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Estimats lectors i amics. Ens 
retrobem de nou passat l’es-

tiu i encarant amb una mica més 
d’optimisme la tardor, amb la Fira 
de la Perdiu que tenim a tocar. Us 
presentem el número 24 de la nos-
tra revista corresponent al tercer 
trimestre de 2021 i aprofi tem per 
recordar que per la fi ra ja farà sis 
anys que cada trimestre estem al 
vostre costat, el que semblava un 
petit miracle, a poc a poc es va 
consolidant gràcies sobretot a la 
vostra fi delitat. Podreu compro-
var que aquest estiu, amb moltes 
precaucions, s’ha anat tornant a 
la normalitat i sembla que fi ns ara 
la Covid-19 recula. Tan de bo sigui 
defi nitivament. Podreu fer-ho pa-
lès amb la crònica de les Jornades 
Culturals que teníem pendents des 
del 2020. Una mica tard i amb algu-
nes precaucions sanitàries, n’hem 
pogut recuperar algunes. Lligat a 

aquestes jornades us oferim una 
entrevista amb el primer ponent, 
el periodista Vicenç Villatoro, que 
molt amablement va contestar les 
nostres preguntes. Com podreu 
llegir, durant l’estiu ja s’han co-
mençat a posar en marxa diferents 
activitats a tots els nostres pobles 
organitzades per les associacions 
culturals i sobretot, amb moltes 
restriccions, també s’han tornat a 
celebrar les festes majors.

La trobada amb el tradicional 
dinar dels Amics de LO PAS NOU, 
encara no l’hem pogut fer, però 
segur que l’any que ve la repren-
drem de nou. En aquest número 
hem volgut recordar a dos vilano-
vins, el Daniel Casanovas i el Pere 
Santacreu, que durant molts anys 
han estat servint de forma exem-
plar el nostre poble i a tot el mu-
nicipi,  al davant del Jutjat de Pau 
i de la Secretaria de l’Ajuntament 

i que aquest estiu, malauradament, 
ens han deixat. En El reportatge, 
podeu trobar la primera part d’un 
article sobre l’antic camí del Pas 
Nou i un parell d’articles relacio-
nats amb el 60è aniversari de les 
escoles. En els lectors escriuen us 
oferim un text molt especial del 
Rubén Martínez i un de molt inte-
ressant sobre Mateo Carrocio i la 
cabra catalana. A la nostra gent, 
entrevistem la Ivet Eroles, que ha 
presentat un llibre. Tot això i mol-
tes coses més, les anireu trobant a 
les 82 pàgines d’informacions, lec-
tures i entreteniments. Des d’aquí 
també volem donar la benvinguda 
a la nostra col·laboradora, Carmi-
na Giménez, que s’ha integrat al 
Consell de Redacció. Per la nostra 
part, us desitgem una bona tardor, 
salut i que gaudiu amb la lectura.

El Consell de Redacció
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TELÈFONS D’ INT E RÈ S

URGÈNCIES 112
Protecció Civil

Ambulàncies

Bombers

Mossos d’Esquadra

Vilanova de Meià:
Ajuntament 973 415 005

Consultori municipal 973 415 008

Escola municipal 973 415 084

Farmaciola 973 415 227

Jutjat de Pau i Registre Civil 973 415 005

Piscines Municipals 973 415 199

Casal Municipal 973 415 046

Horaris Farmaciola:
Dilluns a divendres: de 12h a 14h

Artesa de Segre:
Ajuntament 973 400 013

Alsina Graells (parada bus) 973 400 255

Biblioteca municipal 973 400 754

Bombers 973 400 536

CAP – metge de guàrdia 061

CAP – concertació visites 973 400 011

CAP – concertació visites 973 402 196

Correus 973 400 226

Escola de Música 973 400 013

Escola Els Planells 973 400 196

Institut Els Planells 973 402 224

I.T.V. 973 402 223

Jutjat de Pau i Registre Civil 973 400 890

Llar de Jubilats 973 400 702

Llar Municipal d’Infants 973 402 332

Parròquia 973 400 142

Protecció Civil 670 511 097
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LA REPRESA DE LES JORNADES CULTURALS LO PAS NOU 2020

