuntant cap a dalt .
Meià-3 . Lleó rampant amb la cua
esfilagarsada i apuntant cap a la
dreta .
Són monedes encunyades per

una cara i es diu que és una moneda “incusa”  .
Meià-1 i Meià-2 es poden veure
a la fotografia, i el Cinto diu que la
1 la va aconseguir fa uns set anys
i la 2 fa uns quatre, ambdós a una
subhasta . La Meià-3 no la va poder
aconseguir, però es pot veure la
còpia en paper .
La curiositat és que a l’escut de

Vilanova de Meià, el lleó rampant
mira cap a la dreta i a les pugeses
incuses mira cap a l'esquerra . Com
a última moneda, hi ha la moneda
d’una pesseta encunyada per Claudio Lladós  .
Informació i imatges: Cinto
Puigpinós Riart
Text: Alfons March Cases
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Associacions
AMPA ESCOLA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ
Contes del conﬁnament
Benvolgudes lectores i benvolguts lectors,

E

l confinament ha estat molt dur i pels nostres fills
i filles sense poder anar a l’escola, també ha estat
difícil . Els infants intentaven cobrir el dia com podien
i fent diverses activitats amb la seva família, ja que no
podien sortir de casa . Entre aquestes, va sorgir la idea
d’escriure uns petits contes que cada alumne va relatar amb l’ajuda dels seus pares .
Fruit de tot això, han estat unes historietes i dibuixos ben divertits, que els infants van adreçar al Cesc i la
Marta, personatges ficticis que vivien dalt del Montsec
i dels quals podeu llegir a continuació la seva narració .

Com al curs escolar 2019-2021 hi havia 25 alumnes,
hem hagut de partir en diferents parts la seva publicació .
Esperem que aquestes divertides narracions us omplin amb un somriure aquests temps tan difícils de la
pandèmia que estem vivim .
L’escola, de moment, ha començat bé el seu nou
curs escolar i esperem que així pugui ser durant tots
els pròxims mesos .
Aprofitem per saludar a totes les famílies de l’escola
i a tots els nostres veïns en general . TOT ANIRÀ BÉ!

Hola amigues i amics, som el Cesc i la Marta i vivim en una caseta a dalt del Montsec. Jo, la Marta,
tinc
nou anys i el meu germà, en té set.
A casa nostra som una colleta, els nostres pares que es diuen Pep i Remei i els nostres avis, laRosalia,
el
Cisquet, la Cinteta i l’Armand. Ah! Disculpeu, ens havíem descuidat de dir-vos que tenim tres mascotes:
el Xirel, un gosset marró que ens segueix a tot arreu, la Llaçeta, una ovella una mica entremaliad
a i la
Bufona, una cabreta de color blanc que cada dia ens dona una mica de llet per a tota la família.
Ja ho
veieu, estem ben divertits.
Hem decidit visitar-vos d’una manera molt especial perquè fa molts dies que us trobem a faltar.
Des de
dalt del Montsec, sentíem com cada dia jugàveu al pati, cantàveu, fèieu gimnàstica i d’altres activitats
a
les quals ja ens havíem acostumat. Ara tot és silenci i el món sembla que s’hagi aturat.
Els nostres pares ens han explicat que aquesta situació és deguda a un virus que ha aparegut en
aquest
món tan gran i és clar, això vol dir que també està a la nostra rodalia.
Els pares diuen que per precaució és millor que els nens i els avis estiguem a les cases i només
el
pare o la mare baixa a Vilanova a comprar els aliments que ens són necessaris per a cada dia.
Així doncs i com vèiem que la situació s’allargava, el meu germà i jo ens vàrem fer un petit calendari
amb les nostres tasques diàries: fer deures, cantar, jugar, donar menjar a les mascotes, compartir
estones de joc amb els pares i els avis i també mirar dibuixos animats.
Fa uns dies vàrem proposar als pares d’enviar-vos aquesta petita carta perquè ens poguéssiu conèixer
una
mica i ens expliquéssiu com viviu vosaltres aquests dies de confinament amb les vostres famílies.
Com
no us coneixem, ens agradaria que ens diguéssiu com us dieu, on viviu, quants anys teniu,
si teniu
calendari de tasques, què feu durant el dia, si teniu mascotes i... què en penseu d’aquest virus que
diuen
que ha vingut de la Xina?
Bé, ja ens explicareu una miqueta i així ni que sigui a través d’aquests fulls plens d'historietes
de
cadascú, podrem llegir un trosset de la vida diària dels nostres amics.
Finalment, us voldríem dir que el nostre més gran desig és que el virus se’n vagi aviat més enllà
de
l’univers i desaparegui del tot, retrobar-nos amb tots els nostres amics i familiars i poder-nos
fer uns
dolços petons i unes fortes abraçades.
I el vostre desig?
Us enviem una gran abraçada i dir-vos que TOT ANIRÀ BÉ!
Cesc i Marta
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Abril Sala
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Eloi Segura
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Berta Segura
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Elna Bullich
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Anna Bullich
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Biel Estany
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Lluc Estany
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Guillem Berzosa
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Mossos d’Esquadra de la Noguera
UTILITZAR I CONFIGURAR L’ORDINADOR AMB SEGURETAT.

D

es del cos de Mossos d’Esquadra us presentem tot seguit
una sèrie de consells que creiem
que cal tenir present a l’hora d’adquirir un ordinador i utilitzar-lo.
La majoria dels problemes que
poden trobar-se a Internet es produeixen precisament com a conseqüència de no respectar una sèrie
de normes bàsiques de seguretat.
La majoria d’aquestes són de sentit
comú, i totes molt fàcils d’aplicar
per tant tot seguit des de Mossos
d’Esquadra de La Noguera un presentem una sèrie de consells que
creiem que cal tenir present a l’hora d’adquirir un ordinador.
Quan adquiriu un nou dispositiu...
Seguiu aquests consells per als
diferents dispositius: ordinador de
sobretaula, ordinador portàtil, tauleta...

- Protegiu el dispositiu amb un
PIN, una contrasenya o un patró
gràfic de desbloqueig
- Bloquegeu l’accés amb una
contrasenya, pin o patró gràfic per
accedir al dispositiu.
- Assegura’t que les contrasenyes que introdueixis no siguin fàcils d’endevinar.
- Protegiu el vostre ordinador de
virus i altres programes maliciosos
que poden revelar les vostres claus.
- Guardeu la factura de compra i
anoteu el número de sèrie de l’ordinador (el número de sèrie és necessari per identificar-lo si es recupera
després d’un robatori).

Quan sigueu fora de casa o de l’escola, porteu-lo sempre en un lloc
segur (motxilla o funda) i no el perdeu mai de vista.
- És aconsellable que en cas de
fer-ne ús a la via pública es prenguin precaucions i no perdeu de
vista l’aparell. Tingueu cura i vigileu on deixeu el vostre portàtil o
tauleta.
- No expliqueu que porteu un ordinador.
- Tingueu especial cura dels dispositius en llocs públics com bars,
cafeteries, parcs.
Per assegurar el dispositiu i el
contingut...
- Sigueu curosos i eviteu que
algú tingui accés visual al dispositiu quan introdiu la contrasenya o
el patró gràfic de desbloqueig.
- Comproveu que l’antivirus, el
sistema operatiu, els programes,
les aplicacions i els navegadors es-

tan sempre actualitzats.
- Tingueu sempre un antivirus
actiu i actualitzat a l’última versió.
Activeu el tallafocs dels dispositius
sempre que sigui possible.
- Activeu les notificacions automàtiques d’aparició de noves versions i així podem actualitzar-les
immediatament.
- Feu còpia de seguretat de la informació continguda al dispositiu.
- Eviteu connectar-vos a xarxes
wifi desconegudes o obertes (sense contrasenya d’accés); quan us
connecteu a Internet amb aquestes
xarxes algú pot accedir i tenir control a les pàgines que navegueu i les
operacions que hi realitzeu, tenir
control de les sessions a les xarxes
socials a què accediu o al vostre
correu electrònic.
- Reviseu l’ús que fan els vostres
fills o filles fan dels dispositius i
pacteu unes condicions o l’horari
d’utilització.

En el dia a dia...
A fora de casa...
- Tingueu especial cura de l’ordinador i els dispositius en llocs
públics com bars, cafeteries, parcs,
etc.
- És millor deixar els l’ordinador
a l’institut o a l’escola, on disposen
d’espais de seguretat adients per
guardar-lo.
- Eviteu presumir d’ordinador.
Núm. 20 -Tercer trimestre 2020
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En cas de robatori o pèrdua...
denuncieu-ho a la policia
Expliqueu als fills que si els prenen l’ordinador els primers que han
de tenir coneixement són els pares
i després l’escola. Cal informar
sempre dels fets succeïts.
Si us el prenen per la força, no us
enfronteu. Comuniqueu-ho als pares i a l’escola i denuncieu-ho a la
comissari més propera.
Si heu vist qui us l’ha pres cal
que doneu el màxim de dades, les
característiques físiques d’aquesta
persona, i el lloc i les circumstàncies
en què s’ha produït el robatori.
Als centres educatius...
Càmera web
La Policia de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra treballa amb el
conjunt de la comunitat educativa
de Catalunya per donar resposta a
les necessitats de seguretat actuals
i futures, comptant amb la complicitat dels diferents operadors que
col·laboren o treballen amb el món
educatiu.
Per mitjà del Programa operatiu
específic (POE) dels Centres Educatius volem garantir la seguretat del
conjunt de la comunitat prevenint,
identificant i reduint els fets delictius, així com millorar la percepció
de seguretat, per tal de contribuir de
forma positiva en el cicle vital de la
formació dels infants i els joves.

Apagueu i tapeu la càmera quan
no l’utilitzeu.
Per tapar la càmera podeu utilitzar una tapawebcam, una cinta adhesiva (amb cura per no malmetre
la càmera) o enganxines especials
per a tal fet.
Assegureu-vos que els vostres
fills són conscients del que fan
quan la tenen engegada.

Cal tenir en compte que:
Els menors d’edat han d’anar
acompanyats dels pares o tutors
quan presentin la denúncia.
Cal que porteu el DNI o un document d’identificació.
Si disposeu de la documentació
del portàtil cal que la porteu (factura, nº de sèrie, etc...)
En cas de que el vostre fill/a hagi
vist l’autor dels fets cal que doneu
el màxim de dades quan feu la denúncia.
Presentar denúncia falsa / simulació de delicte està penat per les lleis.

Controls parentals
Activeu mesures de control parental per evitar que els infants accedeixin a continguts perillosos o
també per fer el seguiment de l’ús
que fan d’Internet.
El control parental és un sistema
de seguretat de protecció infantil
que permet gestionar, bloquejar o
restringir l’accés a determinada informació ofensiva per als nens.
Informeu-vos del seu funcionament i de com aplicar-ho al vostre
ordinador.
Acordeu quines pàgines es poden
visitar. Feu el seguiment de l’ús que
fan d’internet.
És aconsellable utilitzar l’ordinador en llocs comuns i evitar espais
privats com pot ser l’habitació.
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Recomanacions:
Desconfieu dels desconeguts
No obriu trucades ni missatges
de persones desconegudes.
Sigueu prudents i conscients del
que es fa davant de la càmera, un
cop fer se’n perd el control.

Les dependències policials ofereixen servei les 24 hores del dia,
els 365 dies de l’any.
Per a urgències truqueu al telèfon gratuït 112.
Oficina de relacions amb la
comunitat Mossos d’Esquadra
de La Noguera

Parlem amb els alcaldes
ENTREVISTA A PERE FARRÀS

C

ontinuem les entrevistes amb
els alcaldes dels pobles del
nostre municipi o amb els veïns
que l’Ajuntament hi té com encarregats pel bon funcionament dels
serveis municipals i altres actuacions. Avui ens trobem amb el Sr.
Pere Farràs Terré, de la masia de
cal Bolló d’Argentera, perquè ens
parli del seu poble.
Pregunta: Com funcionen els serveis municipals a Argentera?
Resposta: Atès que estem en una
masia aïllada i envoltats de serveis públics, ja que ens passa molt
a prop el telèfon, la línia elèctrica
d’alta i baixa tensió i dos repetidors
de comunicacions, fa que moltes
vegades l’ajuntament em truqui
quan es produeixen avaries perquè em posi amb contacte amb els
tècnics que les han d’arreglar. També s’ha de dir que tenim el dipòsit
d’aigua d’Argentera tocant de casa
i això comporta que quan hi ha algunes incidències i han de venir els
tècnics per arreglar-les, també ens
posem al servei de l’ajuntament.
P: El càrrec que tu desenvolupes
com s’ha de considerar i de quina
manera ets escollit?
R: Em cuido de les coses d’Argentera des que hi ha els ajuntaments
democràtics al nostre municipi,
concretament des que era alcalde
el Climent Durich i durant totes les
alcaldies que hi ha hagut fins ara.
Sempre que hi ha hagut alguna incidència o per fer alguna millora
m’han trucat a mi a nivell de pagès,
demanant-me com els puc ajudar
per fer allò que cal.
P: Quant de temps fa que t’encarregues de les coses d’Argentera?
R: Com ja he comentat faig aquest
servei d’ençà que el Climent era
alcalde. Pel que fa al poble no em
cuido de res, més aviat és com a
representant de l’ajuntament que
faig aquests serveis perquè no els
calgui baixar a ells, acompanyant

Vista de la masia i els camps de Cal Bolló d’Argentera

els tècnics per solucionar les diferents incidències. A vegades et ve
el tècnic sol, o bé baixa l’alcalde o
algun regidor, o l’agutzil, depèn de
la incidència que hi hagi, la qüestió
és donar sortida al problema com
més aviat millor.
P: Recordes altres persones abans
que tu que s’encarregaven de fer
aquest servei d’Argentera?
R: Recordo que l’Enric Vidal Castells de cal Cisteller, ho va fer molt
temps i en aquella època, sí que feia
d’alcalde, ja que aleshores érem vuit
masies habitades amb molta gent
i ara som molts menys. En aquella
època també es van tirar endavant
diverses actuacions importants.
P: Com a poble d’Argentera, teniu recursos propis per fer petites
obres o actuacions?
R: Ara no en tenim cap. En un
principi sí que n’havíem tingut, els
guardàvem i aquests recursos econòmics ens van anar molt bé perquè els vam aportar a l’ajuntament.
Primerament quan ens van posar

la llum i després quan ens van posar l’aigua i així ens vam estalviar
de pagar-ho amb cèntims. També
s’havia arreglat l’ermita d’Argentera. Però ara no tenim recursos propis, ja que es porten a l’ajuntament
i des d’allí gestionen les coses que
ens fan falta i el que creuen més
convenient.
P: D’on provenen aquests recursos?
R: Bàsicament del vedat de caça.
P: Com es fan les obres i les altres actuacions al poble?
R: Quan es va posar la llum, la
veu cantant la va portar l’ajuntament, que va fer els repartiments
del que ens corresponia als particulars segons el seu criteri i cadascú
va aportar el que ens van dir. Quan
es va posar l’aigua es va actuar
d’igual manera.
P: Quines són les obres o actuacions més importants que s’han fet
a Argentera des que tu te n’encarregues?
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Pere Farràs amb la cuba de l’ADF Sant Mamet.

R: L’any 1994 va ser quan per primera vegada vam tenir línia de telèfon, tot i que ara tirem de mòbils,
ja que allò actualment ja no funciona. El mateix any es va inaugurar
la llum i això sí que ens va canviar
la vida. També va ser el 1994 que
com a voluntari de l’ADF, em van
portar la cuba d’aigua per si hi
hagués un incendi que, per cert,
durant aquests anys hem hagut
d’intervenir moltes vegades. L’any
2003 ens van posar l’aigua potable
a totes les masies i això va ser una
millora molt important. Pel que fa
a les comunicacions, posteriorment, a la zona de la punta de La
Garriga i en terreny municipal,
s’han instal·lat dues torres de repetidors, una de Movistar i en un
principi, es va fer la de TRADIA,
Telecomunicacions de Catalunya,
que han donat i donen servei a tot
el municipi.
P: Quins serveis donen aquests
repetidors?
R: La de Movistar és de telefonia
mòbil, mentre que a la de Telecomunicacions de Catalunya hi ha els
Mossos d’Esquadra i els bombers.
Això ha donat lloc que ara des
d’aquestes torres, hi hagi més cadenes de comunicació.
P: Actualment com us comuniqueu els que viviu a Argentera?
R: La línia de telèfon fix convencional va quedar obsoleta i ara, tot
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•

LO PAS NOU

El Pere Farràs ajuda a tenir cura dels dipòsits
d’aigua potable de Boada i Argentera.

es fa amb el telèfon mòbil. També
s’ha de dir que cap al 2015 es va
substituir la línia de telèfons tradicional per la fibra òptica i això vol
dir que fins a la central de Vilanova
de Meià, arriba la fibra òptica, però
encara no s’ha fet arribar fins a les
cases.
P: Quins són els projectes de futur de cara a Argentera?
R: De moment, en aquests anys
de crisi no hi ha cap projecte previst.
P: Actualment, quantes masies hi
ha a Argentera i quantes estan habitades?
R: A Argentera hi ha tres masies
habitades: cal Petit amb la casa de
colònies, que és el més important
que tenim al poble; cal Cisteller on
pugen sempre; i pel que fa a casa
nostra, cal Bolló, també hi som gairebé sempre i els caps de setmana
també hi pugen la canalla. Ens va
anar molt bé pel confinament perquè allí ens vam reunir tota la família durant un període llarg.
Per altra banda, actualment desconec el nombre de persones que
estan empadronades al municipi.
P: La masia més coneguda que teniu a Argentera és cal Petit. Quines
activitats s’hi fan?
R: Ha tingut molt renom com a
casa de colònies i com a restaurant de molt èxit. Actualment, per

ara, no funciona amb les activitats
que he dit i estan prestant altres
serveis, crec que de caràcter social.
P: Quines són les festes que
abans se celebraven a Argentera i
quines encara se celebren?
R: Ara, pràcticament no se’n celebra cap. Abans es llogaven músics per la Festa Major, que era per
la Mare de Déu d’agost. Al matí, es
feia missa i a la tarda, es feia ball.
La festa se celebrava a cal Cisteller
i el dia abans anàvem a arreglar la
plaça i hi penjàvem garlandes. Més
antigament, després de la guerra,
en època dels meus pares, quan
hi havia la Carme de cal Viudeta,
cada cap de setmana es feia ball a
la seva masia.
P: Quins són els indrets i llocs
més bonics i interessants que consideres que teniu a Argentera?
R: Nosaltres tenim a sobre el riu
Boix i el Pont del Diable que és
un indret mot bonic, però ara està
molt boscat i embultrat, és quasi
impossible d’arribar-hi. L’altre lloc
notable és l’església vella, tocant a
l’antiga Abadia o la casa del rector,
prop de les colònies de Cal Petit.
Aquesta va patir importants desperfectes durant la Guerra Civil.
Antigament era la nostra parròquia
i la de Gàrzola i la patrona era la
Mare de Déu del Remei. Encara
queda dempeus l’estructura de

Instal·lacions municipals pel control de l’aigua potable.

l’església romànica i alguns historiadors i membres del Patrimoni de
la Generalitat han vingut a fotografiar-la, per veure si es pogués conservar. També tenim l’ermita nova
on es va portar la Mare de Déu del
Remei.
S’ha de dir que de dalt del cap de
la Garriga, on hi ha les torres dels
repetidors, hi ha una vista magnífica, com també un gran mirador al
cim on es troba el vèrtex geodèsic.
Des d’aquest punt en concret, es
pot mirar als quatre punts cardinals i es divisa tota la comarca fins
a on arriba la vista. Baixant cap al
camí de Baldomar, hi ha la font de
les Fontetes, una font molt petiteta, però que raja sempre, tant si hi
ha sequera com si hi ha saó. Més
avall a la vora del riu, hi ha la font
de Laupont, on molt a prop es va
fer el pou que abasteix d’aigua potable a Argentera.
P: Per acabar, fes un comentari
dedicat a la gent del teu poble i del
municipi en general.
R: Abans de tot, agrair molt a
l’Ajuntament de Vilanova de Meià

Torres de telecomunicacions.

Imatge antiga de l’Abadia d’Argentera.

per les consideracions que ens ha
tingut i també a la revista LO PAS
NOU per facilitar-me poder fer
aquestes manifestacions. A veure
si d’aquí en endavant podem anar
millorant i anar fent més coses per
Argentera.

ves respostes i et desitgem molta
sort i que pugueu continuar treballant amb molt d’encert pel vostre
poble.
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Abans i Ara

Q

uan Vilanova de Meià va ser ocupada pels soldats
de Franco el 27 de desembre del 1937, es varen fer
vàries fotos del poble. En una d’elles trobada a Actualidades Gràficas C.I.F.R.A. Burgos, porta el següent
escrit: «Iglesia Gótica de Vilanova de Meya ‘’ Lérida ‘’.
En el sector de Tremp, que ha sido profanada y en gran
parte destruida por las hordas Rojas. Adviertanse los
destrozos ocasionados en la espadaña.»
Els colpistes que van donar suport a Franco, varen
culpar als soldats republicans de moltes destrosses
que no varen fer. L’ historiador Ramon Bernaus i Santacreu, en el seu llibre ‘’ L’església de Sant Salvador de
Vilanova de Meià’’, ens comenta: Pascual Madoz en el
seu Diccionario geográfico-estadístico de España, en
l’entrada Villanueva de Meyà, dedica l’article sencer
a relatar l’heroïcitat dels lliberals vilanovins que van
patir les escomeses de les partides carlines que ocupaven la comarca, especialment cruenta fou la del 18 de
maig de 1837 en què, a part d’incendiar la població i
assassinar molta gent, van malmetre molt l’església de
Sant Salvador que va ser assetjada durant cinc dies del
18 al 22 de maig. És un dels molts episodis desgraciats
que va viure la nostra vila durant la Primera Guerra
Carlina. La nit del dia 18 de maig un escamot de carlins manats pel brigadier Josep Borges, entren traïdo-

“Iglesia gótica de Vilanova de Meya. Foto Actualidades
Graficas C.I.F.R.A.”
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rament al poble i s’apoderen de tota la guarda del fort
de l’església tret del sentinella del campanar que, per
alertar la població i donar l’alarma, es tirà daltabaix
amb les armes. Els defensors de Vilanova, lliberals,
recuperen l’església i el seu fort (castell-cementiri)
després de perdre la vida en l’assalt dues persones i resultar-ne ferides vuit més. Els carlins, però, ocuparen
la vila, van cremar 200 cases i van matar 31 veïns que
no es van poder amagar dintre del temple. És aleshores, quan es produeix el setge contra aquests edificis i
els seus defensors, obrint mines per volar-lo, intenten
incendiar les portes i, fins i tot, utilitzen l’artilleria. Ens
han explicat les persones grans que l’espadanya escapçada del campanar que apareix en fotografies i postals
antigues, ho era de resultes de les canonades que va rebre d’una peça d’artilleria emplaçada a les Tres Creus.
En totes les fotos antigues de l’església de Sant Salvador de molt abans de la Guerra Civil, es veu el campanar destruït.
Bibliografia: L’església de Sant Salvador de Vilanova de Meià (de Ramon Bernaus Santacreu)
Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Imatge actual de l’Església de Sant Salvador
de Vilanova de Meià

Fem ruta
CIMS DE SANT LLORENÇ

Vistes des del Cim del Monteró

Distància total: 25,3 km’s
Total desnivell positiu: 2.100
m
Total desnivell negatiu: 2.100
m
Dificultat: Moderada
Durada: entre 7h 30’ (a bon ritme) i 10 h (ritme suau) contant les
possibles parades.