L’any passat, des del Consell de Redacció de LO PAS 
NOU, havíem preparat una colla d’activitats cultu-

rals per celebrar el nostre cinquè aniversari, que tot i 
semblar poca cosa, és un fet molt important que una 
publicació com la nostra pugui arribar al seu primer 
lustre de vida. Comptàvem amb el suport entusiasta 
dels membres del Consell de Redacció, dels nostres 
col·laboradors, amics i lectors, i sobretot, amb el suport 
econòmic i moral de l’Ajuntament. Les activitats havien 
de començar el dia de la festa de Santes Creus, a pri-
mers de maig, i acabaven al novembre, el dia de la Fira 
de la Perdiu que és quan de fet celebràvem l’aniversari. 
Però el gruix de les mateixes coincidia amb els mesos 
de juliol i l’agost, quan els nostres pobles estan plens 
de gent que pugen a passar uns dies de vacances a la 
segona residència i la majoria són lectors i també amics 
de la nostra revista. Per culpa de la Covid-19 que ens va 
confi nar a casa a mitjans de març i que encara no s’ha 
acabat, es van haver de suspendre totes les activitats 
programades. Ara que semblava que anava remetent, 
especialment pel gran nombre de persones que estaven 
vacunades i que les autoritats sanitàries relaxaven una 
mica les trobades socials i culturals, vam decidir recu-
perar algunes d’aquestes activitats i realitzar-les seguint 
escrupolosament les mesures sanitàries recomanades. 
No és exactament el mateix, però és el més assemblat 
a tornar de nou a la vida quotidiana anterior a la pandè-
mia. Vam voler ser prudents i només hem recuperat, de 
moment, quatre d’aquestes activitats, fent-les coincidir 
amb quatre dels dissabtes del mes de juliol. En aquest 
article en volem fer un comentari i donar-vos també les 
nostres impressions. 

La primera activitat, la vam programar pel dissab-
te 3 de juliol i vam comptar amb la presència del pres-
tigiós escriptor i periodista Vicenç Villatoro Lamolla
que va impartir la conferència “Vigència de l’Oda a 
Espanya de Joan Maragall”. L’acte es va celebrar 
a les 9 del vespre a la Sala 1 d’Octubre de l’Ajuntament 
de Vilanova de Meià, on es van prendre les mesures sa-
nitàries adients i que tot i la distància social, va comp-
tar amb una cinquantena d’assistents. La dissertació 
del ponent, molt interessant, va seguir el fi l conductor 
del poema de Maragall, i fou un recull històric i cul-
tural dels fets que es van viure a Catalunya i Espanya 
després de perdre la Guerra de Cuba (1898) contra els 
Estats Units d’Amèrica. Guerra colonial que també va 
suposar la pèrdua de les últimes colònies de l’imperi es-
panyol-castellà i la greu depressió econòmica, política 
i sobretot emocional que això els va suposar. Curiosa-
ment a Catalunya, aquest fet va propiciar l’aparició del 
catalanisme polític de caire autonomista amb la volun-
tat de regenerar i modernitzar aquell estat espanyol tan 
antiquat, amb el lideratge polític i social des de Catalu-
nya. Missió impossible que Villatoro va anar comparant 
amb les relacions actuals entre el Principat i el vetust i 
encarcarat regne d’Espanya, que a ells ja els va bé i se’n 
senten orgullosos. Tot el seu discurs queda molt ben re-

fl ectit en el poema de Joan Maragall que va comentar i 
que comença amb l’estrofa: 

Escolta, Espanya, la veu d’un fi ll 
que et parla en llengua no castellana, 
parlo en la llengua que m’ha donat
la terra aspra; 
en aquesta llengua pocs t’han parlat; 
en l’altra massa.

I que de forma molt decebuda i després de fracassar 
en l’intent, com ara, acaba:
On ets, Espanya?
No et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua que et parla entre perills?
Has desaprès a entendre als teus fi lls?
Adéu, Espanya!