E

n aquest fem ruta i visitem
la zona de Sant Llorenç de
Montgai, amb la seva Serralada del
Mont-roig, la qual podríem anomenar com la germana petita del
Montsec.
Amb el seu punt culminant, la
Pala Alta, a 949 metres d’alçada, el
Mont-roig dona un gran ventall de
possibilitats per a fer rutes, siguin
corrent, caminant o en bicicleta i,
fins i tot, ofereix multitud de vies
d’escalada (tant de via llarga com
alguna que altra d’esportiva).
Durant aquest recorregut, tan sin-

gular, pujarem a tots els cims que
envolten el poble de Sant Llorenç
de Montgai. Animeu-vos a acompanyar-me en aquesta ruta plena de
racons i cims per descobrir:
Com gairebé sempre, la ruta és
circular i, per tant, podem seguir
un sentit o un altre a l’hora d’iniciar la ruta. Jo, en aquest cas, vaig
preferir començar a caminar en direcció a la presa, resseguint el pantà. Els dos primers quilòmetres totalment plans, sense guanyar gens
d’alçària.
Passada la presa, agafem un corriol a mà esquerra que ens durà
entremig d’un bosc força frondós.
Ens trobarem una altra bifurcació
i seguirem a mà esquerra. Haurem
de fixar-nos bé i parar compte amb
el camí perquè a mig quilòmetre de
la presa, trobarem una fita petita al
terra que ens marcarà l’inici de la
pujada al 1r cim de la jornada: el
Monteró (575 m).

La pujada al cim té algun pas
d’escalada (més ben dit, s’ha de
grimpar una mica en una petita paret d’uns 6-7 metres, aproximadament). Tot i això, l’ascens és força
fàcil i la pujada no és molt dreta, al
contrari. Això sí, és continuada.
A la muntanya del Monteró hi
trobem fins a 4 jaciments. A dalt
del cim, molt evident, trobem un
jaciment de l’època romana. Per
tant, estarem fent esport i cultura a
la vegada. Al cim, trobarem, també,
un punt geodèsic i un pessebre (la
cultura religiosa no pot faltar, tan
present en molts d’altres cims del
país).
Des d’aquest punt, finalitzem la
primera pujada de la jornada i baixem en direcció al Pas de l’Orellut.
Podem evitar-lo, agafant, una vegada a la bifurcació que trobarem uns
centenars de metres més avall del
cim, a mà dreta. Ara bé, us aconsello passar-hi, val la pena!

Gràfica.
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Ruta.

Arribem al coll i, si volem, podem
pujar al Castell de Gelis (la Bandera). Tornaríem a desfer el camí fins
al coll i seguiríem baixant fins a arribar al Pont d’Escalera, on trobem
la carretera que duu de Sant Llorenç a Camarasa. Anem en direcció

Vistes des de la Pala Alta, punt geodèsic.

Vistes des de la Pala de Coll de la Porta
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Sant Llorenç (mà esquerra) i passat
el pont surt una pista a mà dreta.
L’agafem i continuem per aquesta
fins a arribar gairebé als peus d’una
casa-construcció (a, més o menys,
1 km del Pont).
Agafem el camí que surt a mà es-

querra i seguim les fites, passant la
casa per darrere, on agafarem un
corriol. Aquest, ens durà a una pista, però no l’agafarem, seguirem les
fites i el corriol que s’enfila fins a
arribar al següent cim: Sant Salvador (596 m). La part final de al pujada s’ha de tenir en compte que és
una grimpada que, encara que curta, una mica complicada per aquelles persones que els faci respecte
avançar amb l’ajuda de les mans.
La baixada tampoc ens ho posa
fàcil i haurem d’extremar precaucions i mirar molt bé on posem el
peu i, fins i tot, les mans.
El corriol ens duu entre antigues
construccions, parets i rocs que
ens distreuen al llarg de la baixada.
Arribem, de nou, a un altre corriol
i, per seguir la ruta dels cims, com
no podia ser d’altra manera, virem
a mà esquerra per seguir pujant.
Així, ens situarem, ben bé, als peus
del Mont-roig. Trobarem un cartell
de fusta que ens indica la pujada al
Refugi del Xut (molt famós per la
zona). La pujada no ens deixarà indiferents, ja que en tan sols un quilòmetre i mig metre acumularem
320 metres positius.
Arribats a l’Extrem, el primer
cim que culminarem del Mont-roig,
podrem gaudir de les vistes tan espectaculars que ens ofereix aquesta petita serralada.
Si volem, podem anar a visitar el
Refugi del Xut o seguir per la carena. Sigui com sigui, seguirem en
direcció al Coll de Porta, passant,
abans d’arribar-hi, pel cim que duu
el seu nom. Tot seguit, tornarem
a pujar fins al cim més alt: la Pala
Alta (949 m), punt més alt del recorregut.
En baixar en direcció a l’Ermita
de Montalegre, si ho desitgem, seguint la carena, pujarem a la Pala
dels Pelats (927 m). Una vegada
arribem a l’ermita, agafarem el
corriol que, just davant del banc
de fusta, marxa cap avall. Abans,
però, podem prendre’ns un temps
per llegir l’escriptura que trobem a
la roca davant l’ermita i, fins i tot,
fer una petita parada o pausa per
observar els paratges que ens envolten (Sant Mamet, Montsec, Vilanova de la Sal, el pantà, el riu, etc.).
Seguim la ruta dels cims en direc-

Vistes des de Sant Salvador

ció a la pista que duu a Vilanova de
la Sal. Ara, però, estem baixant pel
corriol, que passa pel bosc que nodreix el Mont-roig de vida.
Arribats a la pista (on trobarem
un cartell indicador), seguim en direcció Vilanova (de la Sal, és clar!).
Al cap d’un parell de quilòmetres

per la pista, trobem un camí (una
mica amagat) que baixa a mà esquerra. Ens endinsem en un barranc que, ben aviat, començarà a
pujar per un corriol estret. Aquest,
ens durà a l’últim cim de la jornada:
Sant Cristòfol, que s’alça als peus
del poble de Sant Llorenç. A dalt

del cim, trobarem una construcció
força derruïda, però encara mig en
peu.
Bé, ja tan sols, quedarà agafar el
corriol que gira a mà esquerra, en
direcció a l’Ermita del Castell. El
corriol va resseguint la “cresta”
que ens conduirà ben bé als peus
de l’ermita. Allí, podem decidir
acabar de pujar a la roca que s’alça
imponent davant la construcció o
bé baixar cap al poble. Sigui com
sigui, el camí de baixada surt passant pel costat de l’ermita. Ara, en
tot moment, veurem el poble als
nostres peus.
Així, haurem culminat tots els
cims de la zona en un sol dia.
Salut i muntanya!
Text i fotos: Ivan Balagueró
Masanés

Camí que baixa del Cim de l’Extrem

Vistes al Montsec
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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
Jordi Triginer March
Joan Soldevila Rosell
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
Lluís Bernaus Ossmann
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
Mª Carme Tresserres Ariet
Mª Antonieta Bernabé Armengol

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 D’AGRAÏMENT
La família de Ferran
Sánchez i Agustí agraeix
profundament a tots els
familiars, amics i a tothom, les mostres d’estimació i condol rebudes
per la seva pèrdua.
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HOSTAL
MONTSEC
C. Església, 3
25736
Santa Maria de Meià
La Noguera - Lleida
T. 973 41 51 04
676 781 545
info@hostalmontsec.cat
www.hostalmontsec.cat

Esports
4T TORNEIG MIG SEGRE PÀDEL
PRIMAVERA 2020

P

er quart any consecutiu s’ha organitzat, a la zona
nord de la comarca de La Noguera, aquest torneig
de pàdel de primavera que ja arriba a la quarta edició i
que ha tingut, igual que en edicions anteriors, un gran
èxit de participació amb un total de setanta-cinc parelles
apuntades, moltes d’elles de Vilanova de Meià.
L’edició d’enguany ha estat marcada per la pandèmia
del CORONAVIRUS que ha fet que des de mitjans del
mes de març fins a principis de juny s’ajornessin tots
els partits del torneig.
Aquest torneig ha estat organitzat per l’empresa
Gestiona amb la col·laboració dels ajuntaments de
Vilanova de Meià i Tiurana, l’empresa clickandpadel i
Mig Segre Pàdel.
En la categoria femenina, nivell mig, les guanyadores han estat la parella vilanovina formada per Gemma
Sala i Elvi Miquel, feliciteu-les si les trobeu pel carrer.
Per part de l’organització del torneig es vol agrair a
totes les parelles inscrites la seva participació i també
als ajuntaments abans esmentats.
Bon estiu a tothom.
Mig Segre Pàdel

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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El reportatge
EL 60È ANIVERSARI DE LES NOVES ESCOLES PÚBLIQUES DE VILANOVA DE MEIÀ
Una mica d’història. L’Estudi de
Vilanova
antiga escola o estudi públic
de Vilanova de Meià estava
situada al carrer de la Font,
conegut antigament com el carrer
de la Secla, pujant des de la Plaça
Major a mà dreta, tocant a l’Hostal Pissè. Ocupava una part de les
dependències de l’antiga Casa de
la Vila, noble i auster edifici renaixentista de finals del segle XVI.
Tenia el mur de pedra picada amb
el portal principal d’arc de mig
punt format per grans dovelles, a
la clau del qual hi ha esculpit en
baix relleu una cartel·la amb la
següent inscripció: “CASA DE LA
VILA FETA LO ANY 1595”. A sobre
del portal hi havia una finestra i un
balcó allindats de petites dimensions. A la mateixa façana, un tros
més avall, s’obria una altra porta
amb llinda i de dimensions més
petites. Aquest edifici, a més de
l’Estudi, era la Casa de la Vila de la
universitat de Vilanova de Meià i a
les seves dependències hi havia la
sala gran o del consell on es reunia
el Consell General de la Vila abans
de la Nova Planta, i on anualment
s’escollien pel sistema d’insaculació els tres paers que governaven
el poble, el síndic, el mostassaf,
els administradors de l’hospital
i els càrrecs eclesiàstics seglars
(majorals i administradors de les
confraries). També hi havia les oficines i els arxius municipals. Dissortadament, aquest noble edifici,
actualment ha desaparegut del
tot, convertit en un bloc de pisos
particulars del que només se n’han
conservat els dos portals i encara
canviant-ne la situació original.
D’aquest històric Estudi i de la
Casa de la Vila o Paeria, de moment en tenim molt poques referències, ja que s‘han perdut tots
els antics arxius municipals i amb
ells, una part important de la nostra història, especialment per ignorància i deixadesa de les autoritats municipals de la postguerra.
Només de forma indirecta i escadussera, podem conèixer alguns

L’
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mestres de gramàtica i alguns estudiants del segle
XVII i XVIII que amb tota
seguretat van estar relacionats amb el nostre Estudi. El 1639, coneixem
el mestre de gramàtica
Pere Joan Olives que feia
de testimoni en l’acta del
sínode convocat pel prior
Jalpí a l’església de Vilanova. El 1641, coneixem
al mestre de gramàtica
Mariano Mir que com a
autoritat de la vila assisteix a la visita pastoral
que el prior Jalpí fa a la
parròquia de Vilanova. El
1647, coneixem el mestre
de gramàtica Bartomeu
Guimet que fa de testimoni en el sínode que el
prior Jalpí va convocar
aquell any a l’església de El carrer de la Font o de la Secla. A l’esquerra la portaVilanova. Del segle XVIII, lada de mig punt de l’antiga Casa de la Vila que donava
accés a les classes de les nenes i dels pàrvuls dels Espodem citar un alumne tudis Vells.
il·lustre, potser el més
important de tots, el doctor Josep i s’hi entrava per la gran portalada
Alsinet Cortada que sens dubte va d’arc de mig punt, mentre que els
anar a l’Estudi de Vilanova, va es- habitatges de les mestres, estaven
tudiar medicina a la universitat de situats al damunt de les classes.
Cervera i que cap al 1775, va ser
La greu degradació de l’antiga
nomenat metge de la família reial casa de la vila amb les dependènespanyola; o el seu germà, Emma- cies dels estudis dins, va fer que
nuel Alsinet, que el 1733 era estu- l’any 1959 l’ajuntament, no sols
diant de Filosofia i que més tard, no es plantegés d’arreglar-ho, sinó
és sacerdot a Castelló, segurament que van decidir abandonar-lo del
de Farfanya.
tot i la construcció d’unes escoles
Fins a l’any 1960, las Escuelas noves als afores del poble al peu
Nacionales (l’escola pública) de de l’antic camí de Santa Maria, més
Vilanova, eren situades en aquest enllà de la caserna de la guàrdia cihistòric i antic edifici conegut vil. El curs 1959-1960 només van
aleshores com els Estudis Vells, continuar a l’antic edifici, la classe
que es trobava en un lamentable de les nenes, perquè estaven siestat de conservació i on les ma- tuades a la planta baixa i sembla
teixes dependències de l’Ajunta- que no corrien cap perill d’enfonment feia uns anys que en comptes sament. Mentre que la classe dels
d’arreglar-les les havien traslladat, nens, que era en un segon pis, que
de lloguer, a una casa de la Plaça pel que sembla amenaçava ruïna,
Major. A la classe dels nens, s’hi va ser clausurada i van traslladar
entrava per la porta allindada i es- els alumnes provisionalment a cal
tava situada al segon pis, amb vis- Xent, a una habitació molt gran
ta al Cogulló, juntament amb l’ha- que ja havia servit de cafè, on més
bitatge del mestre. La classe de les tard s’hi farien les projeccions
nenes i la dels pàrvuls, estaven si- cinematogràfiques
promogudes
tuades a la planta baixa de l’edifici pel vicari i on al cap de pocs anys,

Classe dels xiquets del Col·legi Públic de Vilanova (1934). 1a fila al darrere, esquerra-dreta: Enric París, Rufino Bernaus, Jaume Irió,
Àngel Triginer, Rosendo Lladós, Vicent Sarri, Antoni Masanés, Josep Montsó, Pere Rossell, Sr. Arqués (mestre). 2a fila: Carles Salud, Antoni
Santacreu, Ramon Bernaus, Joaquim Trepat, Jaume Camarasa, Julio García, Enric Guàrdia, Josep Farré, Pere Salud, Joan Porta, Manel
Arqués, Marcel·lí Bernaus, Miquel Flotat. 3a fila, al davant: Alejandro Nácher, Joan Soldevila, Enric Martí i Lluís Lladós.

Classe dels xiquets del Col·legi Públic de Vilanova (1941): Lliberato Egea (mestre). 1a fila drets al darrere, esquerra-dreta: Joan
Cortés, Daniel Casanovas, Josep Porta, Joan París, Jordi Triginer, Guillem Soldevila, Joan Triginer, Josep Puigpinós, Joan Martí, Ricard
Terré, Octavi Mauriu, Antoni Fité i Domènec Marsiñach. 2a fila: Billar (fill de guàrdia civil), Xavier Trepat, Joan Farré, Josep Marsiñach,
Ramon Julià, Josep Argerich, Josep Fariol, Xavier Segon, Jaume Sarradell, Albert París, Jaume Oromí, Joan Camarasa, Josep Eroles, Josep
Sarradell i Joan Sarradell. 3a fila asseguts: Luciano Domingo, Josep Araniz, César Castejon, Josep Hernández (fill sergent guàrdia civil),
Billar, Enric Caubet, Joan Roqué, Josep Llobet, Gerard Terré, nen de ca la Minga i Joan de Ribera Arauz.

hi posarien la classe de pàrvuls en
temps de la mestra, la Sra. Maria
Pascual. Va ser una veritable llàsti-

ma que les autoritats municipals no
valoressin com es mereixia l’edifici
històric de la Casa de la Vila i l’Es-

tudi, no el fessin arreglar per retornar-hi l’Ajuntament, i al final acabessin venent-lo a un particular per
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Classe de les xiquetes del Col·legi Públic de Vilanova (1941). Doña Isabel Gabriel (mestra). 1a fila, esquerra-dreta: Anna Casanovas,
Virgínia Batalla, Mercè Brescó, Cinta Bertran, Antònia Segon, Rosita Segon, Lluïsa Boixadós, Serafina Sala, Ester (filla Guàrdia civil) i Pepita
Gené. 2a fila: Maria Porta, Antònia Cairó, Montserrat Triginer, Ramira Aran, Conxita Puigpinós, Lolita Trepat, Teresa Batalla, Núria Sala,
Mercè Cortés, Núria París i Teresita de cal Tessó. 3a. fila, assegudes: Antònia Sala, Núria Salazar, Modesta Camarasa, Ester (filla guàrdia
civil), Mª Dolors Bàgils, Mª Dolors Colomés, Montserrat Terré, Núria París i Pepita i Mª Rosa Rocaspana.

Classe de xiquetes del Col·legi Públic de Vilanova (curs 1956-1957). Dretes, fila del darrere, esquerra-dreta: Anna Mª Pertusa, Montserrat Durich, Dolors Morón, Marisol Roca, Santi Morón, Sra. Llaceres (mestra i comadrona), Maria Fariol, Teresa Novau, Pepita Bernaus,
Pepita Rocaspana, Rosa Serra, Teresa Batalla i Eugènia Torruella. Fila del mig: Assumpció Novau, Montserrat Pertusa, Montserrat Soldevila, Mª Antònia Durich, Lluïsa Serentill, Pilar Sarradell, Maria Beltran, Conxita Estrada i Teresa Estrada. Assegudes al terra: Agnés Cuñer, Angelina Puigpinós, filla d’un carboner de cal Rondant, Montserrat Novau, Juanita Colomés, Joana Castejón, Pepita Tressens i Carme Luque.

convertir-lo en una casa de pisos.
Estan en el record de molts antics
alumnes, noms d’alguns professors
i professores que van exercir en
l’antic Estudi durant les primeres
dècades del segle XX, i que amb el
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seu mestratge han marcat generacions senceres de les persones de
Vilanova com el Sr. Sanjuan, el Sr.
Arqués, el Sr. Lliberato, el Sr. Farreny, el Sr. Ochoa, la Sra. Isabel
Gabriel, la Sra. Llaceres ...

Les noves Escoles Públiques
Les Escoles Noves, conegudes
oficialment com Escuelas Nacionales, es varen edificar al seu emplaçament actual entre el 1959 i l’hivern i la primavera de 1960. El nou

edifici, formava part d’un projecte
elaborat en sèrie pel Ministerio de
Educación i que el van escampar
com una fotocòpia, i amb molt poques variacions, per molts pobles
petits de Catalunya i d’Espanya
sense tenir massa en compte el
seu emplaçament geogràfic, el seu
clima, ni les necessitats reals del
lloc. A prop de casa nostra, unes
escoles iguals però només d’una
sola aula, les podem trobar a Lluçars i a Alòs. El nou edifici consta
de les dues classes a la planta baixa amb els vestíbuls respectius, el
llenyer i l’escala oberta a tramuntana i migdia que puja al pis superior, on al damunt de cada classe es
troba l’habitatge per als respectius
mestre i mestra. Cal recordar, que
les classes a l’hivern s’escalfaven
amb una estufa de llenya i els buscallons que es cremaven primer

els portaven cada alumne i més
tard, els feia portar l’ajuntament.
Un dels millors equipaments del
nou centre era el pati per sortir la
mainada a l’hora de l’esbarjo, però
com que en aquesta època no era
permesa la coeducació i els xiquets
i les xiquetes tenien les classes separades amb el mestre i la mestra
respectius, el pati també mantenia
aquesta separació a l’hora de l’esbarjo, però sense barreres físiques.
Al nou centre s’hi van traslladar les
classes al setembre del curs 19601961, per tant enguany es celebren
els 60è aniversari de la seva inauguració.
La inauguració del nou centre
No sabem de moment el dia
exacte de la inauguració de les
noves escoles, però no podia ser
gaires dies anteriors al dimecres 27

de juliol de 1960, ja que aquell dia
al diari de Lleida, LA MAÑANA, hi
apareix un article signat per Emili
March, el mestre dels xiquets, on fa
una exhaustiva crònica del que va
passar aquell dia que pel seu interès històric passem a comentar-ne
alguns detalls, i on es dona una àmplia visió dels fets: “La cerimònia
va ser presidida pel governador
civil de la província, a la qual hi
van assistir com autoritats locals,
l’alcalde, Delfí Solé Puig; el rector,
Josep Elfa Gasol; el jutge de pau,
Joan Massanès Llorens; el caporal de la guàrdia civil, Antonio
Campo Cortina; el tinent d’alcalde, Josep Durich Miret; els regidors, Aleix Marcó Olives, Josep
Serra Rossell, Joan Segon Martí i
Joan París Castells; el secretari de
l’ajuntament, Àngel Solsona Vidal;
el delegat sindical, Emili Castells
Bonet; el president de Germandat,
Facundo Guàrdia Porta, i altres
personalitats municipals i provincials.”
Les autoritats municipals i la
gent del poble, van anar a rebre
els governador civil i els seu seguici provincial, al Portal d’Ajòs i
al davant de cal Farrer es van fer
les presentacions oficials. Tot seguit, es va organitzar el seguici
que anava presidit per l’alcalde i
el governador acompanyats d’un
grup de músics per donar més solemnitat a la marxa. Els seguien el
rector, el jutge de pau i el caporal
de la guàrdia civil. Al seu darrere,
la resta del consistori i les altres

L’alcalde, Delfí Solé, rep el governador civil davant de cal Farrer. Po- La comitiva que encapçala l’alcalde, el governador i els músics, jundem veure entre altres el caporal de la guàrdia civil, Josep Durich, tament amb les autoritats i la resta del poble per la carretera de
Josep Serra i Joan París.
Santa Maria en direcció a les Escoles Noves.
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El rector, mossèn Josep Elfa, beneeix el nou edifici escolar
abans de tallar la cinta inaugural. Antoni Masanés i Josep
Boneta fan d’escolanets. A la dreta els nens més joves amb
banderoles espanyoles.

autoritats municipals i tota la gent
del poble. Van fer unes banderoles
de paper amb els colors de la bandera espanyola i ens les van donar
als més petits perquè les agitéssim i
així, demostrar al governador i jefe
provincial del Movimiento, l’estima
que el nostre poble mostrava per
l’Espanya de Franco i les seves autoritats no democràtiques que venien a inaugurar l’escola. El seguici
va passar per la carretera de Santa
Maria (avui carrer de la Perdiu), va
pujar fins al “cuartel” de la guàrdia
civil (avui carrer de Santes Creus)
i per l’antic camí de Santa Maria
(avui carrer de les Escoles), va arribar fins a les escoles que s’havien d’inaugurar. “Després de tallar
la cinta inaugural el governador
i de beneir l’edifici el rector, una
gran generació va seguir l’acte des

L’alcalde i el governador pronunciant el seu
discurs des del balcó principal.

del pati, als
que van dedicar un breu
parlament
l’alcalde i el
g o v e r n a d o r,
des del balcó
principal. No
hi podia faltar
tampoc
un “vino de
honor” ofert
a les autoritats, que es va
servir a l’aula El mestre, Emili March, i les autoritats municipals conversant amb el
governador durant el “vino de honor”.
dels nens.”
Per sort, l’alcalde va encoma- i el governador des del balcó, van
nar un reportatge fotogràfic de tot dirigir a la gent que ocupava gran
l’acte i el podem seguir des de la part del pati. Així com les imatges
benedicció del nou edifici per part del “vino de honor” que l’ajuntade mossèn Josep, passant per les ment van oferir a les autoritats a
imatges dels discursos que l’alcalde la classe dels nens. Després dels

La classe dels xiquets el curs 1960-1961, quan van començar a funcionar les Escoles: Mossèn Ramon Solé (vicari) i Emili March (mestre).
D’esquerra a dreta: Jaume Pallarés, Joaquim Santacreu, Josep Cardona, Joan Estrada, Ramon Plana, Joaquim Torruella, Josep Durich,
Jaume Codina, Jordi Sarradell, Ramon Bernaus, Juan Antonio Magro, Albert Puigpinós, Josep Mª Farré, (?), Josep Mª Marcó, Eusebi Ponsa,
Josep Portí, César Solduga, Josep Boneta, Joan Jaime i Jaume Estrada.
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obligats elogis al règim, el cronista
reivindica la continuació de la carretera del Pas Nou cap a Tremp, la
qual comunicaria 14 localitats amb
una població de 2.000 habitants.

Avui la carretera encara està per
fer i en gran part per culpa d’això,
dissortadament, ja no queden tants
habitants a les poblacions que podria comunicar.

Els primers mestres
En el moment del trasllat al nou
centre, eren mestres a Vilanova de
Meià el Sr. Emili March Jordana (a
classe dels xiquets) i la Sra. Pepita

Primera comunió de l’any 1960. Emili March (mestre dels nens), mossèn Josep Elfa (rector), mossèn Ramon Solé (vicari) i Pepita Balagueró
(mestra de les nenes). César Solduga, Assumpció Guàrdia, Joaquim Torruella, Teresa Brunet, Joan Jaime, Roser Cuñer, Joaquim Santacreu,
Assumpció Portí i Josep Boneta. Única imatge de la mestra Pepita Balagueró, quan es van inaugurar les escoles.

Classe dels xiquets, curs 1965-1966. Emili March (mestre). Drets al darrere, esquerra-dreta: Joaquín García (fill caporal de la guàrdia civil),
Josep Torruella, Josep Cardona, Josep Miquel, Julio García, Ramon Pallarés, Santi Bernaus, Jaume Codina, Paco Cardona, Josep Boneta,
Josep Portí, Joaquim Torruella, Manolo Blanco (fill guàrdia civil), Valentín Cabrera (fill guàrdia civil). 1a fila: Jaume Portí, Paquito Martínez
(fill guàrdia civil), Antoni Masanés, Carles Solé, Salvador Tressens, Miquel Santacreu, Ramon Bernaus i Pepito Cabrera (fill guàrdia Civil).
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Classe de les xiquetes, curs 1965-1966. Antònia Sarri (mestra). Fila del darrere, esquerra-dreta: Pilar Capdevila, Mª Pilar Martínez (filla
guàrdia civil), Maribel Colomés, Montserrat Trepat, Aurora Portí, Sofia Sarri, Núria Marcó, Glòria Pallarés i Serafina Jaime. Fila del davant:
Pepita Capdevila, Adelaida Pallarés, Carme Cortés, Ramona Portí, Rosa Triginer, Rosita Brunet, Irene Colomés, Antònia Martí, Pilar Estrada, Pilar Segon, Mª Teresa Casanovas i Núria Torruella.

Balagueró (a la classe de les xiquetes). La classe de pàrvuls, quan
hi va tornar a ser, no van poder
anar al nou centre, ja que no els
van tenir en compte en el projecte
de construcció i no es va fer una
classe per ells i, com hem comentat, quan va venir la Sra. Pascual
tenien la classe a cal Xent. Al cap
de poc temps, va ocupar la classe
de les nenes la Sra. Antonieta Sarri
que va arribar a Vilanova fent una
permuta de la plaça de mestra que
tenia a Vilanova de Segrià, amb
la Sra. Pepita Balagueró que era
d’aquest poble. Cal recordar que

en aquesta primera època el Sr.
Emili March i la Sra. Maria Pascual, van organitzar unes classes per
estudiar el Batxillerat per lliure i
una quinzena llarga de nois i noies del municipi van poder cursar
aquests estudis de grau mitjà sense marxar el poble, anant a examinar-se cada primavera a l’Institut
de Lleida, i després van poder cursar estudis superiors.
L’escola de Vilanova va viure els
moments més baixos amb la Reforma Educativa de 1973 de l’Educació General Bàsica (EGB), quan
es va fer obligatòria les concentra-

Cal Cabàs
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Ramon Bernaus i Santacreu

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...

cions escolars que van ser traslladats al centre d’Artesa de Segre en
transport escolar tots els alumnes
a partir del 6è curs de l’EGB (12
anys). Durant uns anys, l’escola de
Vilanova va quedar amb una sola
mestra, i es van tancar també per
la mateixa raó les escoles de Santa Maria, Gàrzola i Lluçars. L’únic
centre del municipi, a més del de
Vilanova, que es mantingué obert
fins a la dècada dels 80, fou l’escola unitària de Tòrrec.

Tomàquet fregit,
Escalivada,
Samfaina...

Chutney de Figa
i Poma, Agredolç
de ceba i
carbassó
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El municipi de Vilanova de Meià
amb la Marató de TV3
Davant la situació atípica de pandèmia,
enguany no podrem celebrar el sopar
solidari per a la Marató, però tothom
que vulgui participar, podrà fer el seu
donatiu.
L'Associació de Dones
La Coma de Meià
informa que es poden fer
els donatius per a la
Marató de TV3 per a la
Covid-19 a l'Ajuntament de
Vilanova de Meià, fins al 14
de desembre de 2020.
Gràcies per la vostra
col.laboració!
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Dia internacional
de les muntanyeS 2020

14 desembr
e
#MountainMatters
LLIMIANA, UNA MIRADA AL MONTSEC

ruta interpretada
amb Jordi Panisello
EUREKA SGN

audiovisual: Geoparc subterrani

Fotografia: Xavier Oromí

11h -13h Llimiana

la serra del montsec
la seva història
18.30hi-19.30h
Tremp
Epicentre, centre
visitants de
del Geoparc
des del pla de l’ermita
deldepuig
meià
12 desembre a les

amb Juan C. Gómez
Societat
Amics de la
Muntanya
10h
a vilanova
de
meià

Punt de trobada: Zona lúdica de Vilanova de Meià
Descripció: Sortida de Vilanova de Meià en cotxe fins al Pla de l’Ermita del Puig de Meià.

Caminada fins als dòlmens amb vistes de la Roca dels Arçs. Visita a l’ermita de Sant Cristòfol,
Castell i antic poble de Meià. Descripció geològica del Montsec. Refrigeri.
Guies: Ramon Bernaus (historiador) i Xavier Mir (coordinador científic del Geoparc Orígens)
Inscripció: Aj. Vilanova de Meià (973 41 50 05 ó ajuntament@vilanovameia.cat)
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El nostre territori desconegut
CONILL (Tàrrega)

A

vui visitarem un poble perdut
i abandonat que va estar habitat fins als anys vuitanta del segle
passat, es diu Conill i pertany al
municipi de Tàrrega a la Comarca
d’Urgell. Aquests darrers anys es
parlava del fet que hi volien construir un abocador, però els pobles
propers no hi estaven d’acord i
segons informació de la premsa
provincial, el propietari del poble
naturista del Fonoll, Emili Vives,
està en tràmits per comprar tres
cases d’aquest poble perdut de
Conill per destinar-les com a cases El poble de Conill
d’artistes alternatius. Per arribar a
aquest poble, agafo la furgo i pujo fins a Cubells. Segueixo cap a Artesa de Segre i a Agramunt, passo de
llarg i vaig direcció a Tàrrega. En arribar a Claravalls,
als afores del poble, agafo una pista de terra que en
uns quatre quilòmetres em porta al Conill. Al poble
hi ha cinc cases, algunes molt grans i l’església pràcticament perduda, però és un lloc inhòspit on no hi
viu ningú. Sempre que faig visites a pobles perduts,
sento nostàlgia de veure que en pocs anys la vegetació i les filtracions d’aigua de les pluges enderroquen
les parets i les teulades i van acabant amb aquestes cases que anys endarrere, havien estat plenes
de vida. El cementiri, que està a cinc-cents metres
del poble, està amb les portes obertes i la capella i
els hipogeus abandonats. Estic molt content perquè
d’aquí a un temps podré veure recuperades algunes
cases d’aquest poble i felicito el senyor Emili Vives
per aquesta iniciativa. Amigues, amics, fins ben aviat.
Text i fotos: Francesc Gessé

L’església abandonada.

Coberts
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Fins i tot, el fossar està abandonat

Cuina i remeis de la padrina
FLAM D’OU (14 flams)

B

envinguts un cop mes a la
secció de cuina de Lo Pas
Nou. Aquesta vegada, farem unes
postres molt senzilles i bones.
Per començar, necessitarem:
– 8 ous (si voleu que quedi esponjós, se’n pot posar un parell més)
– 250 gr de sucre (depenent del
dolç que el vulgueu, en podeu afegir més)
– 1 litre de llet
– una mica de canyella (al gust)
– pell de llimona
– sucre cremat (caramel)
En un pot, posarem la llet, sucre,
canyella i pell de llimona i ho portarem a ebullició. Quan arrenqui el
bull, ho traurem del foc. Bé podeu
agafar un colador, o directament
treure la pell de llimona i la branca
de canyella. Afegirem els ous i ho
batrem amb la batedora elèctrica.
Mentre ho deixem reposar una

TALLERS

LLAGUNES

estona, ens dedicarem a
fer el sucre cremat que
posarem al fons dels
vasos.
Per fer el caramel,
agafarem uns 100 gr.
de sucre i afegirem una
cullerada d’aigua, i ho
deixarem al foc fins que
agafi el color característic (un color marronós).
S’ha de tenir una mica
de paciència, ja que costa una mica. Si no en teniu ganes,
sempre es pot comprar caramel
líquid.
Pre-escalfarem el forn a 180º.
Agafarem els vasos d’alumini, i
hi posarem una mica de caramel al
fons. Abocarem la barreja de llet i
ous, dins els motlles.
Els posarem en una safata al
forn. Hi afegirem aigua fins a ¾

parts de la safata (bany maria) i el
tindrem a 180º durant uns 30 minuts. Al cap d’aquesta estona, mirarem amb un escuradents si ja estan cuits (si l’escuradents surt net,
ja estan cuits, sinó, els deixarem
uns 10 minuts més.
I ja estarà. Bon profit!
Text: Joana Bernaus Clavera

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

LLAGUNES
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Espai Gastrocultural
RECEPTES DELS MOSQUETERS (3a PART)

F

ins a finals dels anys 50, la llengua, era una part de
la vedella, en concret, d’alta cuina, té infinitat de
receptes delicioses, però la imatge, actualment, frena
el seu consum, és una carn deliciosa, delicada i molt
sana. Es pot servir, freda com un embotit, calenta,

arrebossada, és realment molt versàtil. És molt bona
amiga dels adobats i escabetxos. Antigament, formava
part de moltíssimes preparacions, acompanyat de tòfones, per farcir altres peces de carn i àspics.

Llengua de vedella, salsa picada
Heu de posar-ho durant vint-i-quatre hores per dessagnar en aigua dolça canviant-lo diverses vegades
d’aigua, submergiu-lo diverses vegades en aigua bullent per escurçar-lo, torrar-lo per treure la pell i retallar-lo. Emmetxar cansalada grossa, amaniu-la amb
pebre, sal, nou moscada, julivert, escalunyes picades i
cuineu-la durant cinc hores en una brasera amb brasa.
Composició de les brases.
Guarniu una brasera amb llard de cansalada, amb
una pota de vedella tallada, per fer la salsa gelatinosa,
si no és la pota de vedella, agafeu un bon tros de cansalada salada, poseu sal, pebre, una mica de julivert,
ceba, farigola, llorer, grans de clau, cebes i pastanagues i poseu la llengua de vedella en aquest condiment.
Afegiu-hi un got de vi blanc, mig got d’aiguardent, un
got d’aigua o brou, cobriu amb paper untat amb mantega i tapeu bé la cassola amb una tapa perquè no quedi cap lloc on pugui evaporar. Cuineu-ho a foc lent durant diverses hores, després traieu la llengua, partiu-la
longitudinalment sense separar-la, vestir-ho en un plat,
desgreixar la cocció, passar-la, mullar un roux, reduir,
afegir una mica d’escalunyes, julivert, bolets, cogombrets en escabetx picat finament, pebre i fer bullir cinc
minuts, seguidament servir.
En altres temps, el costum de servir pastissos de
carn i sobretot de peces de caça, era molt habitual, de
fet, és un mètode de conservació boníssim, a part que
facilita el seu transport en alforges de cavall, per això
son rodones, a més de ser un espectacle visual, n’havien fet de mides gegantines que en obrir-lo de dins sortien ocells volant. Les guatlles, son potser juntament
amb les perdius, les peces de caça més refinades i de
les més escasses a causa del deteriorament del seu hàbitat i sobretot a la utilització de pesticides i mètodes
mecànics de sega dels cereals, el seu hàbitat.
*Langue de boeuf, sauce hachée. - Il faut la mettre
pendant vingt-quatre heures dégorger à l’eau fraîche

en la changeant plusieurs fois d’eau, plongez-la plusieurs fois dans l’eau bouillante pour la blanchir,
rôtissez-la pour enlever la peau et la parer, piquez-la
de gros lardons, assaisonnez-les de poivre, de sel, de
muscade, persil, échalotes hachées, faites-la cuire cinq
heures dans une braise. Composition de la braise.
Garnissez une braisière ou une daubière de bardes
de lard, d ‘un pied de veau découpé, pour rendre la
sauce gélatineuse, à défaut de pied de veau, prenez
un bon morceau de couenne de lard salé, mettez sel,
poivre, bouquet de persil, ciboule, thym, laurier, clous
de girofle, oignons et carottes, mettez sur cet assaisonnement votre langue de boeuf, ajoutez un verre
de vin blanc, un demi- verre d’eau-de-vie, un verre
d’eau ou de bouillon, couvrez d ‘un papier beurré, recouvrez bien hermétiquement votre casserole avec un
couvercle afin qu’il n’y ait point d’évaporation, faites
cuire à petit feu pendant plusieurs heures, puis retirez votre langue, fendez-la en long sans la séparer,
dressez-la sur un plat, dégraissez la cuisson, passez-la, mouillez-en un roux, faites réduire, joignez-y
un peu d’échalotes, de persil, de champignons, de cornichons hachés fin, poivrez, faites bouillir pendant
cinq minutes et servez.

Pastís de guatlla
Després d’haver netejat i enganxat bé les guatlles, les
vestiu sobre una massa de massa fina amb sal i pebre,
al paquet d’herbes afegiu-hi pa dolç, bolets i tòfones a
trossos, cansalada picada, els fetges de les guatlles i la
medul·la, cobriu el pastís, cuineu-lo i serviu-lo calent.
Un altre pastís de guatlla. - Tireu els fetges de les
guatlles, traieu-ne l’amargor, poseu-los a taula amb
50
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bolets, una mica de pernil i cansalada, cebes de primavera i julivert picat; condimentar amb pebre, sal, herbes, trossejar-ho tot junt, picar en un morter amb dos
rovells d’ou, tot ben picat; farciu-hi les guatlles, feu-hi
un pastís de carn, feu un rotlle de pastisseria que no sigui ni massa gruixut ni massa prim, feu un petit llit de
cansalada ratllada, amanit amb sal, pebre, una mica de

nou moscada i arregleu les guatlles amb unes quants
lletons de vedella, cresta, bolets petits i camasecs,
condimenteu-les per sobre com a sota, poseu-ne un
munt al mig, cobriu-les amb llesques de vedella, tires
de cansalada i una massa de la mateixa massa. Pintar
la massa amb un ou batut i introduït al forn; quan estigui cuit, poseu-lo en un plat, destapeu-ho, traieu-ne les
llesques de vedella i cansalada, tireu-ne una essència
de pernil, tapeu-ho i serviu-ho.
Per Pasqua, el xai, té un simbolisme per tots els cristians i les cases reials, n’eren un exemple, la tradició de
menjar-ne, arriba fins els nostres temps. Aquest tipus
de receptes, ja no son usuals, per la dificultat tècnica i
el temps que porten en elaboració, però son espectaculars. Amb un joc de gustos increïble, apart de la utilització d’elements que provenen de la cuina oriental.
*Tourte de cailles. - Ayant bien nettoyé et troussé
vos cailles, vous les dressez sur une abaisse de pâte
fine assaisonnez de sel et de poivre, paquet de fines
herbes ajoutez-y ris de veau, champignons et truffes
par morceaux, lard pilé ou fondu au-dessus de vos
cailles et moelle de boeuf, couvrez votre tourte, faitesla cuire et servez-la chaudement.
Autre tourte de cailles. - Prenez les foies de vos
cailles, ôtez-en l’amer, mettez-les sur une table avec
des champignons, un peu de jambon et de lard, de
la ciboule et du persil haché; assaisonnez de poivre,
sel, fines herbes, hachez bien le tout ensemble, pilez-

les dans un mortier avec deux jaunes d’oeufs, le tout
bien pilé; farcissez-en vos cailles, farinez une tourtière, faites une abaisse de pâte brisée qui ne soit ni
trop épaisse, ni trop mince, faites un petit lit de lard
ratissé, assaisonné de sel, poivre, un peu de muscade, arrangez les cailles avec quelques ris de veau,
crêtes, petits champignons, et mousserons, assaisonnez- les dessus comme dessous, mettez un bouquet
dans le milieu, couvrez-les de tranches de veau, de
bardes de lard et d’une abaisse de même pâte, frottez
votre tourte d’un oeuf battu et mettez-la au four; lorsqu’elle est cuite, dressez-la sur un plat, découvrez-la,
ôtez-en les tranches de veau et de lard, jetez dedans
une essence de jambon, recouvrez-la et servez.

Pascaline de xai a la royale
L’hàbit de servir un xai sencer el dia de Pasqua es va
conservar a França fins al regnat de Lluís XIV i fins i tot
sota Lluís XV. Aquí és com vam elaborar aquest plat que
provenia directament de les festes dels primers cristians. Vam agafar el collet d’un xai de sis mesos. Vam
desossar el costellam al qual vam ajustar les espatlles
amb cordes; vam desossar els dos braons de les cuixes
i les vàrem omplir amb un farcit de carn de xai aixafada, rovells d’ou dur, molla de pa sec, herbes picades
i condimentat de les quatre espècies. Vàrem albardar
finament la carn del xai, la vàrem rostir a foc fort i la
vàrem servir sencera per a un plat gran, en una cullerada sopera de salsa, sigui una salsa verda amb festucs o
sobre un guisat de tòfones i coulis de pernil. La pràctica
de servir aquest plat antic per als sopars reials el dia de
Pasqua va ser, com hem dit, que es va perpetrar durant
molt de temps a la cort de França i es continua seguint
a les grans cases que han conservat les tradicions aristocràtiques i monàstiques del segle XVIII.
*Pascaline d’agneau à la royale. - L’habitude
de servir un agneau entier le jour de Pâques s’est
conservée en France jusque sous Louis XIV et même
sous Louis XV. Voici comment on confectionnait ce
plat qui nous venait directement des agapes des premiers chrétiens. On désossait le collet d’un agneau
de six mois. On brisait la poitrine dans laquelle on
ajustait les épaules bridées avec des ficelles; on bri-

sait les deux manches des gigots qu’on assujettissait
de même. On le remplissait d’une farce composée de
chair d’agneau pilée, de jaunes d’oeufs durs, de mie
de pain rassis et de fines herbes hachées et assaisonnées des quatre épices. On lardait finement la chair
de l’agneau, on le faisait rôtir à grand feu et on le
servait tout entier pour gros plat, en relevé de potage,
soit sur une sauce verte avec des pistaches, soit sur
un ragoût de truffes, au coulis de jambon. L’usage
de servir cet ancien plat pour les dîners royaux du
jour de Pâques s’est, comme nous l’avons dit, perpétué longtemps à la cour de France et est encore suivi
dans les grandes maisons qui ont conservé les traditions aristocratiques et religieuses du XVIIIe siècle.
Sergi de Meià
Núm. 20 -Tercer trimestre 2020
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L’Ajuntament informa
RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS
Mes de juny
Llicències d’obres:
Pavimentar baixos exterior vivenda C/ Perdiu, 18
Vilanova.
Aprovar ordenança reguladora de la prohibició
d’acampada lliure al municipi de Vilanova de Meià.
Aprovar addenda conveni de col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 20162019 amb el Consell Comarcal de la Noguera.
Aprovar canvi de domini públic a privat en un carrer
de Gàrzola.
Aprovar inici expedient compra finca de Tòrrec.
Aprovar sol·licitud a la Diputació de Lleida condicionament de la carretera L-913.
Informar escrits sobre queixes.
Mes de juliol
Llicències d’obres:
Pintar façana casa rectoria a Vilanova.
Rejuntar paret de pedra interior a Vilanova.
 Treure plaques de fibrociment del corral i netejar-lo a Gàrzola.
Informar BAN sobre normativa tinença d’animals.
Aprovar llicència de primera ocupació.
Aprovar monitoratge escola curs 2020/21.
Aprovar canvi comptador finca rústica.