Vicens Villatoro va venir acompanyat de la seva pa-
rella amb la intenció de conèixer la nostra vila i la seva 
gent. Per això, a la tarda, quan van arribar i després 
d’instal·lar-se en un apartament turístic, juntament amb 
el Francesc Cardona Fonoll, vam guiar-los en una pas-
sejada per descobrir els racons del nostre poble i que va 
acabar a l’església parroquial de Sant Salvador, magnífi c 
monument romànic-gòtic; visita obligada pels amants 
de la història i de l’art. Després de la conferència, els 
vam acompanyar amb el nostre paer primer a sopar i a 
fer tertúlia a l’eixida del Sindicat, lloc ideal per passar 
una bona estona a la fresca les caloroses nits d’estiu. La 
descoberta del territori va continuar l’endemà de bon 
matí quan vam pujar fi ns al Puig de Meià, on vam poder 
gaudir de la magnífi ca vista de la Coma de Meià i en 
general, de tot el municipi, així com de les espectacu-
lars cingleres del Montsec de Meià. També vam visitar 
les restes de la vila vella de Meià i del seu mil·lenari 
castell i especialment de l’antiga església parroquial de 
Sant Cristòfol, ara santuari de la Mare de Déu de Meià, 

Vicenç Villatoro durant la conferència.
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edifici romànic el segle XI amb elements i vestigis an-
teriors a l’any mil. Precisament aprofitant la fresca del 
temple ens va concedir una entrevista molt interessant 
que podreu trobar en aquesta mateixa revista i on tro-
bareu molta informació sobre el nostre periodista i es-
criptor. La descoberta ens va portar després a travessar 
el congost del Pas Nou amb la perillosa i espectacular 
carretereta que el creua i que surt a la Conca de Tremp, 
a l’Hostal Roig, amb vistes a la vall de Barcedana, les 
obagues del Montsec i l’embassament de Cellers. La jor-
nada, molt ben aprofitada, va acabar amb la visita guia-
da a càrrec d’Anna Puig, a l’exposició “Els fòssils de la 
Pedrera de Meià” que es troba al Centre d’Interpretació 
del Montsec de Meià de Vilanova. 

La segona activitat, la vam programar pel dissabte 
17 de juliol i vam comptar amb la presència del presti-
giós musicòleg Joan Vives, que va impartir la conferèn-
cia “Beethoven, romàntic i heroic. Un retrat mu-
sical (250 aniversari del seu naixement)”. L’acte 
es va celebrar a la Sala 1 d’Octubre de l’Ajuntament 
de Vilanova, on es van prendre les mesures sanitàries 
adients i que tot i la distància social va comptar amb 
una cinquantena llarga d’assistents. El conferenciant 
és flautista de bec, professor d’història de la música i 
divulgador musical. Es va formar a l’Escola de Música 
de Mataró i estudià flauta de bec al Conservatori Su-
perior Municipal de Barcelona, obtenint per unanimi-
tat els premis d’honor de “Grau professional” (1986) i 
“Virtuosisme” (1988). Ha obtingut nombrosos reconei-
xements a nivell nacional i internacional. El 2018 va ser 
guardonat amb el “Premis de Ràdio Associació de Cata-
lunya” amb el reconeixement a la trajectòria de més de 
30 anys com a divulgador musical. Ha estat professor 
de flauta de bec a l’Escola de Música de Mataró i al Curs 
internacional de música de Solsona. Ha dut a terme una 
important activitat concertística des del 1980 amb en-
registraments discogràfics, radiofònics i per televisió. 
El 1987 comença una gran activitat divulgativa a través 
de cursos, conferències, seminaris... És locutor-redac-
tor de Catalunya Música des que va començar el 1987 i 
professor d’història de la música a l’Escola Superior de 
Cinema i Audiovisual de Catalunya de la UB. També és 
flautista integrant de diferents grups de música antiga. 

La conferència va versar sobre la vida i l’obra d’un 
dels músics més grans de tots el temps, Ludwing van 
Beethoven (Bonn 1770–Viena 1827), ja que s’ha comme-
morat recentment el 250è aniversari del seu naixement. 
El Sr. Joan Vives ens va fer una magistral exposició de 
la vida i obra del músic, acompanyada d’audicions de 

fragments de les seves partitures més conegudes de 
cada època, ja que va ser ell el que va fer evolucionar 
les formes musicals neoclàssiques fins a entrar de ple 
en la revolució liberal de la nova visió del món i de la 
música de la mà del romanticisme. Destacant, sobretot, 
la precocitat del seu geni musical i la gran dificultat que 
li va suposar la sordesa en l’època de maduresa de la 

Vicenç Villatoro amb el públic assistent, a la Sala 1 d’Octubre.