Aprovar canvi de lloc dels contenidors del Carrer de
la Perdiu.
Aprovar modificació de crèdit 2/2020.
Aprovar inicialment projecte de la construcció de Pavelló doble poliesportiu PAV-2, fase 0.
Aprovar adjudicació arrendament escoles de Llúçars.
Aprovar adjudicació arrendament escoles de Gàrzola.
Mes d’agost
Llicències d’obres:
Obrir quatre finestres façana interior i construcció
piscina a Gàrzola.
Fer paviment entrada finca Llúçars.
  Per canviar teulat existent per un de nou a Vilanova.
Per col·locar tanca al voltant de l’hort a Vilanova.
Aprovar memòria valorada obra església de Tòrrec.
Aprovar canvi de domini públic a privat en un carrer
de Llúçars.
Aprovar llicència de primera ocupació.
Aprovar moció per a la suficiència financera dels ens
locals.
Aprovar delimitació correcta de la Plaça de Caps de
Gàrzola.
Aprovar compra moneder per interruptor de la llum
a la pista de pàdel i un temporitzador.
Aprovar cancel·lar la Fira de la Perdiu per aquest any
2020.

BAN SOBRE NORMATIVA TINENÇA D’ANIMALS
Es recorda als veïns del municipi de Vilanova
de Meià, que l’Ajuntament de Vilanova de Meià
té aprovada una Ordenança Reguladora sobre
la tinença d’animals, la qual estableix en el seu
article 21 que “les persones que condueixen un
gos pel carrer són responsables de recollir els
excrements convenientment, mitjançant bosses
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de plàstic o paper, i dipositar-les en recipients
d’escombraries”. L’article 54.4.c) i d) estableix
que aquesta actitud és una infracció lleu, la qual
està tipificada amb una sanció de fins a 300 € (art.
55.1.c).
Esperem que tothom atengui aquest ban amb la
corresponent responsabilitat.

Taller d’escriptura
UN CONFLICTE DE COLLONS

T

inc un problema, un problema
gran. M’he posat en un embolic
del qual n’he de sortir com sigui i
aviat. M’he enamorat, més ben dit,
m’he penjat, com un conill espelletat, de la Blanca, la dona del meu
millor amic. I és fotut perquè sé
del cert que ella també està captivada pel meu encant viril vingut de
mena. A les festes i dinars de colla sempre s’asseu al meu costat i,
com no vol la cosa, no perd l’ocasió
de posar o reposar la seva calenta
mà damunt la meva espatlla. I les
mirades, qui l’ha parit!, amb aquells
ulls de gata engabiada que té que
m’electrocuten els sentits i em socarrimen com una torradora de pa.
A tot això, el Blai a la lluna de
València, no veu res, és com si portés ulleres de sol en una nit negra
sense lluna, fins i tot m’ha nomenat el guardaespatlles de la Blanca, el molt carallot.
I jo, què puc fer si només tinc al
cervell la imatge de la Blanca ballant despullada la dansa dels set

tuls (o com es digui) una cama cap
aquí i l’altra cap allà i els braços
com molinets de vent que pugen
i baixen. Si aquests pensaments
em deslloriguen l’enteniment, què
passarà quan aconsegueixi tenir-la
tota per a mi sol (que no tardaré
gaire) i catxar matí, tarda i nit?
Ep, Carles, para un moment i reflexiona una mica, a veure, abans
que això passi he de parlar amb
el Blai i obrir-li els ulls, si més no
insinuar-li, que s’ho olori, que no
li caigui tot de cop. Ai redéu!, no
sé si ho pescarà, soc el seu millor amic i ni que li ho assegurés
l’Iñaqui Gabilondo s’ho creuria.
I si agafo la guitarra i li ho explico cantant?, no, segur que faria la
segona veu. Lo millor que puc fer
és engegar-li pels morros com una
mànega de bomber, xorro a tot
drap! Exacte, això faré. Però ell
reaccionarà, clar, i què farà?, em
matarà, em matarà segur i, fins i
tot, matarà la Blanca. Ospedreta,
aquest pla no té futur!

LA FONT DE LA FIGUERA
Oh! Viatger assedegat
atura’t i reposa ací...!
altres s’hi han aturat
i han seguit millor el camí.
Font de la Figuera d’aigua fresca,
pura, neta i cristal·lina,
la de les fontades i de la gresca,
qui per tu es deleix, a tu camina...!
A l’ombra del Pas Nou i del Palat,
sota la Roca dels Arcs, altiva,
brolles entre boixos i l’arbrat
i la teva gran abundor captiva
i més quan arribes assedegat
la teva set, bevent... mitiga.!

Collons la bota de vi consagrada!, l’he de matar, l’he de matar jo
primer abans no se li rescalfi l’adrenalina i ens foti un tret al cap.
Pensa Carles, pensa ràpid. Jo ho
tinc. Demà anirem a fer footing pel
camí vell d’Albatàrrec, oi?, doncs
ja està, un “ai, perdó!”, un “ho sento”, una traveta sense voler i cap
al canal!, net, ràpid i sense dolor
pràcticament.
Apa, el mòbil!, qui deu trucar
ara?, ospes, ets tu Blai... com?,
què?, prenyada?, collons!, què
dius, guardaespatlles?, ah!, no...
padrí?, jo padrí?, collons!..., content?, i tant que estic content!...,
molta moltíssima il·lusió!. Sí, ara
vaig corrent.
Mecagonlamarequelvaparir! És
un crac! Mai em podia imaginar
que ell, precisament ell, el Blai,
em solucionaria el conflicte dels
collons follant precisament amb
ella, la meva Blanca.
Montse Puig

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.
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.

Joan March Bernaus
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Medicina natural, salut i vida
LES FLORS DE BACH

L

es Flors de Bach són 38 essències naturals utilitzades per tractar diverses situacions o emocions,
com la por, soledat, desesperació, estrès, depressió i
obsessions. Van ser estudiades per Edward Bach entre
els anys 1926 i el 1934.
El Dr. Bach era un gran investigador, metge i homeòpata. Va experimentar amb diverses flors silvestres natives de la regió de Gal.les, a Gran Bretanya,
on ell va néixer, fins a trobar 38 remeis naturals, cada
un amb propietats curatives per diferents problemes
emocionals, anomenades Flors de Bach.
La seva teoria era que les malalties físiques tenen
un origen emocional, i que si els conflictes emocionals
perduraven per molt temps, la malaltia del cos comença a aparèixer. En restaurar l’equilibri emocional es
resolia la malaltia física. D’aquesta manera es desenvolupa a la Teràpia de les emocions.
Les essències florals es poden prendre directament
del concentrat, també es poden col·locar dues gotes
sota la llengua, o bé amb una mica d’aigua, 4 o 5 vegades al dia. I si ho preferim, ens les podem beure a
sorbets al llarg del dia.
Podem utilitzar-les de manera externa, es pot polvoritzar la mescla sobre el cos, o bé a l’ambient. Per
exemple, afegir unes 20 gotes del concentrat de cada
essència en una banyera amb aigua tèbia, submer-

gir-se uns 20 minuts, després assecar-se amb copets
suaus sobre la pell i anar a dormir.
L’efectivitat de les flors de Bach no és prendre
més gotes per dosis, sinó per una administració més
freqüent i conscient. Fins a arribar a 4 o 6 vegades al
dia, i en casos més aguts o d’emergència es pot prendre cada hora o bé amb una freqüència de cada 10 o
15 minuts, en cas d’un impacte emocional o un shock
traumàtic.
Montse Vall,
naturopàta

ENS HEM TRASLLADAT!
Vine a veure’ns a la nova botiga del Carrer de Balmes d’Artesa de Segre.
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El passat i el present
ELS ESPORTS I EL FUTBOL A VILANOVA DE MEIÀ

D

urant molts anys a tots els
pobles no es coneixien massa
esports, sobretot abans i després
de la Guerra Civil. Un dels esports
més practicats per la gent d’arreu,
petits i grans era la caça, durant la
temporada de tardor i hivern. En
temps de la postguerra, el futbol
va agafar molta fama i era un dels
esports més popular. A Vilanova
de Meià, el futbol també va ser durant algunes dècades l’esport estrella, ja que fins al 1970, ben pocs
esports es coneixien. Els que més
el practicaven era el jovent i els
casats, però els més joves.
Els més petits del poble, ja corrien amb una pilota a les escoles públiques, conegudes com els Estudis Vells. Aquestes escoles velles
estaven situades al carrer La Font,
al mateix edifici de l’antic ajuntament. Quan els nens sortien a recreo o en sortir de l’escola, sempre
jugaven a futbol per tot el carrer.
Tenien una porteria a cada punta,
entre paret i paret i la pilota amunt
i avall. Algun cop també anaven a
jugar a la Plaça Major, on alguna
vegada havien trencat un vidre de
l’aparador de la botiga de Cal Venancio, la barberia del Marxant o
la perruqueria de Cal Nari. Però el
fanal de la plaça, un mena de plat i
una bombeta, tampoc no s’escapava de la trencadissa, ja que antigament estava penjat ben bé al mig,
mitjançant un cable llarguerut que
anava de costat a costat de cada
façana de les cases i és clar, els pares sempre havien de pagar el que
s’havia trencat. Després venia el
càstig a casa i el mestre a l’escola,
però bé coses que passaven.
Quan es van construir les escoles noves, els més petits gairebé
sempre jugàvem al pati de les escoles, però també anàvem a mirar
com jugaven els més grans a l’era
del Castejón, d’aquesta manera
poder-ne aprendre. Després de dinar, jugar a futbol, era com un hàbit més, pels joves i grans.
Vilanova ha tingut molt bons futbolistes. Recordo el Josep Triginer,

El primer equip de futbol, any 1940.
El primer equip de futbol de Vilanova de Meià va jugar a la Festa Major de Baldomà, l’any
1940. A principis de la postguerra, a Vilanova de Meià es començava a practicar el futbol.
Però, com que hi havia pocs jugadors per competir, es va haver de reforçar amb jugadors
dels pobles veïns.
Fila de darrere, d’esquerra a dreta: Joan Segon (Cal Cabaler), Joan Porta (Cal Farrandó de la
Sotinya), Albert Rebollar (Artesa de Segre), Joan Triginer (Cal Joaquim), Nissio Cairó (Cal
Serafí de Santa Maria), Jaume Jovell (Artesa de Segre), Julio García (Cal Julio), Paquito
(Anya) i un miner de les mines del Montsec.
Fila de davant, d’esquerra a dreta: Josep Torrent (Cal Ramonet de Santa Maria), Àngel Triginer (Cal Joaquim) i Pere Rosell (Cal Pere Verné).

Equip de futbol del 1947.
Fila de darrer, d’esquerra a dreta: Joan Porta Farré (Cal Farrandó de la Sotinya), Josep Mª
Guerrero, Miquel Aran Camarasa , Àngel Triginer (Cal Joaquim), Pere Rosell (Cal Pere Verné) i Antonio Torruella Viñals (Cal Tòrrec).
Fila de davant, d’esquerra a dreta: Modest Armengol Bàgils (Cal Pissè), Joan Triginer March
(Cal Joaquim), Joan Segon Martí (Cal Cabaler), Josep Martí Segon (Cal Caubet), i Antonio
Capdevila (Cal Teuler).

conegut com el Pepe del Joaquim
que quan anava cap a la quadra de
les vaques, situada al costat de les
escoles noves i sentia que la pilota
corria pel pati, sempre venia a jugar, en sabia un munt i era fort i valent, un bon mestre del futbol.

Els diumenges a la tarda, a vegades, televisaven algun partit de la
lliga i anàvem a veure’l al Sindicat,
ja que llavors era l’única televisió
en blanc i negre que hi havia i que
per cert, es veia molt malament.
Un partit que sempre recordo i que
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Equip de futbol que va jugar a la Pobla de Segur l’any 1962.
Fila de darrere, d’esquerra a dreta: Emili March (mestre i entrenador), Joan Castells (Cal
Burro), Josep Triginer (Cal Joaquim), Mariano Roqué (Cal Cosses), Joan Sarradell (Cal Tarjo), Josep Cuñer (Cal Farré Nou) i Sisco Serra (Cal Cota).
Fila de davant, d’esquerra a dreta: Josep Porta (Cal Farrandó), Xavier Trepat (Cal Muntaner), Jaume Sarradell (Cal Tarjo), Josep Triginer (Cal Castellà de Santa Maria) i Pere
Rocaspana (de Gàrzola).

em va marcar molt va ser un Real
Madrid-Barça, devia tenir llavors
uns set o vuit anys. El vam veure
una colla de nens i estàvem tots
junts amb persones més grans al
Sindicat de Vilanova, crec que va
perdre el Barça en aquella època.
El que sí recordo molt i molt bé, és

que el Joan París conegut com el
Joanet de Cal Guerra, un culé de
cap a peus, tot i haver perdut, es
va posar dempeus al crit de “VISCA EL BARÇA I VISCA CATALUNYA”. Tots els allí presents varen
aplaudir amb força. Al darrere de
la sala, hi havia moltes persones,

entre elles algun Guàrdia Civil i un
d’ells es va aixecar i va dirigir-se
cap al Joanet de Cal Guerra i li va
fotre dues hòsties ben fortes. Amb
aquest fet, tot el Sindicat es va quedar en silenci i els més petits com
jo, ens van fer sortir del cafè per
no haver de veure aquell lamentable succés. Al Joanet se’l van endur detingut cap a la caserna de la
Guàrdia Civil de Vilanova (el cuartel, com en dèiem nosaltres) i això
ens va quedar a tots gravat, a mi
moltes vegades encara en ve a la
memòria.
Qui havia de dir que 55 anys més
tard, hagués de veure una cosa
pitjor, les forces d’ocupació del
Gobierno del Reino de España,
trencant portes, vidrieres de les
escoles, donant cops de porra i
amb altres elements a homes i dones, joves i grans, pel sol fet de dur
una papereta per votar democràticament en un referèndum. Moltes
generacions de joves recordaran
la violència i el terror viscut 1-O,
que lamentablement no oblidaran
mai més.
Retornant al que us estava relatant, un dels primers equips de
futbol que he trobat data de l’any
1940, un partit que Vilanova de
Meià va jugar a la Festa Major de

U.E. Vilanova de Meià i C.E. Artesa de Segre. Festa Major 1978.
De dreta a esquerra: U.E. Vilanova de Meià. Mingo Sarradell, Joan Porta, Xavier March, Joan Figuera, Francesc Cardona Fonoll, Lluís Bernaus, Julio García, Joaquim Triginer, Josep Porta, ?, Josep Mª Marcó i Mariano Roqué.
C.E. Artesa de Segre. Miquel Massana, ?, Pere Martí, Pere Guimet,?, i els tres últims són el Riart, Joan Camats i Ramon Aymerich.
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Equip de futbol del col.legi, any 1965.
Fila de darrere, d’esquerra a dreta: Joaquim Torruella (Cal Tòrrec), Joan Jaime (Cal Mans), Josep Cardona (Ca l’Hostaler), Valentín Cabrera (fill de guàrdia civil), Ramon Bernaus (Ca l’Isaac)
i Joaquim Santacreu (Cal Sep).
Fila de davant, d’esquerra a dreta: Jaume Codina (Cal Torro),
Jaume Estrada (Cal Pubill), Josep Mª Marcó (Cal Marcó), Josep
Roqué (Cal Cosses) i Julio García (Cal Julio).

Baldomar. Era el començament del
futbol a Vilanova i encara no tenia
prou jugadors preparats, per tant,
es va haver de recórrer a altres pobles veïns, entre ells Santa Maria
de Meià, treballadors de la mina
del Montsec i fins i tot algun d’Artesa de Segre. El Sr. Emili March
ens comenta al seu llibre “Exercici

Equip temporada 1973
Fila de darrere, d’esquerra a dreta: Joan Jaime (Cal Mans), Ramon Bernaus (Ca l’Isaac), Josep Porta (Cal Farrandó), Josep Miquel (Ca l’Esteve), Ramon Pallarés (Cal Morà), Ramon Artero (Cal Farré Nou) i Josep
Cabiol (Cal Dentista).
Fila de davant, d’esquerra a dreta: Josep Mª Marcó (Cal Marcó), Josep
Mª Huguet (estiuejant), Àngel Andrada i Josep Bové (amics de Cal Farrandó), Josep Roqué (Cal Cosses) i Paco Cardona (Ca l’Hostaler) .

de memòria II, Vilanova de Meià”,
que estan ell de mestre a Vilanova,
es va intentar formar un equip de
futbol i de fet ho varen aconseguir.
Durant la temporada varen jugar
al camp del Figuerola d’Orcau i de
la Pobla de Segur. Malgrat tot, en
aquells moments Vilanova no disposava d’un terreny de joc en con-

dicions i els van obligar a desistir
de participar en el torneig provincial de primavera, quan ja pràcticament tota la documentació estava presentada a la Federació Catalana de Futbol. Com que no van
poder participar en aquest torneig,
el futbol a Vilanova es va limitar
als entrenaments que es feien a
l’era del Castejón i alguns partits
amistosos que s’organitzaven, de
tant en tant, amb els pobles veïns i
també de fora la comarca.
El Sisco Cairó conegut, com el
Sisquet de la Reies, va ser un gran
jugador quan estava a la C. D. Condal a la segona divisió. Una forta
lesió als 22 anys, el va marcar per
tota la seva carrera futbolística.
Va ser un gran referent pel futbol a
Vilanova i gràcies a ell, avui tenim
la Penya Barcelonista de Vilanova
i Vall de Meià. Era jugador dels veterans del F. C. Barcelona i ell es
va encarregar d’organitzar el partit
dels veterans del Barça a Vilanova de Meià, per la festa major del
1994.
L’Àngel Triginer de Cal Castellà
de Santa Maria de Meià, va jugar
primer amb el F. C. Martinenc i
més endavant, al C. D. Sant Andreu, ambdós clubs estaven a tercera divisió.
Entre totes aquestes mencions
no hi pot faltar nomenar el Mingo
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Servei d’honor de Ramallets.
Antonio Ramallets, un dels millors porters
de la història del Barça i del futbol espanyol. Porter llegendari de l’equip de futbol
del Barça de les Cinc Copes. Cinc trofeus
Zamora. Al mundial de futbol de 1950 jugat al Brasil amb la Selecció Espanyola, era
conegut com el ‘’Gato de Maracaná ‘’ per la
seva gran agilitat i la gran actuació que va
tenir a l’estadi brasileny.
A la imatge, es pot veure fent el servei d’honor al partit de la Festa Major de Vilanova de l’any 1994, on els veterans del F. C.
Barcelona van jugar contra una selecció de
jugadors de la Coma de Meià i els veterans
de C.E. Artesa de Segre.
Ramellets està acompanyat de les pubilles
locals, Pilar Serra de Cal Sitó i la Natàlia
Durich de Cal Masanés, els capitans per
part del F. C. Barcelona el famós jugador i
veterà, Enric Ribelles, fill de Puigverd de
Lleida, i el capità de la selecció de la Coma
de Meià i veterans C.E. Artesa de Segre,
Francesc Cardona Fonoll, en presència de
l’àrbrite Francesc Cairó

Sarradell Pascual de Cal Tarjo,
nascut a Vilanova de Meià i que
vivien a Linyola, però que sempre
li agradava col·laborar amb el futbol del nostre poble. El 1979 era
jugador juvenil de la Unió Esportiva Lleida i en la temporada 19801981, ho va ser del primer equip
quan la Unió Esportiva Lleida era
a Segona B.
Un dels partits més cèlebres que
va viure Vilanova va ser el de la festa major de l’any 1994, la U. D. Vilanova i els veterans de C. E. Artesa
de Segre, junts van formar un equip
per jugar contra els veterans del F.
C. Barcelona. Aquell partit va ser
espectacular, emocionava veure arribar al Portal d’Ajós l’autocar del
F. C. Barcelona amb jugadors de
gran renom internacional, als que
acompanya el gran porter Antoni
Ramellets. Aquell partit va ser tot
un èxit de públic, el camp de futbol de Santa Llúcia era ple a vessar.
Aquest èxit fou possible gràcies a
la creació de la Penya Barcelonista
de Vilanova i Vall de Meià.
A les festes majors d’abans, ha
plogut molt des de llavors, no hi
podia faltar pas el partit després
de dinar, on la gent no parava de
cridar i es divertia moltíssim, era
una part important de l’animació
que portava el futbol.
Aquells partits de futbol que les
tardes dels diumenges van donar
molta alegria i també algun disgust
als aficionats del poble de Vilanova, fa anys que ja no se celebren, fa
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Camp de futbol Santa Llúcia de Vilanova de Meià.

Foto conjunta dels Veterans del F.C. Barcelona, C.E. Artesa
de Segre i U. E. Vilanova de Meià, any 1994.