Vicenç Villatoro i la seva parella, durant la visita a la Porta Baix de 
l’església de Vilanova de Meià.

El Sr. Joan Vives i la seva esposa en la visita a l’església de Vilanova.

Moment de la presentació de la conferència de Joan Vives. Ramon 
Bernaus (Consell de Redacció de Lo Pas Nou, a l’esquerra) i Joan 
Vives (a la dreta).
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seva fecunda vida musical. Va cloure la interessant con-
ferència amb l’audició comentada de l’Himne a l’alegria 
(segurament a la llibertat) de la 9a Simfonia. Una confe-
rència i audició molt del grat dels assistents, amb ganes 
de tornar a repetir en una altra ocasió.

El senyor Joan Vives també va venir acompanyat de 
la seva parella i amb ganes de conèixer el nostre poble. 
Per això, un parell d’hores abans de la conferència, amb 
el Francesc Cardona Fonoll, els vam acompanyar a una 
visita guiada. En primer lloc, al Centre d’Interpretació 
del Montsec de Meià, on vam visitar l’exposició de fòs-
sils, fent especial atenció a la col·lecció trobada a les 
calcàries litogràfiques de la Pedrera de Meià, única al 
món en molts aspectes. Després de resseguir els carrers 
i racons més bonics del nostre poble, vam pujar també 
fins a l’església parroquial de Sant Salvador, on els vam 
fer una visita guiada ressaltant, sobretot, els elements 
arquitectònics i escultòrics que mostren la simbiosi 
que es dona al temple de l’evolució de l’estil romànic 
al gòtic, i la importància que a Vilanova al segle XIV, ja 
donaven a la música, a partir de les escultures de l’arc 
ogival que dona entrada a la capella del Sant Crist i del 
grup escultòric central de la Porta Baix. Després de la 
conferència també es van quedar a sopar i a fer tertúlia 
una bona estona a l’eixida del bar del Sindicat.

La tercera activitat, la vam programar pel dissab-
te 24 de juliol i vam comptar amb la presència del 
grup de cambra d’acordions D’ACORDS de l’Esco-

la d’Acordió de Lleida, dirigits per la Sra. Marimen 
Gratal. L’audició es va celebrar a les Piscines Munici-
pals de Vilanova de Meià, on es van prendre les mesures 
sanitàries i la distància social adient, cosa que va ser 
fàcil de complir, ja que ens trobàvem ocupant la pista de 
ball i la gespa a l’aire lliure i on vam poder comptar amb 
una bona colla d’assistents, molts dels quals lectors i 
amics de la nostra revista. 

L’Escola d’Acordió de Lleida comença la seva trajec-
tòria pedagògica i musical l’any 1983 de la mà de la seva 
fundadora i directora Marimen Gratal Cornejo, que va 
dirigir el grup de cambra en l’audició. Aquesta escola 
va ser la primera de Catalunya en organitzar i introduir 
l’aprenentatge de l’acordió cromàtic de botons amb el 
“I Curs d’Iniciació en l’Acordió Cromàtic” celebrat a 
Lleida el 1996, amb l’assistència d’alumnes i professors 
de tot Catalunya. L’Orquestra de l’Escola d’Acordió 
es va formar el 1990 i és una agrupació d’acordionistes 
professionals, exalumnes i alumnes actuals de l’esco-
la. La seva activitat ha estat molt intensa oferint nom-
brosos concerts a Catalunya i arreu de l’estat. La seva 
directora, Marimen Gratal, nascuda a Lleida, va iniciar 
a aquesta ciutat els estudis musicals d’acordió, piano 
i llenguatge musical, ampliant posteriorment aquests 
estudis al Conservatori Municipal de Música de Bar-
celona amb l’obtenció del títol de professora superior 
d’acordió i professora d’harmonia, contrapunt, compo-
sició i instrumentació. Ha compost diferents obres per 
a instruments solistes i per a diferents formacions. Des 
del 1983 imparteix classes d’acordió i harmonia a l’Es-
cola d’Acordió de Lleida.

El grup de cambra D’ACORDS va ser creat el 2015 i 
està format per un nombre variable d’acordionistes pro-
fessionals. Va sorgir de l’Orquestra de l’Escola d’Acor-
dió de Lleida i vol crear un original espectacle a través 
d’aquest instrument. El seu repertori és ben ampli i 
amb diferents estils musicals, que van des de la música 
clàssica, popular i tradicional, fins a la música original 
per a acordió, passant pel jazz i la música de pel·lícules, 
entre altres. El repertori que ens van oferir aquest dia a 
les Piscines de Vilanova tenia tots aquests ingredients, 
afegint-hi el marc incomparable de natura i fresqueta 
de les Piscines Municipals. La seva actuació va ser molt 

El grup D’ACORDS, dirigit per la Sra. Marimen Gratal, durant la 
seva actuació a les Piscines Municipals de Vilanova de Meià.

Vista del públic i l’actuació del grup d’acordionistes.



8   •   LO PAS NOU

aplaudida pels assistents. L’any passat, aquesta havia 
de ser l’activitat més important del nostre aniversari, i 
aquest any que per fi l’hem pogut celebrar, tot i la pan-
dèmia, ha resultat una audició magnífica i amb ganes 
de repetir-la.

La quarta activitat, l’havíem programat pel dissab-
te 31 de juliol i comptàvem amb la presència del pres-
tigiós paleontòleg, el Dr. Àngel Galobart per impartir 
la conferència “Els dinosaures dels Pirineus”. El 
senyor Galobart és de Sabadell, però resideix moltes 
temporades a Tòrrec, va fer la carrera de Biologia i va 
entrar a l’Institut de Paleontologia o on va fer el docto-
rat de paleontologia. Treballa en el projecte “Dinosau-
res dels Pirineus” en què intervenen el Museu d’Isona, 
del que n’és el director, el de Coll de Nargó, Fumanya 
i al que s’hi ha incorporat el Centre d’Interpretació de 
Vilanova, del que n’és el coordinador. L’acte s’havia de 
celebrar a la Plaça Major de Tòrrec. El problema es va 
plantejar aquella mateixa tarda, quan el cel es va ennu-
volar i apareixien petites pluges en forma de tronada 
aquí i allà, a més el temps va refrescar força. Teníem 
prevista la conferència a les deu la nit i aleshores plovis-
quejava. D’acord amb la nostra redactora i els organit-
zadors del poble de Tòrrec, vam decidir ajornar-la fins al 
dissabte 7 d’agost, al mateix lloc i a la mateixa hora. 

Aquest dia, sí que la vam poder celebrar, ja que la Pla-
ça Major de Tòrrec és un indret molt ventilat i complia, 
amb escreix, les normes de seguretat previstes per les 
autoritats sanitàries, a més feia una fresqueta que dona-
va bo. Una bona colla de gent del mateix poble, altres 
que hi tenen la segona residència, alguns de Vilanova i 
Lluçars i fins i tot, d’Artesa, van ocupar el recinte dis-
posats a escoltar el Sr. Galobart. Aquest, de forma cro-
nològica ens va mostrar i explicar les grans troballes 
paleontològiques relacionades amb els dinosaures que 
s’han fet a Catalunya i especialment a les terres de po-
nent. Va començar mostrant les troballes fossilitzades 

de gran qualitat, anteriors als dinosaures que s’han anat 
fent a les calcàries litogràfiques de la Pedrera de Meià, 
des de finals del segle XIX quan s’explotava la pedrera. 
Actualment, una mostra molt important d’aquests fòs-
sils està exposada al Centre d’Interpretació del Mont-
sec de Meià de Vilanova del que el Sr. Galobart n’és el 
coordinador. Després, ja centrant-se només en els dino-
saures, ens va mostrar la gran quantitat de restes fos-
silitzades que es troben en territoris propers al nostre 
(Isona, Bastús, Coll de Nargó...) i en les que ell com a 
geòleg, ha participat en la seva excavació, recuperació 
i estudi. Algunes d’aquestes troballes corresponen als 
últims dinosaures que van viure abans de la seva ex-
tinció. Va ser de molt interès el procés que ens va mos-
trar de l’excavació i extracció mecànica de grans ossos 
d’aquests animals des del jaciment fins al magatzem o 
museu on s’han d’estudiar i també les troballes de nius 
amb ous de dinosaure. La seva intervenció va ser molt 
celebrada per tots els assistents que al final van formu-
lar una colla de preguntes de molt interès contestades 
pel ponent. 