Últim equip de futbol U . E . Vilanova de Meià, any 1994 . Queden enrere molts anys i moltes
tardes de glòria de futbol local .

temps que va desaparèixer l’equip
de futbol de la dècada de 1990 .
Algun dia també m’agradaria
comentar alguns dels esports que
s’han practicat i es practiquen últimament, com els vols en parapent,

en els quals Vilanova va ser la pionera cap a la dècada del 1970, i
l’ala delta, de la qual podríem dir
que quasi ha desaparegut .
També mencionar l’escalada i la
gran quantitat d’escaladors que es-

EL SINDICAT

calen a la Roca dels Arçs, les cingleres de l’Escala del Pas Nou i del Desferrador, la Roca Alta, etc . A més, en
aquest esplèndid territori també hi
passen i es coneixen moltes rutes
excursionistes, sigui a peu o en bicicleta . Cal comentar que l’Aplec Excursionista dels Països Catalans que
es va celebrar al Montsec de Meià
l’11 de setembre de 1981, va donar
a conèixer la Coma de Meià com un
indret ideal per practicar molts esports d’aventura .
Avui, durant l’estiu, s’organitzen
partits de futbol sala a la pista poliesportiva de les piscines municipals i també alguns tornejos de
pàdel .
Voldria acabar aquest article tan
esportiu agraint al Joan Segon de
cal Cabaler, el seu ajut en la informació facilitada amb els noms
d’uns dels primers equips de futbol de Vilanova, ja que ell és l’únic
supervivent d’aquells equips de
futbol dels anys 1940 .
Bibliografia: Emili March, Exercici de Memòria, II
Text i fotos: F. Cardona Fonoll

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
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Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
NO HI HA DESPULLES DE DINOSAURES A VILANOVA DE MEIÀ

P

Petjades de dinosaures

er què no es descobreixen fòssils de dinosaures en els terrenys de la població de Vilanova
de Meià? Malgrat això, apareixen
despulles petrificades de coralls,
petxines, cargols, ostres, esponges i altres vestigis.
Ben coneguts són els indrets on
els vilanovins han passejat i trobat
les restes d’aquests animalons,
com és lo Pas Nou i la Font Blanca. De ben segur, saben que allí fa
una pila de milions d’anys hi havia
un mar i, aquestes despulles d’invertebrats eren les que visqueren
en el fons de les aigües.
Els dinosaures no eren marins i,
per tant, no els trobarem sinó en el
que fou la terra ferma de llavors,
tot i que també devien trepitjar les
costes sense més. Els dinosaures
de Lleida són de fa 70-66 milions
d’anys, si més no. Poc abans de
la seva extinció. En aquells dies,
no existien els Pirineus, ni tampoc
el Montsec, ni res de res del que
ara ens resulta familiar. Les terres
ilerdenques eren planes, amb aiguamolls, pantans, rius i tolls no
gaire lluny d’un mar que separava
les costes del nord d’Ibèria de les
del sud de França, llavors absolutament diferents.

amb una boca en forma de bec
d’ànec, que caminaven amb les
dues poderoses potes del darrere
si bé també feien servir les del davant, més petites. De vegades, els
seus caps eren ornats amb crestes
especials i eren posseïdors, si més
no, d’una bateria de dents més o
menys planes per triturar vegetals
i que podrien sumar fins unes 800
peces en tota la boca, les quals
unes anaven substituint a les desgastades de forma contínua. Tots
dos grups eren herbívors i són els
que més despulles han deixat per

Els ossos de les grans bèsties

Dinosaure quadrúpede herbívor que visqué per les contrades ilerdenques.

En les dites terres, sota clima
tropical, una notable fauna de
grans rèptils van viure i morir en
aquells indrets, a més, d’altres
criatures. Els més grans, els anomenats sauròpodes, com els titanosaures, eren animals quadrúpedes, de llarg coll, petit cap, llarga
cua i cos elefantí.
El Museu d’Isona exhibeix les
grans vèrtebres fossilitzades d’un
coll de més de 5,5 metres de longitud desenterrat prop d’Orcau.
Són cèlebres les postes d’ous
d’aquests sauròpodes que es conserven a Coll de Nargó, les quals
preserven encara la closca petrificada. Amb ells visqueren altres
no tan enormes ni tampoc petits,

les nostres terres, tot i que, també existien d’altres com carnívors
però amb poques restes descobertes. No manquen, escadussers,
vestigis de cocodrils, de no més
d’un parell de metres o poc més,
que són coneguts sota el nom,
de cf. Allodaposuchus. Dents,
vèrtebres, ossos dels dits, de les
potes i de la cua, així com escuts
protectors del cos donen fe de la
seva existència. En segons quins
indrets, apareixen inclòs dents de
peixos. Aquests esquelets arrossegats i desmembrats, foren sepultats pels fins fangs d’extensos
aiguamolls i planures inundades
que van permetre la seva fossilització.
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Aquells terrenys també s’estenien per Vilanova i més al sud, fins
a gairebé Camarasa perquè com
s’ha dit, llavors tot era pla. Efectivament, per la carretera del Doll
són ben conegudes les grans empremtes d’un manat de dinosaures
sauròpodes que pastaven herba en
una gran zona entollada; més dues
mil petjades (icnites) eren esteses
quan les vaig descobrir cap allà
1995. I poc més enllà, també n’hi
havia que es van destruir, desafor-

tunadament, en traure pedra per
a la construcció. Algunes parets
del Doll són roques grises de sediments de llacs on, de ben segur,
es guarden entaforats testimonis fossilitzats d’aquelles bèsties.
També, de petjades, apareixen en
les roques que sustenten l’església
romànica de Monclús, ja que és el
mateix rocam que les del Doll.
I bé doncs, si aquests terrenys
eren també en les antigues contrades de Vilanova, com és que ara no
apareix cap resta de dinosaures?
Les forces de la Terra
Farà uns 45-40 milions d’anys
es van elevar els Pirineus (els

Dinosaure de quatre potes, les del davant més petites que les posteriors. La boca te forma
de bec d’anec. Són coneguts com a Hadrosaures.

dinosaures van extingir-se molt
abans); munts de roques que no
eren sinó els sediments marins i
continentals acumulats des de feia
milions i milions d’anys abans. El
motiu fou la col·lisió lenta i continuada de les terres d’Ibèria amb
les que ara són la França sud, la
qual cosa provocà enormes plecs,
arrugues, trencaments i esllavissaments , donant lloc no solament a
la serralada pirinenca sinó també
a la serra del Montsec, Mont-roig,
Cogulló, entre moltes, aixecant
amunt les roques com les que avui

tenim el goig de contemplar. Si
mireu el Montsec de costat, tallat
pel riu Noguera Pallaresa, a Terradets, veureu que les parets de roques formen capes que són inclinades amb l’esquena al nord... Vet
ací la gran empenta que les llevà
amunt... I encara millor, al riu Noguera Pallaresa pel seu pas per Camarasa, allà per les voreres veureu
murs de capes rocoses ben dretes
i si més no, contempleu la muralla
de pedra que tots heu vist des de
Finestres... imagineu la força que
tingué el moviment de l’esmenta-

Dibuix molt esquemàtic de la disposició de les roques en capes que avui conformen el Montsec. Veieu com el Montsec és un plec aixecat i trencat per les forces tectòniques.

da col·lisió! Pràcticament, des de
llavors, Ibèria es transformà amb
península Ibèrica.
Les roques que contenen dinosaures són doncs al Nord, a l’espatlla del Montsec pel riu Barcedana i en amples indrets d’Isona,
Coll de Nargó i pel davant, al Sud,
en contrades de Camarasa, de
Fontllonga, a la Vall d’Ariet..., ja
que en elevar-se la Serra, a Vilanova li tocà els sediments marins i
uns fragments de terra endins (La
Pedrera de Meià) de molts milions
abans dels dinosaures ilerdencs...
L’extinció
Com és sabut, fa 66 milions
d’anys, un meteorit col·lidí amb la
Terra i destruí ferotgement fins a
un 70% de la vida al planeta. Fou
una escena dantesca: l’impacte
provocà terribles terratrèmols, paorosos tsunamis que arrasaren les
costes, fums asfixiants, cendres
ardents, pluges àcides i de foc,
enormes incendis que cremaren
boscos sencers, gasos tòxics; la
foscor de núvols de pols destruí
gran part dels vegetals... Foren
esborrats els dinosaures i moltíssimes criatures; el món canvià
totalment i dels pocs grups supervivents, en els darrers 60 milions
d’anys, la vida es va anar refent i
passat el temps, molt de temps, es
generà una rara criatura que no fa
sinó uns 2 milions d’anys va aparèixer al planeta: l’ésser humà,
nosaltres... ves per on!
Antoni Lacasa Ruiz.
Conseller de l’IEI, Secció de
Geo-Paleontologia.
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Terres del Marquesat
RECORDANT SORTIDES EN TEMPS DE PANDÈMIA

C

om que aquest estiu per culpa
de les restriccions sanitàries de la pandèmia no hem pogut
realitzar cap de les sortides i activitats que teníem programades,
volem fer una mica de memòria de
la segona sortida que vam realitzar
pels pobles de la Ribera del Sió,
en plena Segarra. És una manera
també de conèixer el nostre país i
es pot repetir fàcilment, ja que els
pobles i els indrets visitats estan
molt a prop. Val la pena!
2n Recorregut pels pobles
de la Ribera del Sió: Tarroja i
Hostafrancs
El dissabte dia 11 d’agost de
2018, vàrem fer el segon recorregut per pobles situats a la vora del
riu Sió. Vàrem posar els vehicles
amb marxa des d’Agramunt, on
ens vam agrupar tots els assistents
i d’una tirada, no vàrem parar fins
a arribar a Tarroja de Segarra,
que es troba a poc més d’un quart
d’hora de camí. El primer que vam
visitar fou l’antic safareig del poble que està molt ben conservat,
té aigua abundant i està molt ben
condicionat i enjardinat. Ens van
rebre l’alcaldessa de la localitat
Imma Secanell i Lourdes Castellana (ex alcaldessa). Només arribar
vàrem esmorzar asseguts a la paret que feia de banc i de seient, i en
acabar ens varen obsequiar amb
una degustació de coca i de pa de
la Garbiana, una cooperativa local
que elabora pa, coca i diferents
productes ecològics que són de
gran qualitat i els venen a la seva
botiga. Nosaltres vàrem repartir
les magdalenes de poma del forn
de Camarasa, mistela d’Artesa de
Segre, vi de Batea i cafè Roma de
Balaguer, tot productes de proximitat, tal com ha de ser. De la mà
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Església de Sant Salvador de Tarroja

d’aquestes noies que tant coneixen
el seu poble, vàrem treure el cap
fins al riu Sió que passa per la vora
d’una font de la vila que estava
molt cuidada. La Lourdes ens va
mostrar les cases més importants
de Tarroja, entre les quals destaca una que segons la veu popular
fou en la que va néixer Cristòfol
Colom, el descobridor d’Amèrica,
ja que hi ha una teoria molt documentada que el fa fill d’aquest poble. A continuació, vàrem visitar
l’església que està dedicada a Sant
Salvador i que és d’estil barroc, la
part afegida, ja que el campanar i
part de l’edifici és romànic. Els comentaris van ser a càrrec del nos-

tre historiador Ramon Bernaus.
Encara vam fer un recorregut per
la vila closa, fins a arribar a les
piscines i l’edifici on es troba la
Casa de la Vila i el bar del poble.
Ens vam acomiadar de les nostres
amfitriones agraint-los la visita i la
seva amabilitat. En marxar, encara
vam pujar amb els cotxes fins a
l’ermita dedicada a Sant Julià, situada en un turonet a la part del
migdia on es gaudeix d’una bona
panoràmica del poble de Tarroja,
Castell de Malgrat i part de la Segarra i la Ribera del Sió.
Continuarem la sortida fins a
arribar al poble d’Hostafrancs, on
vàrem donar un tomb pels carrers

La Font de la Puda i els salts d’aigua de la peixera del Sió

molt ben cuidats i amb encant.
Una senyora ens va obrir l’església, d’estil barroc, que està dedicada a l’Assumpció de Maria. Passejant pels carrers de la vila closa
vam arribar on hi ha la casa on va
néixer Joan Corrades i Bosch, que
al segle XIX va marxar a Barcelona on va construir un hostal amb
el nom del seu poble i que, a la llarga va donar el nom al barri d’Hostafrancs que es va anar edificant
al seu costat. Per acabar la visita,
vam anar fins al Peixeruc, una petita peixera de reg que hi ha sobre
el riu Sió, molt a prop del poble.
Per acabar la visita i quan ja es-

El Parc de Riella, al marge dret del Sió d’Agramunt

tàvem de tornada, en arribar a la
rotonda de Concabella, vam agafar el camí que porta a la peixera
i font de la Puda, on vàrem gaudir
d’un notable salt d’aigua del riu
Sió que té quatre metres amb un
escalat de pedra. És un lloc idíl·lic
a l’aixopluc de la calor, ja que està
protegida per grans arbres i vegetació de ribera i està compartida
entre els termes d’Hostafrancs i
Concabella. Sembla estrany que
en una comarca tan resseca com
la Segarra i en ple mes d’agost,
hi hagi aquests racons tan verds
i amb tanta aigua. Tot un privilegi
digne de visitar.

En finalitzar la ruta vam anar a
dinar al Blanc i Negre d’Agramunt.
Després d’un dinar distès, la majoria dels assistents encara van fer
una passejada pel marge dret del
riu Sió des del pont de la carretera
de Cervera, el Parc de Riella i el
passeig del Sió, fins al pont romànic. Va arribar l’hora dels comiats
que va ser un a reveure fins a la
propera sortida.
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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El conﬁnament
LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 AL NOSTRE MUNICIPI

L

a pandèmia del Coronavirus ha afectat bastant i
de forma diversa al nostre municipi i a les persones de tots i cadascun dels nostres pobles, per sort
amb poquíssimes afectacions sanitàries, fins ara .
Però una cosa que ens ha canviat la vida a tots, van
ser els tres mesos de confinament de març a juny,
tancats a casa . Però aquest virus també ens ha canviat la forma de viure i de relacionar-nos amb les altres persones, amb el que després s’ha batejat com
“la nova normalitat” i on tot l’estiu per la seva culpa,
hem tingut tancats els serveis lúdics com les piscines
i amb restriccions importants a bars i restaurants .
S’han hagut de suspendre totes les activitats culturals, com les jornades culturals tan importants que
se celebraven cada estiu a Santa Maria de Meià i a
Gàrzola; però també totes les festes majors . Ara des
del Consistori, ja s’ha anunciat la suspensió de la Fira
de la Perdiu, que des de la seva recuperació de 1968,
fins avui, mai havia deixat de celebrar-se . A la nostra
revista ens ha afectat força, ja que ens ha obligat a
suspendre els actes culturals que teníem previstos
per celebrar el cinquè aniversari, però també ens ha

Marc Cairó Sánchez . 38 anys .
Vilanova de Meià .
Ocupació: Granger i mag .
El temps del confinament, jo no
he estat confinat, ja que en treballar en una granja, les bèsties
necessiten menjar i tot allò que
comporta i hem anat igualment a
treballar .
Pel que fa a la feina, no ho he notat gaire perquè havia d’anar a treballar i he pogut combinar la feina
amb anar a comprar i les tasques
corresponents més urgents, ja que
la meva parella sí que estava confinada i ella no sortia . Pel que fa al
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deixat sense el material ordinari habitual com eren
les informacions sobre les diverses activitats d’estiu
i les festes majors . Sort dels nostres col·laboradors
que amb els seus articles i altres materials diversos,
ens ajuden a fer una revista diferent . Per això, us presentem aquest treball, on persones dels nostres pobles o que hi tenen molta relació, ens expliquen com
els ha afectat la pandèmia i les seves conseqüències .
Veureu que és un mosaic bastant divers de persones
que han contestat l’enquesta i complementant-se les
unes amb les altres, ens ajudaran a fer-nos una idea
del que ha passat i està passant .
Hem preparat tres preguntes i recollit les diferents
respostes que ens han donat els entrevistats per fernos una idea d’aquestes afectacions .
PREGUNTES:
1 . On heu passat els tres mesos de confinament?
2 . Com us ha afectat el confinament de la crisi sanitària en la vostra feina?
3 . Feu un comentari personal relacionat amb la
pandèmia .

tema de la màgia, sí que m’ha anat
pitjor, perquè des del març fins ara
a les festes de finals d’agost que és
el moment que hi ha més esdeveniments com comunions, bodes, festes majors . . . tot s’ha hagut d’anullar i ho hem tingut molt malament .
Ara, al mes de setembre, comença
a pujar una mica i hi ha un xic més
de moviment . Comença a sortir
algun espectacle amb les mesures
de seguretat corresponents i amb
poca gent .
Com a comentari, penso en primer lloc, que el confinament el van
aixecar massa aviat . Vam passar a
casa les festes de Setmana Santa i
altres, però van obrir de cop abans
de Sant Joan i va ser un desastre .
Després de tres mesos tancats i
obrir tan de pressa, la gent va sortir i es va desmarxar, sense respectar les distàncies de seguretat ni
res, i ha acabat amb resultats molt
negatius .
Pere Farràs Terré . 66 anys . Cal
Bolló d’Argentera
Ocupació: Pagès jubilat .
Hem passat els tres mesos de
confinament a la nostra masia de

cal Bolló amb la dona, la filla, el
gendre i les nenes . Cap al final,
vam començar a tornar a baixar a
Artesa i a fer algunes coses a casa,
però bàsicament hem estat a Argentera .

El confinament m’ha afectat
d’una manera estranya, és una
cosa que em pensava que no hauria hagut de veure-ho mai, pensàvem potser en un accident nuclear
o alguna cosa així, però això mai .
Pel que fa a la feina, com que estic jubilat no m’ha afectat gaire,
més aviat hem intentat ajudar a
les netes els dies que hem tingut

problemes de comunicacions per
internet.
Pel que fa a alguns comentaris sobre la pandèmia hem de dir
que, a pesar que tenim les torres
de comunicacions molt a prop de
casa, hem tingut molts problemes,
ja que no ens arribaven les trucades del mòbil i no teníem internet.
Quan demanàvem informació, ens
deien que no era del nostre repetidor, sinó d’un altre, ja que les línies
anaven sobrecarregades, per tant,
havíem d’aprofitar a les nits quan
no anaven tan col·lapsades, per
contestar les trucades i posar-nos
al corrent. Això ha estat el que més
ens ha afectat, sobretot per les netes i especialment per la filla, que
havia de treballar des de casa fent
teletreball. Pensa que fins i tot, un
dia, vam haver de pujar a Vilanova
que ens imprimissin una cosa, ja
que nosaltres no ens hem podíem
sortir.

Josep Roqué Ariaca. 70 anys.
Vilanova de Meià.
Ocupació: Jubilat de paleta i
president de la Penya Barcelonista.
El confinament l’he passat sol a
casa, però sortia a caminar a camp
a través.
Com que cada mes havia d’anar a
veure la infermera i també m’havien de fer una analítica i un electro,
amb el daltabaix de la pandèmia
han tardat sis mesos a fer-m’ho.
Com a comentari vull dir que la
pandèmia ens ha afectat a tots, sobretot en no poder sortir de casa i
em sembla que aquest virus ha estat provocat.

Cristina Hernández Pallarés.
36 anys. Vilanova de Meià
Ocupació: Administrativa a les
oficines de l’Ajuntament.
Els tres mesos del confinament
els he passat a casa, aquí a Vilanova, i no he sortit cap dia. Els he
passat amb la meva parella, que ell
sí que ha sortit, ja que ha hagut de
treballar.
Pel que fa a la feina, el confinament a mi no m’ha afectat gaire
perquè just en aquest moment vaig
començar a treballar a l’Ajuntament i em va anar perfecte.
Com a comentari sobre la pandèmia voldria dir que tothom hauria
d’anar amb compte, guardar les
distàncies i vigilar a l’hora d’anar
als bars.

Ramon Bernaus Santacreu. 67
anys. Vilanova de Meià.
Ocupació: Catedràtic jubilat
d’institut.
Els tres mesos de confinament
els he passat a Agramunt amb tota
la família. Però com que tenim bèsties aquí dalt, cada dos o tres dies

pujava a donar-los menjar. De fet
era l’únic que sortia de casa, ja que
aprofitava també per anar a comprar.
Pel que fa a la feina, a mi el confinament no m’ha afectat gaire perquè en ser professor jubilat, hem
pogut anar fent sense problemes.
Com que ja en portem sis mesos
i la cosa sembla que no s’atura perquè ja anuncien un rebrot quan arribi el fred, em fa por que aquesta
pandèmia s’allargui més del compte i això afectarà a la vida normal
de les persones, però sobretot a
l’economia. Per desgràcia, sembla
que quan finalment s’acabi, sortirem d’una greu crisi sanitària per
caure en una encara pitjor crisi
econòmica. Tant de bo m’equivoqui.

Francesc Cardona Fonoll. 64
anys. Vilanova de Meià.
Ocupació: Agutzil municipal.
El confinament l’he passat a Vilanova, a casa amb la dona.
El confinament m’ha agafat tancat a casa, tot estava desolat, no es
veia ningú, feia pena sortir al balcó, ja que no es veia ni un cotxe.
Pel que fa a la feina, anava fent els
serveis obligatoris i essencials que
havia de realitzar com a agutzil.
Pel que fa al comentari sobre la
pandèmia, penso que aquest virus
és una cosa que la van tirar, que ara
ho estem pagant tots, es troba sense control i no s’arreglarà fins que
surti la vacuna.
Adelaida Tarré Isanta. 96 anys.
Vilanova de Meià.
Ocupació: Jubilada.
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El confinament l’he passat a Vilanova, a casa amb el fill i la meva
jove.
Pel que fa a la feina, a mi el confinament no m’ha afectat perquè ja
no treballo.
Pel que fa al comentari, aquesta malaltia deu ser molt dolenta
perquè hi ha gent que ho pateixen
molt. Jo no he estat mai malalta i
no havia vist mai una cosa com
aquesta. Vaig viure la guerra, però
això que mori tanta gent, potser és
pitjor que una guerra.

Miquel Vilanova Vilanova. 76
anys. Gàrzola.
Ocupació: Pagès i granger jubilat.
El confinament l’he passat casa
nostra amb la família més propera, ja que tinc dos fills. El fill està
casat, la seva dona és la Montse
i tenen dos fills, l’Alba i el Marc.
L’Anna també està casada amb el
David i viu a Bellcaire i té dos bessons, un nen i una nena, però per
sort, era aquí dalt i vam passar el
confinament tots junts. Aquí ho
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hem passat bastant bé, ja que als
pobles un dels avantatges que tenim és que no hi ha gaire gent, hi ha
molta tranquil·litat i si és una casa
com la nostra en què al costat hi tenim el jardí i l’hort, sempre tenim
moltes coses per a fer. Per tant, el
meu confinament ha estat la casa,
el jardí, l’hort i la granja, si algun
dia convenia.
Pel que fa a la feina no ens ha
afectat massa, ja que estic jubilat,
però tot i estar a la reserva, soc un
jubilat actiu i faig moltes feines,
encara treballo i a la granja faig el
que puc. La principal activitat que
nosaltres tenim és la granja i aquí
no s’hi ha notat gran cosa, ja que
el pinso ens l’han servit sempre el
dia que l’hem demanat i de l’escorxador han vingut a buscar els porcs
sempre que ens ha convingut i no
hem tingut cap dificultat. Dic això
perquè hi ha moltes persones que
tenen un treball i amb el confinament s’han quedat sense feina. Nosaltres amb la granja, la feina sempre és la mateixa i amb les verres
i el cicle tancat és una feina molt
monòtona i uns o altres sempre hi
hem hagut de ser.
Pel que fa al comentari, penso
que aquesta pandèmia és una cosa
que no se l’esperava ningú i és una
situació en què hem de respectar
i fer tot els que ens manen, com
portar la mascareta, perquè hem
de pensar que això és un virus que
mata i li hem de tenir molt respecte. El que no podem fer és estar angoixats i viure frívolament si no la
tens, i a veure què passa. Diuen que
potser l’agafarem tots, però com
més tard millor, perquè hi haurà
més medis, els metges estaran més
al cas amb tot, i tindran més reserves del material que fa falta. Només
això, que és un virus que mata i li
hem de tenir molt respecte, però
no hem d’estar angoixats, ja que si
no és un mal viure.
Leonardo Escobar García. 84
anys. Vilanova de Meià.
Ocupació: Jubilat.
El confinament l’he passat tancat
a casa molt avorrit i malament.
El confinament m’ha afectat bastant, ja que he passat tot aquest
temps tancat a casa sense sortir i
se m’ha fet malbé tot l’hort. També

em molesta molt portar la mascareta, però com que s’ha de portar no
tinc cap més remei.
A parer meu, crec que aquest virus l’han tirat i ho han fet expressament.