Una activitat molt important que ha servit per cloure 
les JORNADES CULTURALS LO PAS NOU 2020, on 
volem celebrar amb els nostres lectors i amics dels di-
versos pobles del municipi els primers cinc anys de la 
nostra revista. Com bé recordareu, aquestes jornades 
culturals es van haver de suspendre el 2020 a causa de 
la pandèmia, i aquest any, hem volgut recuperar-les, 
parcialment, amb aquestes quatre activitats, tot i que 
encara ens trobem immersos en mig de rebrots i res-
triccions. Gràcies a tots per la vostra participació. Con-
fiem que de cara a l’any vinent quan el virus s’hagi per fi 
extingit i puguem de nou portar una vida normalitzada, 
reprendre amb més empenta aquestes JORNADES.

Ramon Bernaus
Consell de Redacció de Lo Pas Nou

El Sr. Galobart durant la seva conferència a 
la Plaça Major de Tòrrec.

Conferència “Els dinosaures dels Pirineus”.

ENTREVISTA A VICENÇ VILLATORO 

Hem estat fent amb el Vicenç Villatoro i la seva pa-
rella, una llarga passejada a la fresca el matí del 

4 de juliol per l’esplanada del Puig de Meià, on hem 
pogut gaudir de les magnífiques vistes sobre Vilano-
va, Santa Maria i en general, de tota la Coma de Meià, 
però també les impressionants cingleres del Montsec 
de Meià amb la Roca Alta i la Roca dels Arç en pri-

mer terme. Ens hem atansat i trepitjat sobre el terreny 
l’antic Castell de Meià del segle XI, amb la base de la 
torre d’homenatge circular andalusina anterior a l’any 
mil. Hem anat cap a la banda nord de l’antic poble, on 
es troben les restes més visibles de les cases i carrers 
anteriors al segle XIV, quan va ser esborrat del mapa 
i on encara resten dempeus la fortificació coneguda 
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com Ca la Carlana. Encara també hi ha els vestigis de 
la muralla que tancava el poble amb les bases de dues 
torres de planta quadrada, dissortadament molt des-
trossat el 1938 per una trinxera de l’exèrcit republicà 
quan el front de la guerra estava als cims del Montsec. 
Finalment, ens hem atansat a l’església de Sant Cristò-
fol, antiga parròquia del poble vell de Meià i avui san-
tuari dedicat a la Mare de Déu del Puig de Meià, amb 
la imatge romànica del segle XII-XIII que es guarda a 
la parròquia de Vilanova. Aquest edifi ci, joia del romà-
nic del segle XI, va ser consagrat l’any 1037 pel bisbe 
Eribal d’Urgell i on es poden observa restes arquitec-
tòniques, escultòriques i epigràfi ques anteriors a l’any 
mil, que el converteixen en un dels edifi cis més desco-
neguts i antics del comtat d’Urgell. Abans de continuar 
la nostra ruta cap al congost del Pas Nou, per acabar 
després al Centre d’Interpretació de Vilanova; a sota 
les voltes quasi mil·lenàries d’aquest temple, ens hem 
assegut per reposar en un banquet i hem gravat l’entre-

vista que el periodista i escriptor Vicenç Villatoro, ens 
ha concedit molt amablement. 

Pregunta: Ets de Terrassa, però 
amb arrels familiars per part de 
pare d’Andalusia, concretament 
de Castro del Río (Còrdova). 
Com ha infl uït això en la teva 
vida i la teva obra?

Resposta: En la identitat perso-
nal de cadascú i infl ueixen, de ma-
nera variable, un munt de coses: les 
arrels familiars, el lloc on has nas-
cut, el lloc on vius, els llibres que 
has llegit... En el meu cas, la res-
posta a aquesta pregunta és l’eix de 
tres llibres recents. “Un home que 
se’n va”, sobre el pes dels orígens 
familiars. “El retorn dels Bassat”, 
sobre el component cultural i lite-
rari de la pròpia identitat. I fi nal-
ment, “La casa dels avis” sobre la 
importància del lloc físic, de la ter-
ra, pel que fa a allò que som.