Alfons March Cases. 68 anys.
Nascut a Vilanova de Meià i resident a Lluçars.
Ocupació: Jubilat.
Els tres mesos de confinament
els vaig passar tot sol a la casa que
tinc a Lluçars.
Pel que fa a l’afectació, aquells
dies al poble només érem 7 persones i per anar a comprar m’havia de
desplaçar fins a Artesa o Vilanova
amb el full de responsabilitat.
Com que per la televisió deien
que a la Xina hi havia un virus molt
contagiós i del que no se’n sabia
res, em vaig preocupar molt. També deien que la sanitat espanyola
era una de les millors del món i
que estaven preparats. Però com
tots sabem, el seu objectiu és que
ens passem tots a la sanitat privada. Tant de bo tinguem una vacuna
ben aviat i puguem tornar a la normalitat.
Consell de Redacció

La nostra gent
ENTREVISTA A MARC CAIRÓ SÀNCHEZ “MAG MARC”
P: Bon dia, per començar podries explicar-nos qui ets?
R: Bon dia, em dic Marc Cairó Sànchez i tinc 38 anys. Soc fill de Santa Maria de Meià i visc a Vilanova de
Meià amb la meva parella. Vaig néixer a Barcelona i vaig estar vivint
allí fins a finalitzar els estudis als 16
anys. Aleshores vaig pujar a viure
a Santa Maria, a Cal Serafí, amb el
meu pare i la meva padrina que ja
hi vivien. Vaig començar a treballar
de paleta donat que ja m’agradava
de petit i havia fet un Grau de Construcció a Barcelona. Vaig estar treballant de paleta 11 anys, fins que
em vaig quedar a l’atur a causa de la
crisi de la construcció.
Al cap de poc vaig trobar feina a una granja aquí Vilanova, on
treballo actualment i on hi porto
9 anys. A més a més, els caps de
setmana em dedico a fer màgia
perquè també soc mag.
P: Ah! També ets mag? I com et
va venir això de l’afició a la màgia?
R: Bé doncs, l’afició de la màgia ja em ve de ben petit perquè
sempre mirava a la tele el Màgic
Andreu, era molt divertit i em feia
riure molt quan es penjava aquelles medalles tan grosses. Més endavant també veia al Juan Tamariz, el qual és un gran referent per
a mi i també m’arrancava un fort
somriure quan feia veure que tocava el violí. Llavors, un dia pel meu
aniversari, la meva parella em va
regalar per sorpresa unes entrades
per anar a veure un espectacle de
màgia al Teatre el Rey de la Magia
de Barcelona. En sortir de l’espectacle, em vaig comprar la meva primera baralla de cartes i un llibre
de cartomàgia, que és el que més
m’agrada, i a partir de llavors amb
llibre que m’havia comprat, vaig començar a estudiar cartomàgia. Vaig
començar a fer jocs, comprar més
llibres i estudiar pel meu compte.
P: Sempre has estudiat màgia
autodidàcticament o has anat també algun lloc a estudiar?

Actuació al teatre d’Agramunt.

R: He estudiat autodidàcticament, però també vaig anar a estudiar a l’Escola de Màgia de Juan
Tamariz de Madrid, amb uns cursos
intensius que feien els caps de setmana. És l’única escola que vam
trobar que s’adequava millor als
horaris, atès que les altres escoles
que havíem trobat eren a Barcelona i entre setmana, i pel tema de la
feina a la granja m’era impossible
baixar cada dia a Barcelona. Per
això, vam decidir anar a Madrid durant uns quants caps de setmana i
a més a més, amb el renom de l’Escola de Màgia de Juan Tamariz. Els
primers cursos de cartomàgia i les
primeres tècniques, les vaig aprendre allí. Aquestes m’han servit molt
a l’hora de fer màgia i pels meus espectacles actuals d’escenari.
P: Quan vas començar a mostrar-te al públic com a mag?
R: Tot va començar quan va venir un mag a actuar per una festa
major de Santa Maria de Meià. En
finalitzar el seu espectacle, el vaig
anar a veure i li vaig explicar que
començava a fer màgia. Ell em va
donar el contacte d’un mag d’aquí
de Montgai, el Mag Reivax, el qual
a més és el Director de la Fira de

Màgia de Montgai. Llavors em vaig
posar en contacte amb en Reivax
per saber que havia de fer per anar
a actuar, em va informar i seguidament, em vaig apuntar a la Fira
de Màgia de Montgai, on finalment
vaig anar a actuar. Aquesta va ser
la meva primera actuació davant
del públic, ja que fins aquell moment, sols havia actuat davant de
la família i amics.
A partir d’aquí em vaig fer molt
amic del Mag Reivax i com que és
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Actuacions diverses

d’aquí prop, cada vegada quedàvem més sovint. M’ensenyava moltes coses de màgia i m’aconsellava
per anar millorant. Arran d’aquesta fira, vaig conèixer d’altres mags
amb qui em lliga una gran amistat.
Així, van formar una petita colla
que em va guiar i ajudar a l’hora
de tirar endavant un espectacle.
Ells van ser els qui em van assessorar per muntar un espectacle en
format escenari, ja que la cartomàgia, que és el que més m’agrada,
és per un públic reduït d’unes 20 o
30 persones perquè les cartes són
petites i no ho pots fer l’espectacle
en un escenari gran.
Des de llavors, vaig començar a
estudiar i aprendre per fer màgia
d’escenari.
Amb aquests amics mags, vam
fer un petit grup que ens diem Els
Amics de la Màgia, i de tant en
tant quedem, fem reunions, actuem junts... Si algú té algun joc nou,
l’exposem entre nosaltres i així
ens podem corregir, millorar i ajudar mútuament.
A poc a poc, he anat avançant
i ara ja fa 9 anys que em dedico a
fer màgia, i la veritat és que em va
molt bé. Vaig fent espectacles i he
anat creixent, ara ja tinc un nou i
destacat espectacle que porto per
tot arreu.
P: Acabes de dir que amb aquest
nou espectacle que portes vas per
tot arreu. Quin és el lloc més llunyà on has anat a actuar?
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R: Normalment, actuo per Catalunya, principalment per aquí la
zona de Lleida, que és per on més
et pots donar a conèixer. Però, el
lloc més llunyà que he anat fins ara,
ha sigut a Sevilla, a la boda d’una
amiga, la veritat és que va anar immensament bé. Va ser una experiència nova i entranyable on vam
conèixer gent i em va agradar molt.
P: Abans has dit que la teva primera actuació va ser a la Fira de
Màgia de Montgai, quina sensació
vas tenir en el teu primer espectacle i davant
de tanta gent?
R: Estava nerviosíssim perquè no sabia què
fer, no sabia com reaccionaria la gent, és aquest
petit “ai” que tens dins
del cor que és el que et
fa que duguis aquests
nervis. A més a més,
l’espectacle era de cartomàgia, em vaig trobar
sol amb una taula i davant d’unes 100 persones que s’anaven posant
com anaven podent,
per tal de poder veure
els jocs, ja que era dificultós veure res perquè
les cartes eren petites.
Però finalment, tot va
anar bé, va ser una experiència agradable, on el públic
va reaccionar esplèndidament i va
quedar satisfet. Des de llavors vaig
anar perdent els nervis i vaig anar

guanyant confiança amb mi mateix. Ara ja fa 8 anys que hi actuo.
P: I després de tants anys actuant, quina ha sigut la més especial?
R: Va ser la que vaig actuar a
Santa Maria de Meià, el meu poble, en una Festa Major. Va ser la
vegada que vaig estrenar l’espectacle amb grans il·lusions i davant
de la meva gent. Tot i que estava
súper emocionat, estava nerviós,
més que mai, però al final va sortir
tot rodó i tothom em va felicitar.

Viatge a Sevilla

Ara, espero tornar a actuar un altre any i així la gent podrà veure
els progressos que he fet durant
aquest temps.

Actuació a la Plaça Major de Santa Maria de Meià.

P: És possible que la màgia falli
algun cop?
R: Tot és possible, ja que som
humans i no som perfectes, però
els mags assagem molt per poder
rectificar un joc abans que pugui
fallar, ja que hem de saber reaccionar amb dècimes de segon perquè
no es pugui veure res. És una de
les coses principals que em van
ensenyar a l’escola i els meus com-

•

Entrega de diploma a la Fira de la
Màgia de Montgai
per part de l’alcalde i el director de
la fira.

panys de màgia.
P: Passes moltes hores assajant?
I on assages?
R: Sí, la veritat és que sí. S’ha de
passar una gran quantitat d’hores

repetint els jocs perquè surtin a
la màxima perfecció possible. Un
espectacle costa molt de fer perquè has de tenir un guió amb un
inici, una continuïtat i un final que

Màgia apta
per a tots
els públics

•

Celebracions,
events, festes,
teatres, sopars,
aniversaris...
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vagi d’acord amb l’espectacle, perquè es pugui entendre, és com una
petita història. A part del mag, en
un espectacle també hi ha la part
tècnica, és a dir, el so, música, micròfon, il·luminació, o pots portar
algun ajudant, i tot s’ha de quadrar
i lligar amb l’actuació. Per això, el
guió és una part fonamental perquè tothom ha de saber que, com
i quan ho ha de fer, en el moment
exacte perquè tot surti perfecte.
Assajo normalment al garatge
de casa perquè hi tinc força espai.
De tant en tant, també ens trobem
amb aquests amics mags al teatre
de Montgai, ja que l’Ajuntament
de Montgai ens cedeix la sala per
poder assajar tots junts.
P: Has tingut l’oportunitat de
conèixer algun mag important?
R: Doncs sí, he pogut conèixer
alguns mags importants. En primer
lloc vaig conèixer a Juan Tamariz,
ja que vaig estudiar a la seva escola i posteriorment ens vam trobar

en un sopar de mags a Lleida. També he conegut a Jorge Blass perquè vaig fer de col·laborador en un
espectacle seu. I a la Fira de Màgia
de Montgai, he tingut l’oportunitat
de conèixer al Mag Lari, al Daniel
Collado, campió mundial de màgia
2015 i al Pere Rafart, subcampió
de màgia de prop 2018.
P: Com ha afectat la pandèmia
de la Covid-19 a la màgia i, en especial, als teus espectacles?
R: Bé, ha afectat bastant, ja que
els espectacles es van anular tots.
La gent no es podia reunir i s’havia de reorganitzar tot per adaptar-nos a les noves mesures de
seguretat. Personalment, em va
agafar a l’època que tinc més feina, ja que és quan se celebren més
bodes, comunions, festes majors...
Alguns espectacles s’han posposat
fins passat l’estiu.
La cultura ha fet una baixada
significativa, no només els espectacles, també els teatres, concerts,

cinema... i la gent implicada que
porta a darrere i que s’han quedat sense feina. Jo per sort només
m’hi dedico els caps de setmana,
però la gent que sols viu d’això,
els hi ha afectat moltíssim més.
Ha estat una situació difícil i amb
por, però crec que la cultura ha de
seguir endavant amb les mesures
de seguretat que corresponen i seguint les pautes que ens diuen els
experts.
P: I, per finalitzar, podríem acabar l’entrevista d’alguna manera
màgica?
R: Doncs si mira, farem un petit
joc: A veure si em sabeu dir quants
nous hi ha de l’1 al 100. Podeu
comptar amb els dits. Quan sapigueu la resposta, aquí davall hi
teniu les meves dades per poder
posar-vos en contacte amb mi, i us
asseguro que a molts us sorprendré amb la resposta!
Cristina Hernández Pallarés

VIVÈNCIES ARRAN DE TERRA A LA COMA DE MEIÀ: Jordi Novau Vilanova, Jordi
Mitjans Roca, Josep Martí Trepat, Alfonso Santacreu Trepat.

S

i faig un salt en el temps, que
no en l’espai, fa quasi 50 anys
recordo la vida de pagès petit
que deien els pares, a Vilanova
de Meià. El treball incansable als
trossos ben allunyats uns d’altres,
els tràfecs tot l’any. Però sobretot
a l’estiu o quan una berra criava
a l’era, els regs a altes hores de la
matinada quan li tocava l’aigua al
pare... El cultiu variat de cereals,
farratges, vinya i arbres típics de
secà que guarnien els molts bancals dels camps petits i el treball
sacrificat amb les bèsties, eren la
tònica quotidiana de la vida a la
Vall de Meià, no només dels pares, sinó de la immensa majoria de
llurs pobladors. Habitants que, si
no varen fer el salt a la mecanització i per tant, alliberar als animals
de llur feixuga càrrega al camp i a
més tenien xiquetes, varen haver
d’emigrar a les grans ciutats, tal
com férem nosaltres.
Avui en dia, però, en ple s. XXI
com viuen la gent a la Coma de
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Meià?, repeteixen la història?,
s’esgargamellen d’altres maneres?, tenen esperances de futur?
Dos Jordis: en Jordi Novau Vilanova (J.N.V.) de Gàrzola, en Jordi
Mitjans Roca (J.M.R.) de Santa
Maria de Meià, un Josep, Josep
Martí Trepat (J.M.T.) de Vilanova
de Meià i en Alfonso Santacreu
Trepat (A.S.T.), ja jubilat, també
de Vilanova, m’han ajudat a guarnir amb les seves vivències aquest
article. Totes són persones prou
conegudes de la comunitat i poden ser un petit exemple del que
és el dia a dia a les terres protegides pel Montsec de Meià. Posem
cara a llurs veus a les fotografies
que apareixen durant l’escrit.
I.S.B: És fàcil avui en dia
viure a la Coma de Meià?
Avantatges, inconvenients, renúncies pel fet de viure aquí?
J.N.V. (Gàrzola): L’avantatge
és que treballes a la teva terra i ho
fas en el que t’agrada. L’inconve-

nient té relació en fer créixer la
canalla i que ells facin activitats.
Avui en dia és inviable. L’exemple és que jo visc a Gàrzola, quasi
sol, i la família viu a fora. Ha sigut
complex compaginar la vida laboral i familiar dels quatre. Com diu
la mare, jo també he trobat a faltar
una botiga o algun altre servei en
aquest poble petit i fer més fàcil
el dia a dia i així, no haver-se de
desplaçar.
J.M.R. (Santa Maria de Meià):
No he hagut de renunciar a res. He
tingut la llibertat de treballar sense horaris. La llibertat no té preu.
A la ciutat t’organitzen la llibertat.
J.M.T. (Vilanova de Meià): Si
no visc a Vilanova, actualment,
és per raons socials i familiars. Si
m’hagués quedat aquí, a nivell agrícola o ramader, hauria hagut de
fer altres coses. No és fàcil viure
aquí, però la gent que s’hi ha quedat ha hagut de barrejar activitat
agrícola i ramadera. A nivelll de
serveis tampoc és fàcil viure aquí.

Jordi Novau Vilanova.

Això és un racó de món, i encara
que tinguem carretera no s’està a
prop de centres comercials o de
serveis logístics que facilitin la
vida. És difícil que arribi transport
de productes per a l’activitat laboral i vida quotidiana, pel fet d’estar
allunyat d’eixos importants de comunicació.
I.S.B: Si haguessis de definir la teva trajectòria laboral
quins adjectius la marcarien?
J.N.V. (Gàrzola): Molt sacrifici. Amb les ovelles no hi ha horari. Adaptabilitat a hores diferents,
anar a deshores, anar de festa quasi a l’hora de plegar. I si les coses
anaven bé, molta satisfacció.
J.M.R. (Santa Maria de
Meià): L’adaptabilitat ha sigut la
paraula per excel.lència. Als inicis
vaig fer de pagès i als 16-18 anys
ens començaren a llogar de manobres (ell i son germà) i després
vaig començar a aprendre a fer de
paleta i a l’inici, el Ramon del Coixet em va deixar fer. Cap als meus
22-25 anys anàrem a segar a fora,
a Sòria i Burgos i, combinàvem les
dues coses. Des de l’inici també
hem tingut granges de vaques que
requereixen munyir-les sempre a
l’hora. El Lechero portava la llet
a Artesa. Després canviarem als
porcs de cria. També vaig a buscar
tòfones, més com a hobby.
J.M.T. (Vilanova de Meià):
Adaptació i sacrifici. Pensar molt
el perquè i el com a l’hora de fer les

Jordi Mitjans Roca.

coses i mesurar els pros i contres
de les decisions a cada moment. A
l’hora d’endegar un nou projecte
aquí dalt, per les mancances comentades anteriorment, és molt
més difícil de fer-los rendibles que
en altres llocs com per exemple, al
Pla d’Urgell. Costa amortitzar les
inversions.
A.S.T. (Vilanova de Meià):
L’Alfonso també ens comenta la
gran adaptabilitat i sacrifici que
ha viscut en l’àmbit laboral. Cap
a l’any 1970 vaig emigrar a Gavà a
treballar a la fàbrica Roca. Un cop
a “La Mata” com diu la gent del
país, vaig haver de reencaminar el
meu futur laboral trobant una sortida en cuidar porcs, tornant a Vilanova. Abans de marxar, ja havia
tingut contacte amb diverses persones que en criaven, entre elles
ton pare Vicent.
I.S.B: Quins recursos o sortides li queden a un pagès minifundista per a viure aquí?
J.N.V. (Gàrzola): Fer de pagès
sol i amb la poca extensió de terra
és impossible viure aquí, cal compaginar-lo amb altres coses. Seria
molt bonic si es pogués fer així.
Treballar amb els animals és l’altra opció i és molt lligat. Per altra
banda, treballar amb els animals
també va lligat a la terra, es pot fer
servir d’adob i tenir la terra més
rendible.
J.M.R. (Santa Maria de
Meià): Per força el pagès ha de

combinar activitat agrícola amb
granges i tot va lligat. Cal tenir un
mínim d’hectàrees de terra per a
tenir granges.
J.M.T. (Vilanova de Meià):
Quedaria una alternativa primària
a la zona que seria treballar a les
granges, però no seria l’única. La
Vall d’Àger n’és una mostra i els
ajuts que es sol.liciten, segurament, es concedeixen per igual a
les dues zones. Per altra banda, a
aquella zona, a part de la iniciativa privada, que ha sigut important,
s’ha sumat la pública.
A.S.T. (Vilanova de Meià): En
tornar a Vilanova, vaig compaginar treball a la granja i agricultura.
El balanç del treball a la granja de
porcs ha sigut molt positiu, pel que
fa als beneficis econòmics. Val a
dir, però, que no em va ser gens fàcil, vaig voler anar pel meu compte i vaig rebre una incomprensió
total i massa enveja a l’hora de tirar endavant amb l’explotació.
I.S.B: La concentració parcel.lària hauria estat una bona
opció?
J.N.V. (Gàrzola): Jo crec que
hauria sigut molt bona opció. No
es podria comparar Gàrzola amb
la concentració que es pot fer en
llocs plans, però s’hauria pogut
fer. Hauria hagut de ser una mica
particular. Per exemple, si l’administració vol muntar un reg, un
dels primers requisits és que n’hi
hagi. Ja fa temps s’havia planteNúm. 20 -Tercer trimestre 2020
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jat portar reg d’algun afluent de
l’Ebre i introduir cultius diferents
com festucs, cirerers, etc. i, potser
es podria viure de la terra, si hi hagués reg. Potser al principi quan
s’hagués de decidir ningú estaria
content, però a la llarga es veurien els beneficis i tothom ho estaria
i, també la part sentimental sobre
els trossos canviaria. Canviaria la
forma dels trossos amb no tantes
formes i formetes i es cultivarien
millor.
J.M.R. (Santa Maria de Meià):
Oh i tant! Ara ens fem un tip de
rodar en diferents camins per arribar als camps. Per a mi, amb el
reg de suport n’hauria tingut prou.
L’aigua sempre és benvinguda. A
vegades el sentimentalisme no deixa evolucionar i potser a l’hora de
bescanviar terres hauria sigut difícil. Sembla que després, superat el
sentimentalisme, estan contents.
J.M.T. (Vilanova de Meià):
No ho crec perquè les finques són
petites. Hi ha irregularitats en les
terres en les diferents partides. La
idea és bona en els terrenys plans.
Aquí, l’orografia és complexa i les
finques, com he dit, són petites. Si
hi hagués hagut un subministrament prou bo d’aigua, la cosa hauria canviat.
A.S.T. (Vilanova de Meià):
L’agricultura que es practica a
Vilanova és de supervivència i
està mal organitzada. L’organització passaria per fer una concentració parcel.lària i així seria
una altra cosa. Abans la gent
disseminaven els cultius en camps
petits i separats per precaució a

Josep Martí Trepat.
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no perdre res i així, poder collir.
Seria bo fer un estudi de parcel.les
i plantar el què calgués i així aniria
millor. Per exemple, en terrenys
més dolents com a l’Andelapart es
podria plantar alzina tofonera. Per
a mi seria ideal, si bé crec que les
poques famílies potents del poble
a mesura que els propietaris petits
vagin venent els camps, els poden
comprar, i la concentració parcel.
lària es podria donar per natural.
I.S.B: Avui en dia què limita
la vida laboral al país?
J.N.V. (Gàrzola): El que limita
a l’agricultura és el temps i, sobretot, els preus de venda i a la ramaderia, el preu de venda.
J.M.R. (Santa Maria de Meià):
El que no ha canviat des de fa 40
anys és el temps i els preus com
abans. Ens marquen el preu al qual
hem de comprar i vendre.
J.M.T. (Vilanova de Meià):
Depenem del temps perquè manipulat o no, els últims anys no
afavoreix l’agricultura. També els
baixos preus de venda dels productes que baixen el poder adquisitiu del pagès. L’envelliment de
la població i la no continuació del
treball de les explotacions agràries. També caldria tenir una manera més oberta i dialogant entre els
habitants de la Coma de Meià que
ajudaria a evitar el potencial progressiu despoblament futur.
I.S.B: Aconsellaries als teus
fills que es quedessin aquí i seguissin els teus passos?. Com
veus el futur?

J.N.V. (Gàrzola): No, ara bé,
sempre els hi dic que estudiïn i
que es guanyin la vida sense tant
sacrifici i que el de casa sempre
ho trobaran. Voldria que el futur
fos millor en general.
J.M.R. (Santa Maria de
Meià): Els deixaria fer i si veiés
que no saben on anar, sí. Deixo
que facin el que volen per gust.
Voldria que el futur fos millor, que
poguessin gaudir aquest paisatge
treballant aquí.
J.M.T. (Vilanova de Meià): Jo
tinc una filla petita, evidentment
no. Pel futur voldria que s’adonessin que no tot s’acaba a les granges. Que la iniciativa privada per
a potenciar el turisme sortís. No hi
ha res a envejar a nivell geogràfic,
físic, paisatgístic a la Valll d’Àger.
El que s’ha fet allà, es pot fer aquí.
He tingut la sort de seguir serres
prepirinenques, com la sierra de
Guara, a l’Aragó. Ells s’han dedicat a crear infraestructures per a
facilitar el turisme, en una zona
que també té una orografia complexa, tant o més que la nostra. La
sortida ha sigut una altra. Tenen
un sector de serveis flamant.
I.S.B: Es podria treure més
partit d’una Vall que sembla
en retrocés en alguns aspectes? Què recomanaries per a
revertir-ne el procés?
J.N.V. (Gàrzola): Amb solidaritat i enteniment i amb els veïns
anant tots a una, aniria tot millor.
L’administració hauria de tenir
una visió més real del territori,
trepitjar-lo a part del que hem co-

Alfons Santacreu Trepat.

mentat abans . Potser també estem
perdent capacitat de bellugar-nos,
relacionar-nos i bescanviar informacions i problemes entre tots,
i això, s’hauria de fer extensible
a la política, que hauria de ser de
més proximitat .
J.M.R. (Santa Maria de
Meià): Crec que de fa uns 10 anys
ençà, s’ha anat recuperant població, perquè es veu més canalla al
col .legi, encara que potser ha baixat una mica en general . Es podria treure més partit . Així, falta
transport públic per a la gent gran,
una residència d’avis, encara que
jo no en sigui partidari . Millors infraestructures viàries i per exemple, que a Santa Maria la carretera
no passes per la Plaça Major del
poble, plena de gent . Reconec,
però, el gran esperit d’ajut de la
gent del poble de Santa Maria .
J.M.T. (Vilanova de Meià): I
tant! Per a mi hi ha 3 assignatures pendents que són un hipotètic
càmping, una residència d’avis i
que qualsevol ajuntament hauria
d’esmerçar esforços per a facilitar
noves iniciatives, d’acord amb la

normativa vigent, especialment en
relació amb els serveis i turístics,
malgrat els moments de recessió
actuals .
A.S.T. (Vilanova de Meià): Sobre aquest futur i present de la
Coma de Meià, Alfonso ens recorda que Vilanova de Meià va ser
pionera al terme i quan de veritat
era una petita “potència turística” ja es va endegar la construcció d’una de les primeres piscines
de poble de la província de Lleida.
Jo també he sigut un dels primers
instigadors dels lloguers de pisos .
Crec que hi ha una creença antiga
massa arrelada i que continua present actualment, i és el fet de creure que si ve o venia gent de fora,
manaran als del país . La mentalitat
de por i de desconfiança continua,
i tot el que es va desenvolupant es
fa per la pròpia inèrcia .
Tret de l’Alfonso, parlen tres homes dels anys 1960, com jo mateixa, que han tingut la valentia de tirar endavant les seves vides a partir
d’una arrel pagesa i/o ramadera, que
no ultrapassa el qualificatiu de gran
explotació, i que han viscut suposa-

dament experiències molt diferents
de les meves, però en canvi, em
sembla que a alguns nivells acabo
com començo i es tanca un cercle .
Què hem après i aplicat en
aquests 50 anys que realment
comporti un canvi qualitatiu en el
viure i sentir de la gent d’aquest
trosset de món? Potser el que queda per fer és el més difícil i és el
que no es veu . Això sí, quan es fa o
es comença a fer, l’exterior aquí i
allà, on sigui, es transmuta . El que
es diu i viu en aquesta petita terra és un clar reflex de què es diu i
viu en aquesta Mare Terra que ens
amanyaga a tots .
Voldria doncs, finalitzar el viatge
escrit per aquest text amb la següent idea bàsica:
“La vida és una unió simbiòtica
i cooperativa que permet triomfar
als que s’associen” .
Lynn Margulis (1938-2011) biòloga a la qual vaig tenir l’honor d’escoltar a la Facultat de Biologia . U .B .
Text: Iolanda Sarri Barbarroja
Fotografies: Ramon Ravella
Mateu
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Els lectors escriuen
LA FIDELITAT DE L’ARRÒS I EL PHO AVENTURER

A

l Vietnam, l’hàbit de menjar
arròs està tan arrelat que l’expressió an côm, que vol dir menjar
arròs bullit, és sinònim del verb
menjar en general. Si va seguit de
la paraula matí, migdia o nit, significa esmorzar, dinar or sopar.
L’arròs està present a la vida pública i privada. Els mercats tenen
parades on es pot comprar arròs
de diferents països, com el japonès, semblant a la varietat bomba
(per què serà?); el tailandès, fi i

esvelt com les seves dones; l’arròs xinès, perfumat al gessamí;
l’arròs enganxós, molt apreciat al
Vietnam, que fa referència al fang
dels seus camps, sense brillantor,
petit i irregular; l’arròs trencat,
mutilat de la guerra de la collita
però igualment apreciat i rescatat
per l’àpat dels saigonesos, el com
tam; i finalment, els acolorits sacs
d’arrossos salvatges o amb pellofa.
Els vietnamites creuen fermament
que l’arròs integral, es digereix millor i no engreixa. L’arròs enganxós
pot barrejar-se amb aigua de coco
i amb el color de fruites o plantes
per agafar un color cafè, taronja o
de pèsol. Es ven als carrers i fan
pastissos de colors.
A la vida privada, l’arròs no és
menys important, i tota casa que es
preï tindrà en la seva cuina una arrossera elèctrica funcionant, com
si fos una tetera anglesa, sempre
preparada per servir un bol del tou
element a qualsevol convidat inesperat. En aquests temps de crisi
global per causa del coronavirus,
en diverses zones del Vietnam han
pres la iniciativa de crear caixers
automàtics d’arròs. S’aprovisionen
de donacions privades i un comitè
popular distribueix un o dos quilos
per persona al dia. Les cues han estat notables.
No he conegut altre país que sigui capaç de treballar millor i de
forma més variada i creativa l’arròs

que el Vietnam. A més dels fideus,
produeixen raviolis i hòsties, que a
la vegada fan servir per crear rotllos crus o fregits, o el van cuon,
del qual parlarem en un altre article. Sens dubte, es deu a la influència Xina, però molt probablement
Vietnam hagi donat la seva pròpia
personalitat als seus productes.
Com a anècdota, el famós cuiner
Pedro Subijana, ànima mater del
restaurant-hotel Akelarre de Sant
Sebastià, amb les seves tres estrelles Michelin, va viatjar a Vietnam
i es va quedar sorprès de l’habilitat vietnamita per crear una esfera
d’arròs fregit (semblant a una pilota de futbol o un planeta) de fins a
50 centímetres de diàmetre, i mig
en serio mig en broma, em va oferir
un dinar al seu restaurant a canvi
del secret de la recepta. Mai he tingut l’oportunitat d’assabentar-me.
Tan lligat està l’arròs a la rutina,
a la lleialtat a allò que ens és conegut, o potser és perquè el seu color
s’ha associat sempre a allò que és
immaculat, a la puresa o a la innocència, que ja el desviament conjugal es descriu en termes d’infidelitat gastronòmica. Així, comentar
que avui no menjaré arròs, sinó un
pho (sopa de fideus) és poc menys
que una declaració d’adulteri a viva
veu, i broma comú entre els vietnamites.

quatre de Teologia i dos de Moral
amb la qualificació de meritissimo
i es llicencià en Sagrada Teologia
pel Seminari Pontifici de Tarragona
amb la qualificació de nemine discrepante.
Quan finà al geriàtric balaguerí
de Sant Domènec, després de 53
anys de ministeri, feia dos anys que
era Canonge Honorari de la Catedral de Lleida i des de 1930 havia

estat vicari i ecònom d’Ivars d’Urgell, arxipreste de Ribes de Freser,
encarregat de Ventolà i del santuari
de Núria, arxipreste de Balaguer,
encarregat de la Ràpita i la Sentiu,
ardiaca d’Urgell, administrador-capellà de l’Hospital de la Seu, ecònom de Santa Maria de Meià, Figuerola de Meià i Fontllonga.
Durant la guerra patí captiveri deu
mesos i s’ocultà un temps semblan

Rubén Martínez Castejón

MOSSÈN PERE

P

ere Codern Forn (Santa Maria
de Meià, 16/02/1905 - Balaguer,
16/04/1983), homenatjat des de 1984
a Santa Maria de Meià amb una estàtua obra de l’artista de Baldomà,
Antoni Borrell Pujol, a l’impuls del
rector franciscà de Vilanova de
Meià, Joan Marquilles Llorens. Va
ser ordenat amb la censura de 6 en
Llatí, 8 en Moral i 8 en Rúbriques,
havia estudiat tres anys de Filosofia,
74
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a la cova del Pouet de Santa
Maria de Meià. Quan el 1982
es disposaven a construir
una explotació porcina sobre
les sepultures d’uns maquis
afusellats a l’era del Maleno
de Santa Maria, el novembre
de 1944, va disposar, per la
primera de les set obres de
misericòrdia que és enterrar els morts, el trasllat de
les seves restes al fossar del
monestir augustinià, hospital
de l’Expedició Reial carlista
(1837), Post de Comanament
de la 26 Divisió (1938), adquirit per Josep M. de Porcioles
Colomer, quan presidia Acció
Catòlica de Balaguer (1942) i
convertit en pionera Casa de
Colònies per mossèn Pere
Codern (1957).
Entre desembre de 1939
i desembre de 1948, exercí a Núria i Ribes de Freser
i ajudà nombrosos evadits
estrangers fugitius del feixisme durant la II Guerra Mundial de variades formes, com donar-los menjar
de casa o posar-los un sobret amb
alguna pesseteta a la butxaca. Entre aquest costum i pagar les obres
de l’església parroquial de Santa
Maria de Meià sense quedar a deure res a ningú, arribà més d’una ve-

gada a l’extrem que la seva majordona Francesca Profitós, retirada
al convent de les Clarisses del Sant
Crist de Balaguer, que vam visitar
fa anys amb el meu company de recerques i amic de l’ànima Delfí Solé
(epd), lamentà, a través del reixat
claustral que ens separava, no poder servir res a taula, en un acte al

dictat evangèlic estricte de
Sant Mateu 25, versicles 3146: “Quan tenia fam em vau
donar de menjar, tenia set i
em donàreu de beure, era foraster i em vau acollir”.
Sense preguntar si eren
rojos ni perquè havien trucat a la seva porta: in omnium, caritas. El maig de
1943 una expedició d’unes
dotze persones va arribar a
Ribes pel Pas dels Lladres i
Planoles amb el comandant
guerriller Josep Mas Tió. Havia estat conduïda des de la
Llaguna a Vallsabollera per
Antoni Cayrol, “el poeta català de França”, i Maurice
Briand Cristau. En formaven
part uns pilots del llegendari grup franco-soviètic de
Chasse Normandie-Niémen,
Victor Kapler, metge jueu de
Sallagossa, la seva senyora
Lucienne Kapler i Raymond
Magna, mestre de Ribesaltes, que
es va desviure durant tota la vida
amb elogis envers aquell capellà de
Ribes, que no era altre que mossèn
Pere, per la seva intercessió i ajut
quan van ser detinguts per la Guàrdia Civil.
Ferran Sánchez Agustí

TARDOR

S

urto de bon mati -bé, sempre són pels volts de les
nou, però en aquest temps tot just el dia s'aixeca- a passejar els gossos. Aquests dies en tinc dos:
el Thot, que és el meu, i el Cook, que és el del meu
fill que, per mor de la feina, no en pot tenir cura durant uns quants dies. Fa fred i la boira embolcalla la
muntanya. Pertot silenci. Abriga't bé, que la humitat
ho penetra tot. Els gossos juguen i s'empaiten i els
perdo de vista perquè la boira se'ls menja. Distingeixo el Thot, que és negre, pel plomall blanc que té a la
punta de la cua. Aquesta boira dóna un aire de misteri al paisatge. Es va arrossegant per les fondalades
i fa desaparèixer arbres i camins. Tot d'una, el vent
la fa córrer i veig el castell de Meià al cim d'un turó i
com el fantasma que hi ha passat la nit se'n va com la
glopada de fum d'una pipa. Però només és un miratge. El fantasma -la boira- torna, i torna a estendre el
llençol blanc sobre la Coma. Trepitjo les fulles roges,
mortes, xopes de rosada o qui sap si de 1a humitat

dels llençols del fantasma. Potser el fantasma es pixa
al llit, vés a saber! Ara passo el riu -passem el riu.
No va gaire ple. Amb l'estiu tan sec va quedar quasi
bé eixut i ara li costa de refer-se. Tot i aixó ja no el
pots travessar pel gual. Algú hi ha tirat pedres que
fan de passeres poc estables. Al mig del liu fa més
fred i no hi ha boira i es veu brillar les fulles xopes,
regalim.ants, de color d'aram. Ara sento 1a remor del
petit saltant amagat entre bardisses. Al Thot li agrada
l'aigua i s'hi submergeix fins a la panxa. El Cook té
por i salta de passera en passera com si no vulgués
mullar-se les sabates. Més enllà sento rajar 1a font, 1a
Font de l'Aigüeta. Ara les parets de la font regalimen
i hi ha fangueig. A l'altra banda de riu veig el poble,
també misteriós, fumós com en un conte de fades.
Fumós, no pas de les llars de foc, que ja no s'encenen
-ara mana el gasoil- sinó d'aquesta boira persistent
que va i que ve i que dóna aquest hàlit poètic a tot
el que toca. Perquè la boira és maca. Això sí, amb
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mesura, com tot. Aquesta boira dóna recolliment a
l’espelit, encomana pau i serenor.
Tornem cap a casa, la boira sembla esvair-se, però
no. S’estiraganya, s’ageu, empaqueta les cases i els arbres en el seu cotó fluix, no pas blanc, sinó grisenc,
que el sol encara no té prou força per aclarir-la. Haurem d’esperar migdia, o la tarda. Perquè la tarda és
una altra cosa. Al meu poble -al que ara és el meu poble- fa unes tardes de tardor precioses: el cel és blau.
D’un blau intens. Les fumeroles de boira que encara es
passegen pel cel són blanques, els roures tenen totes
les tonalitats dels ocres: coure, or, roig ... Les fulles
que encara queden al pollancres moren amb tendresa,
empal·lideixen els verds, que es van esgrogueint fins
a aquest groc de crema de Sant Josep. l cauen dolçament, balancejant-se, com si els fes mandra caure als

camins on nosaltres les trepitjarem sense miraments.
A mitja tarda, però, ja es va fent fosc. Pèrò encara hi
ha el gran espectacle: la posta. A la tardor el sol ja no
es pon per Coll d’Orenga. Ho fa més cap al castell. El
cel -aquests núvols estiragassats que semblen el llit
del sol- es va tornant rosat, taronja, porpra, lila, morat,
gris .. negre a la fi. D’aquí a una est.ona sentirem els
mussols i endevinarem les genetes que passen prop de
casa perquè els gossos bordaran. El fantasma tornarà
al castell a contemplar la nit estel·lada. Orló. Sobre el
castell sempre hi ha Orló. Olió, el gran caçador, que
deu estar a l’aguait dels senglars que baixen de nit fins
al liu a beure aigua de lluna. És de nit i els gossos ja
donnen.
Jaume Avellaneda i Camins

Anunci Publicació LA PALANCA - Associat PREFABRICATS LLEIDA, Grup GAMMA - Juny 2020
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Instal·lacions Elèctriques
•

Joan Caubet Sanjosé

•

Instal·lador autoritzat pel
Departament d’Indústria

696240921

•
C/ Mare de Déu de Salgar, 27
25730 Artesa de Segre
(Lleida)
electrica.caubet@gmail.com

•

Instal·lacions
Reparacions
Electricitat Industrial
Electricitat domèstica

electrica.caubet@gmail.com

Anuncieu-vos-hi!
Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com
i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres
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Noves tecnologies
ALEXA (2a part)

C

ontinuant en el món d’ALEXA
i per comprendre millor com
funciona, estan disponibles per
Amazon tres dispositius amb pantalla que permeten veure i sentir
innumerables opcions:
Echo Show 5 - és un dispositiu de
5,5 polsades (140 mm) de pantalla
amb una resolució de 960X480 píxels. Porta un altaveu amb una potència de 4 Watts, una càmera i un
micro que es poden tancar per protegir la intimitat. Té un preu, mirant
ofertes, de 59,99 €.
Echo Show 8 - és un dispositiu
de 8 polsades (203 mm) de pantalla amb una resolució de 1280X800
píxels. Porta dos altaveus amb una
potència de 10 Watts, una càmera i
un micro que es poden tancar per
protegir la intimitat. Té un preu
aproximat de 89.99 €.
Echo Show 10 - és un dispositiu
de 10,1 polsades (256 mm) de pantalla amb una resolució de 1280X800
píxels. Porta dos altaveus amb una
potència de 10 Watts, una càmera i
un micro que es poden tancar per
protegir la intimitat. Té un preu,
buscant ofertes, de 229.99 €.
Clarament, l’Echo Show 8 és en
relació qualitat-preu, el més aconsellable.
Un exemple del que es pot fer
seria una instal·lació de càmeres
que podem anomenar saló, jardí,
terrassa i dormitori, i la instal·lació
d’interruptors intel·ligents amb el
mateix nom, a aquest conjunt li direm Hogar Digital. Un cop connectat (amb wifi), li podem dir: “ALEXA
enciende salón” i “ALEXA muéstrame la cámara del salón”. (Ja vàrem
comentar a la primera part, que
ALEXA, per ara, només comprèn les
instruccions en castellà).
I així amb totes les càmeres que
tinguem instal·lades. Amb una rutina es pot dir: “ALEXA” muéstrame todas las cámaras, i amb una
cadència predeterminada per la
rutina, anirà passant i encenent els
llums i les càmeres. Tot això es pot
fer sense problemes de distàncies,
des de qualsevol part del món on
ens trobem i que tingui internet.
Una altra de les moltes opcions

que tenim és la de veure pel·lícules
a “Prime video”, tot el Youtube, així
com diverses plataformes, menys
Netflix. Amb una Skill que es diu
Stream Player, es poden veure tots
els canals de TV, més algun canal
local i autonòmic. Com a diversió
també li pots demanar qualsevol
cançó, alhora que fa de karaoke, si
fa falta, surt la lletra de la cançó i
pots anar cantant.
Com a última novetat, es troba

el Fitbit Versa 2, que és un rellotge intel·ligent que permet a més de
controlar les hores de son, el batec
del cor, els passos recorreguts, entre altres funcions, controla l’ALEXA amb la veu. Totes les ordres es
poden donar a través del rellotge.
Polsa un botó i “ALEXA “ buenas
noches i et contesta: - “felices sueños”.
Alfons March Cases
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L’Almanac del Montsec de Meià
COSTUMARI DE TARDOR 2020
NOVEMBRE: Mes de 30 dies, onzè del nostre calendari i novè de l’antic calendari romà. Som en plena
tardor, els dies s’escurcen i comença a refrescar el
temps.
El dia 1 el sol surt a les 07 h 23 m i es pon a les 17 h
47 m.
El dia 30 el sol surt a les 07 h 57 m i es pon a les 17
h 23 m.
El dia 21 el sol entra a la constel·lació de SAGITARI.

ga. Els nostres avis creien que els difunts que encara
no feia cinc anys que eren morts, avui acudien a missa
per tal d’oir les tres que es feien en sufragi de les seves
ànimes.
Dia 11. Sant Martí. Conta la tradició que aquest
sant era soldat i que va repartir la seva capa amb un
pobre, per això el tenien com a patró els sastres. També el tenien com a patró els moliners, perquè segons
la tradició, el pare d’aquest sant era moliner i també
n’havia fet abans de ser soldat.

Fases de la lluna i el temps
(segons el Calendari dels Pagesos):
Quart minvant el dia 8 a les 15 h 46 m. Seré.
Lluna nova el dia 15 a les 06 h 07 m. Temperatures
suaus.
Quart creixent el dia 22 a les 05 h 45 m. Pluges abundants al litoral.
Lluna plena el dia 30 a les 10 h 29 m. Ventós; mar remogut.

Per Sant Martí
Per Sant Martí,
l’aigua al molí i tasta el vi. tasta la figa i tapa ton vi.

DATES ASSENYALADES I COSTUMARI:
El tast del vi novell. Per les contrades vinateres,
que antigament ho eren la majoria, en aquest temps,
però en data no fixa, se solia fer el tast del vi novell o
l’encetament del vi. Els dies de festa els homes es reunien als cellers i tastaven el vi. Es solien visitar diferents cellers en una tarda, com qui visitava els monuments per Setmana Santa, i els seus propietaris tenien
el goig de poder oferir a les amistats les primícies de la
collita, sobretot si la verema havia estat abundosa i el
vi havia sortit bo i de grau. Era corrent recitar versos
referents al vi, qualificats festivament d’oracions que
eren entonades amb aires litúrgics, però en forma de
paròdia.
Vi de Déu, sempre alabat:
no et moguis del meu costat,
sigues mon llum i guia
tant de nit com de dia!

Dies fa que no t’he vist
i em moria de trist,
ara que et veig i t’alabo,
i vinga un trago!

Sobre la bona llenya i la fusta. Durant la lluna
nova de novembre es tallava la llenya per la casa, ja
que es creia que dura més que la que es talla en qualsevol època de l’any, no es consum tan de pressa i fa més
bona foguera. Els músics creien també que la fusta
destinada per a fer instruments havia de tallar-se en el
mes de novembre, perquè és molt més sonora i dóna
molta més harmonia i dolcesa als instruments. Durant
aquest mes els flabiolaires tallaven el boix i els grallaires, la servera; aquesta creença era compartida també
pels constructors de guitarres.
Dia 1. Festa de Tots Sants.
Dia 2. Dia dels fidels difunts. El dia d’avui és
anomenat també Dia dels Morts i Dia de les Ànimes.
Els cultes tradicionals eren iguals arreu: tres misses
de difunts al matí; novenari amb sermó a la tarda, amb
cant d’absoltes i de les lamentacions de les ànimes. El
parament de l’altar era tot negre i es cremava cera gro78
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Antigament a Vilanova tal dia com avui es celebrava
la Fira de Sant Martí, molt coneguda pel seu Mercat
de la Perdiu.
LA RECUPERACIÓ DE LA FIRA DE SANT MARTÍ. EL MERCAT DE LA PERDIU (1968)
La Fira de Sant Martí de Vilanova mai es va deixar de
celebrar, però a la segona meitat dels anys seixanta de
segle XX va arribar a un punt de decadència que poques
parades hi pujaven a obrir, les perdiuaires que antigament baixaven de la Vall i que donaven renom a la fira
també van desaparèixer, per això el Mercat de la Perdiu gairebé havia desaparegut. Per acabar-ho d’arreglar,
com que la fira es celebrava el dia de Sant Martí, quan
queia entre setmana no hi acudia ningú de fora, ja que
la gent treballaven.
La Fira de 1968. Fou el 1968 quan l’Ajuntament de
Vilanova, presidit per l’alcalde Josep Miranda i amb el
secretari J.A. Boronat, van decidir revifar de nou la
Fira de Sant Martí i dins d’aquesta el MERCAT DE LA
PERDIU, nom amb què es va promocionar el certamen
durant molts anys. El pressupost d’aquell primer any
de represa i patrocini municipal fou de 60.000 pessetes,
gastades sobretot en premis als expositors assistents,
anuncis i articles a la premsa, emissions radiofòniques,
compra de les gàbies de vímet per l’exposició, orquestra per amenitzar la festa, etc. La propaganda que van
desplegar fou notable. Com que els temps havien canviat, es van posar en contacte també amb criadors de
perdius i tot plegat va donar el resultat esperat.
Aquest primer any de la represa hi va haver una bona
assistència d’expositors amb més de 300 perdius. Força públic hi va assistir, tot i que el dia de Sant Martí
(11 de novembre) es va escaure en dilluns. Fins i tot,
va pujar un equip de Televisió Espanyola a fer-ne un
reportatge que el van emetre a escala estatal el dia 14
de novembre. La represa fou espectacular, ja que a part
de les propagandes, hem localitzat un parell d’articles a
LA MAÑANA sobre el tema i un gran reportatge sobre
Vilanova al CORREO CATALÁN. Cal tenir present, però
que aquests primers anys la fira era molt petita i es celebrava sobretot al davant del portal d’Ajòs i les parades,
amb les de les perdius incloses, tot just arribaven fins a
l’altura del magatzem de ca l’Hostaler.

Fira de la Perdiu.

Fira de la Perdiu el 1968. Les parades arribaven fins a l’era del Castejón.

La Fira de 1969. Aquells anys va continuar la promoció municipal, ara amb un pressupost de 43.000 pessetes. La Fira es va escaure en dimarts, havent-hi força
públic i expositors. Es conserven fotografies de les parades del portal d’Ajós i de la carretera de Santa Maria
que així ho confirmen, a més la Fira va rebre la visita
dels alumnes de 1r i 2n de Batxillerat del Col·legi Sant
Jordi de Lleida que van pujar a realitzar una activitat
extraescolar, i hi van donar molta animació. Aquell any,
la revista TELE-ESTEL del dia 5 de desembre dedicà
a Vilanova i a la Fira un gran reportatge il·lustrat amb
fotografies. L’Ajuntament estava tan il·lusionat amb la
represa, que en data 15 de novembre, van enviar una
instància al Ministre de Información y Turismo (Manuel
Fraga Iribarne) demanant-li la subvenció de les despeses i la promoció institucional de la mateixa. Transcrivim uns fragments de la instància perquè es pugui veure
el to en què estava escrita i les demandes que feien:
“El Ayuntamiento de esta población, impuesto del
rango de este sin par Mercado de Perdices, acordó el
pasado año revitalizarlo y fomentarlo para que llegue
a tener la fama que antiguamente alcanzó, y hoy, en
la era del gran turismo, sea otra atracción para los extranjeros y nacionales, beneficiándose nuestra Patria,
la província de Lérida y nuestra querida población,
pudiendo incluso declararse de interés turístico, dada
su originalidad.
Que el infrascrito eleva el presente escrito para
que la digna Autoridad de su V.E. tenga conocimiento de este simpático certamen, único en su género, y,
además en súplica de concesión de una subvención
para su mejor desarrollo (...)”.
De tota manera a l’últim paràgraf que transcrivim podem veure les intencions que el consistori tenia pel que
fa a la promoció turística de Vilanova:
”Que aprovechando la conyuntura de este famoso
“MERCAT DE LA PERDIU”, puede conocerse a fondo
nuestra villa, de carácter medieval, escogida ya por
muchos veraneantes y crear un complejo turístico que
reportaria muchos beneficios”.
Acaba dient que adjunten a la instància, fotografies,
anuncis i articles dels diaris que parlen de la fama del
nostre mercat. Vet aquí les fotografies de la Fira de 1968
que de tant en tant reproduïm.
L’any 1970 la Fira continuà amb característiques semblants, introduint però el concurs de tir al plat que va

tenir continuïtat pocs anys. El 1972, la Fira es va escaure en dissabte i es va celebrar un concurs gastronòmic,
que tampoc va tenir continuïtat. El 1974 és el primer
any que es va deixar de celebrar la Fira el dia de Sant
Martí, passant-la al segon diumenge de novembre com
encara es fa avui, aquell any es va escaure el dia 10. A
partir d’aleshores, l’èxit d’expositors i de públic està
assegurat per poc que acompanyi el temps. Des d’aquell
any es va començar a celebrar una mostra canina amb
caràcter de concurs-exposició. I des del 1981, la mostra
canina es denominava DESFILCAN i estava organitzada per la Real Societat Canina. A partir del 1974 comença a aparèixer en alguns articles de premsa el nom de
Fira de la Perdiu, tot i que, es continua anunciant oficialment per tot arreu com Mercat de la Perdiu fins a l’any

Fira de 1968. El gruix de la fira era davant del Portal d’Ajós.

1983. En aquesta època, també comença a celebrar-se
a la Plaça Major una ballada de sardanes que després
no ha tingut continuïtat. En ser un certamen oficial patrocinat per l’Ajuntament i promocionat per les institucions provincials i comarcals, la Fira ha estat un lloc
de trobada de les autoritats i polítics del més alt nivell,
especialment els anys que s’escau en època electoral.
Aquest any la Fira de la Perdiu s’escau el diumenge
8 de novembre, però a causa de la pandèmia de la Covid-19 i les restriccions sanitàries imposades, també
ha estat suspesa com ho han estat totes les activitats
de l’estiu a Vilanova i als pobles del municipi. Des del
1968 en que es va tornar a recuperar, ara farà 52 anys,
la Fira de la Perdiu mai havia deixat de celebrar-se.
Ramon Bernaus i Santacreu
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CLIMATOLOGIA JUNY, JULIOL I AGOST - VILANOVA DE MEIÀ
JUNY
Mitjana de les T màximes:
26,7º C
Mitjana de les T mínimes:
13,2º C
T màxima absoluta:
33,8º C Dia: 25
T mínima absoluta:
7,9º C Dia: 05
Precipitació total:
80,4 mm
Precipitació màxima en 24
h:18,9 mm Dia: 1
Velocitat mitjana del vent:
1,1 m /s
Direcció dominant del vent:
S
Ratxa máxima absoluta:
12,6 m/s Dia: 24
Humitat relativa mitjana:
69%
Pressió atmosfèrica mitjana:
946,1 hPa
Dies de pluja: 15
Dia: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 24 i 30

AGOST
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:

DEMOGRAFIA MUNICIPI
DE VILANOVA DE MEIÀ

24,1º C
32,1º C
17,4º C
37,8º C Dia: 08
8,5º C Dia: 31
4,2 mm
3,6 mm Dia: 28

JULIOL
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:
Dies de pluja: 7
Dia: 2, 3, 13, 14, 23, 24 i 28

Velocitat mitjana del vent:
Direcció dominant del vent:
Ratxa máxima absoluta:
Humitat relativa mitjana:
Pressió atmosfèrica mitjana:
Dies de pluja: 3
Dia: 12, 28 i 29

JUNY I JULIOL
Mesos sense registres .

24,1º C
32,4º C
17,3º C
38,7º C
11,4º C
47,4 mm
32,5 mm
1,0m /s
S
11,9 m/s
57%
948,8 hPa

Dia: 31
Dia: 04
Dia: 13
Dia: 23

1,1m /s
S
16,2 m/s Dia: 28
53%
946,7 hPa

AGOST
DEFUNCIÓ a Vilanova:
Dia 18: Leonor Huguet Socorro (89
anys), natural d’Aransís .

Nota: Les dades de la demografia són les que esdevenen registrades
al Registre Civil de Vilanova de Meià.

CRÒNIQUES DES DE LA COLÒNIA
L’últim mapa polític espanyol en que encara ens reconeixien com estat independent

C

omentem en aquesta crònica
un mapa polític d’Espanya que
es troba al llibre de Francisco Jorge Torres de Villegas “Cartografia
hispano-científica o sea los mapas
españoles, en que se representa
España bajo todas sus diferentes
fases”, publicat a Madrid el 1851 i
que ara és fàcil de trobar per internet . Situem aquest mapa d’Espanya quan ja havia passat la Primera
Guerra Civil Carlina (Guerra dels
Set Anys 1833-1840) i també la Segona Guerra Carlina o dels Matiners
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(1846-1849) . També s’havien independitzat la majoria dels territoris
americans que conformaven el famós i extens imperi colonial espanyol (castellà) d’Amèrica on mai
es ponia el sol . El nou estat liberal
constitucional i fortament centralitzat, era una monarquia regida per
Isabel II de Borbó, on la corrupció
i la immoralitat estava en l’essència
del mateix estat i on els veritables
canvis de govern (progressistes i
moderats) mai es realitzaven per
mitjà d’eleccions, sempre manipu-

lades, sinó mitjançant cops d’estat
promoguts pels militars d’ideologies
diferents . És molt alliçonador, però
també molt trist, estudiar a fons la
història de l’estat espanyol del segle
XIX i que la nostra nació hagi caigut
a les urpes d’aquest estat que sempre ens ha considerat la seva última
colònia interior amb la voluntat mai
dissimulada d’assimilar-nos i esborrar-nos del mapa . Aquest és l’últim
mapa espanyol on els estats que formaven la Corona d’Aragó, encara
sortim tots junts .

Com es pot observar en el mapa,
la part primordial d’aquella Espanya (com la d’avui) era la ESPAÑA
UNIFORME o puramente constitucional que comprenia les 34
províncies dels antics regnes de
Castella i Lleó que eren iguales en
todos los ramos económicos, jurisdiccionales, militares y civiles.
De fet aquesta Espanya uniforme
era l’antic regne de Castella que
d’abans del segle XV ja havia assimilat el regne de Lleó i els seus
predecessors de Galícia i Astúries.
Adoneu-vos que encara avui amb
l’estat de les autonomies, els castellans no han permès de cap manera
que es creés la comunitat autònoma
de l’antic regne de Lleó, no fos el
cas que com els catalans també volguessin anar per lliure. El regne de
Castella, a partir de finals del segle
XV, havia creat el seu imperi colonial privatiu per Amèrica i Oceania i
al que tenien vetada la participació
en l’altre gran estat peninsular que
era la Corona d’Aragó. Els súbdits
dels quatre regnes que formaven la
Corona d’Aragó eren tractes com
estrangers si volien accedir al Nou
Món, legalment des de la Casa de
Contrataciones de Sevilla, on tenien
el monopoli del comerç les elits nobiliàries i militars castellanes.
La segona part d’aquella Espanya,
que encara és avui vigent, és la que
anomenen la ESPAÑA FORAL,
que la formaven les tres províncies
històriques del País Basc i l’antic
regne de Navarra, que havia estat
conquerit per Castella a començament del segle XVI. Aquests quatre
territoris mantenien, però, les seves lleis privatives (els furs) que les
diferenciaven de Castella i que els
castellans sempre havien respectat,
i en part avui, encara respecten amb
els coneguts concerts econòmics
dels seus estatuts d’autonomia, que
els permet recaptar els seus impostos, invertir-los als seus respectius territoris i al final d’any passar
comptes amb l’estat. Si un dia us
passegeu pel País Basc o Navarra,
veureu què és invertir els teus impostos en el benestar de la teva gent
i el manteniment del teu país. Tot el
contrari del que passa aquí amb l’estat espanyol depredador. El mèrit
d’haver conservat els antics furs es
deu que en la Guerra de Successió

van estar al bàndol castellà i Francès de Felip V.
La tercera part és la ESPAÑA
COLONIAL, que comprenia les
escorrialles de l’immens imperi
colonial espanyol i comprenia:
les possessions del Nord d’Àfrica
(Ceuta, Melilla, Alhucemas, illes
Chafarines i poca cosa més com
avui), les illes Antilles al Carib
(Cuba i Puerto Rico) i les illes Filipines al Pacífic. Aquestes colònies
exteriors estaven governades amb
lleis especials sota la suprema autoritat dels respectius caps militars. Per això, a finals del segle XIX
i després de dues guerres colonials
es van independitzar d’Espanya.
La quarta part del mapa comprenia el que anomenaven sense gens
de vergonya la ESPAÑA INCORPORADA O ASIMILADA, (nosaltres, els territoris conquerits), que
agafava les onze províncies en que
havien trossejat l’antic estat confederat de la Corona d’Aragó format
per: el Regne d’Aragó, el Principat
de Catalunya, el Regne de València i el Regne de Mallorca. Aquests
quatre territoris eren independents
uns dels altres i per separat havien
tingut sempre el seu parlament, el
seu propi govern i les seves respectives lleis i constitucions particulars (els furs). Des de la seva
fundació al segle XII, en temps del
comte Ramon Berenguer IV i fins
a principis del segle XVI, vam tenir els nostres propis reis (primer
els descendents de Guifré el Pilós
del casal de Barcelona i a partir
de 1413, els Trastàmara). La Corona d’Aragó fins al segle XV també
comprenia el regne de Sicília, el

de Nàpols i una bona temporada
Sardenya. A partir de l’arribada del
primer rei de la casa d’Àustria successor de Ferran el Catòlic, l’emperador Carles V, vam compartir amb
Castella el mateix rei fins al 1700.
Per governar els regnes de la Corona d’Aragó tenia un govern propi
conegut com el Consell d’Aragó i a
cada estat hi nomenava el seu representant conegut com el virrei,
però respectava els parlaments i
les lleis de cada territori i el govern
particular que tenien, en el nostre
cas la Generalitat.
Això va ser així fins a començament del segle XVIII quan va morir sense descendència l’últim rei
Àustria, Carles II. Dos pretendents
familiars del difunt van aspirar a
la corona de les Espanyes. Per un
costat Felip V duc d’Anjou, net de
Lluís XIV de França, que volia centralitzar i uniformitzar tots els regnes a Castella a l’estil del que es feia
a França. I per l’altra, el segon fill
de l’emperador d’Àustria, l’Arxiduc
Carles, que volia mantenir una monarquia hispana confederal a l’estil
dels seus avantpassats. Aquest fet
va suposar una guerra general a Europa per l’hegemonia continental
entre els partidaris de cada bàndol,
coneguda com la Guerra de Successió. Aquesta guerra va tenir la seva
versió peninsular on Castella es va
posar de part de Felip V, mentre que
la Corona d’Aragó es va posar al
costat de l’Arxiduc Carles d’Àustria.
La guerra ens era favorable fins que
l’Arxiduc Carles va ser nomenat emperador d’Àustria a la mort del seu
germà sense descendència. Aleshores Catalunya i els territoris de la
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Corona d’Aragó van ser abandonats
pels seus aliats (Àustria, Anglaterra i Holanda) en el tractat d’Utrecht
(1713) . Felip V amb les mans lliures i amb l’exèrcit castellà i francès
va conquistar els diferents regnes
i hi va aplicar la Nova Planta, suprimint els seus parlaments, els
seus governs i per mitjà del capità
general com a les colònies, ens va
sotmetre i assimilar en tot a Castella . Convertint-nos així en la seva
colònia interior . El regne d’Aragó,
actualment, ja està del tot assimilat a Castella i no es recorden dels

prop de vuit segles que encapçalaven aquesta confederació d’estats
que era una gran potència mediterrània; el regne de València està
en vies d’assimilació, però encara
hi ha una part de la població que
resisteix, com també passa a Mallorca; essent Catalunya, malgrat
les successives onades migratòries orientades a diluir-nos entre els
nouvinguts, des de sempre hem estat el territori més rebel i que més
s’ha resistit a aquesta assimilació i
colonització política, econòmica i
cultural . L’actuació que actualment

SINTO SALA
C/ Església, 32

té el Regne d’Espanya, tant amb
governs de dretes com d’esquerres
respecte a Catalunya, en ben poc
difereix de la que aplicaven a partir
del 1714 amb la Nova Planta o els
falangistes el 1939 passada la Guerra Civil .
Com que la Corona d’Aragó mai
més reviurà, això només es pot redreçar amb la independència del
Principat en forma de república .
Un altre dia ja parlarem del poder
judicial espanyol colonitzador .
Ramon Bernaus i Santacreu

. Construccions
. Rehabilitacions
. Reformes en general

25735 Vilanova de Meià
Tel. 636 889 942

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

LES 8 DIFERÈNCIES

Entreteniments

A la imatge de sota hi ha vuit diferències respecte a la de dalt
Les 8 diferències

A la imatge de sota hi ha vuit diferències respecte a la de dalt.

Per Gaspar Burón

Per Gaspar Burón
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Per Gaspar Burón

Endevina qui ha pintat el
Per Gaspar Burón

L’autor va néixer a Barcelona a la fi del segle XIX. En la seva joventut va formar part de la Colla del
Safrà. En els últims anys del segle es relaciona amb l’ambient artístic d’Els Quatre Gats. En 1901 va
viatjar a Mallorca on descobreix la llum i el color del paisatge mediterrani i a partir de llavors l’eix
principal de la seva pintura passarà a ser el paisatge. En 1903 es va traslladar a Reus per motius de
quadre
salut. Va realitzar dibuixos d’escenes barcelonines per a les revistes “L’Esquella de la Torratxa” o
“Hispània”. És considerat un dels millors paisatgistes de l’art català.

L’autor va néixer a Barcelona a
la fi del segle XIX. En la seva joventut va formar part de la Colla
del Safrà. En els últims anys del
segle es relaciona amb l’ambient artístic d’Els Quatre Gats.
En 1901 va viatjar a Mallorca on
descobreix la llum i el color del
paisatge mediterrani i a partir de
llavors l’eix principal de la seva
pintura passarà a ser el paisatge.
En 1903 es va traslladar a Reus
per motius de salut. Va realitzar
dibuixos d’escenes barcelonines
per a les revistes “L’Esquella de
la Torratxa” o “Hispània”. És considerat un dels millors paisatgistes de l’art català.
Ramon Pichot
Julio Vallmitjana
Joaquim Mir

RECERCA DE LA IMATGE MÉS ANTIGA
A partir d’aquest trimestre, obrim en aquesta secció d’entreteniments, una nova recerca per tal de
trobar la imatge més antiga que pugueu tenir a casa
vostra, de més o menys cap a l’any 1900 .
La imatge en qüestió, la podeu enviar al mail de
la revista lopasnou@gmail .com i dir-nos de què es
tracta, quines persones hi surten, quin indret de la
vostra localitat és, etc . També és important que ens
digueu l’autor si el sabeu o bé qui cedeix la imatge,
per tal de poder publicar el seu nom .

Família Cases-Santacreu . Imatge al voltant de
l’any 1917, cedida per Alfons March Cases .
Rafael Cases Galceran, sastre i músic dels Nois
del Montsec, nascut el 8 de març de 1884 .
Antònia Santacreu Roca, nascuda el 4 de març
de 1893 .
La nena és la Rafaela Cases Santacreu, nascuda
el 26 de desembre de 1914 .
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Ramon Pichot
Solució al número anterior: Isidre Nonell
Julio Vallmitjana
Joaquim Mir
Solució al número anterior: Isidre Nonell

QUI SÓN?
Jovent de Vilanova al peu de la creu de terme
de la Plaça de la Creu . Els reconeixeu? Foto
cedida per Ramon Bernaus .

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 .

Solució del número anterior

Imatge 1.
D’aquests caramellaires que estaven a la Plaça Major de Vilanova
de Meià, tan sols hem reconegut el
petit vailet que està davant de tot
el grup i que és el Joan Jaime de
Cal Mans .
Imatge 2. Nom dels alumnes de
l’escola de Santa Maria de Meià,
més o menys l’any 1938 .
1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .

Germà petit del Pujol
Pepe Eroles
Manuel de la Juana (Cal Caterí)
Josep Triginer (Cal Castellà)
Manelet Oromí (Cal Manel)
Carmeta Cairó (Cal Serafí)
Mestre Safón
Teresa Oromí (Cal Manel)
Palmira (Cal Serra)

10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .

Leonor (Cal Moliné)
Lola (Cal Moliné)
Antonieta Triginer (Cal Castellà)
Víctor de Rúbies
?
Enric Farrando (Cal Blanc)
Jordi (Ca l’Ariaco)
Mª Antònia Cairó (Cal Pere)
Maria Gambandè (Cal Coscollera)
19 . Nita Gambandè (Cal Coscollera)
20 . Ramona Veladric (Cal Pastisser)

21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .

Parenta de Cal Felip (de Vic)
Conxita (Cal Tomasso)
Àngel Triginer (Cal Castellà)
Martí
Germà del Víctor de Rúbies
Lluís Farrando (Cal Blanc)
?
De Cal Coixet
De Cal Coixet
Montserrat (Cal Tomasso)
Antonieta (Cal Tomasso)
Lurdes Oromí (Cal Manel)
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Imatges per recordar

La classe dels nens de l’escola de Vilanova, l’any 1968 . D’esquerra a dreta, els
cinc nens del davant: Carlos Solé, Pepito Cabrera, Joan Navarro, Josep Mª
Herrera i Delfín Portí . Fila del darrere,
d’esquerra a dreta: Ramon Bernaus,
Ramon Pallarés, Manolo Blanco, Josep
Torruella, Antonio Estrada, Paquito
Martínez, Salvador Tressens i Miquel
Santacreu .

Les alumnes del taller de costura de l’Assumpció Olives de
Cal Casto abans de la guerra .
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