Tens una llarga trajectòria com 
a narrador i en general com a es-
criptor, que ha estat molt reco-
neguda. Quins dels premis que 
has aconseguit consideres els 
més importants i que més han 
infl uït en la teva vida i la teva 
obra?

Biogràfi cament, el més important 
va ser el Premi Sant Jordi, a comen-
çament dels anys vuitanta, perquè 
va signifi car un salt professional i 
de visibilitat. Quan guanyo el Sant 
Jordi amb 24 anys, soc un descone-
gut. És el que diuen els diaris de lla-
vors. Un periodista local, a Terras-
sa. Però a partir de llavors, gràcies 
al premi, m’ofereixen col·laborar a 

“El Correo Catalan”, passo a treba-
llar-hi i d’allà salto a TV3. L’impac-
te sobre la meva vida va ser molt 
gran. I em va confi rmar la vocació 
per la narrativa, per l’escriptura.

A més d’escriptor has dut a ter-
me altres activitats de tipus cul-
tural. Quines són? Parla’ns de la 
teva faceta com lletrista de can-
çons. Fins i tot hem vist que ets 
guionista de pel·lícules.

Per a la meva generació, escriure 
ho era tot, no importava el mitjà: 
guions, novel·les, poesia, lletres 
de cançons... I a més hi havia una 
consideració sociològica, que re-
presentava molt bé el grup Ofèlia 
Dracs, del que vaig formar part, i 
molt especialment en Jaume Fus-
ter. Deia que la primera necessitat 
de la cultura catalana era crear un 
públic que no existia prou. I per 
tant, al costat de l’alta cultura, te-
nir una cultura de consum. Això es 
podia aconseguir a través de l’au-
diovisual o de les cançons. De fet 
en el meu cas, passo a fer lletres de 
cançons a través del cinema. Havia 
fet abans unes lletres per un grup 
de Terrassa, Registre 23, on can-
taven en Salvador Cardús i la seva 
dona. Però quan vaig fer el guió de 
la pel·lícula “L’escot”, amb l’Anto-
ni Verdaguer, ens calia una cançó 
per als crèdits. La música la feia en 
Ramon Muntaner i jo en vaig fer la 
lletra. D’això va néixer una amistat 
i un disc amb músiques seves i lle-
tres meves que es va dir “Fugida”. 

També has estat comissari d’ex-
posicions. Explica’ns-ho una 
mica.

En un cert sentit, el llenguatge ex-
positiu té moltes semblances amb 
el literari i amb el periodístic. És 
narratiu, però també té a veure amb 
l’assaig i l‘article d’opinió. He fet de 
comissari de tres exposicions. La 
primera, “Escolta, Espanya”, sobre 
la reacció catalana davant dels fets 
de 1898 (de la que surt, per cert, el 
gruix de la xerrada que vaig fer a Vi-
lanova de Meià). Una altra sobre les 
llengües, en el marc del Fòrum de 
les cultures i una altra que es deia 
“Catalunya, terra d’acollida”, per 
intentar explicar la realitat catalana 
a la resta de l’Estat. Dient que tres 
característiques essencials de Cata-
lunya, ser un lloc de progrés econò-
mic, un país amb una identitat for-
ta fonamentada en la llengua i una 
terra d’acollida per a molta gent, no 
són independents entre elles, sinó 
que cadascuna necessita les altres 
dues. Que van en un mateix paquet, 
per dir-ho així.

Una de les facetes més impor-
tants de la teva vida és la de 
periodista. En quin mitjà vas co-
mençar? 

Vaig començar als setze anys al 
que llavors se’n deia “Tarrasa In-
formación”. Abans de començar a 
estudiar periodisme a l’Autònoma. 
És la gràcia de la premsa local, que 
hi fas de tot. Des dels breus, fi ns als 

Església de Meià, Ramon Bernaus  amb Vicenç Villatoro, durant l’en-
trevista del 4 de juliol de 2021.
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editorials, passant per les cròniques 
de futbol quan el Terrassa jugava 
fora i estava a segona...

Dintre de la Corporació Catala-
na... i TV3, què hi has estat fent 
fins ara? 

Entro a TV3 molt al comença-
ment, quan s’havia de començar a 
fer el telenotícies de l’Alsius, al mig-
dia. Fins llavors només es feia el del 
vespre. I feien falta més redactors. 
Un temps després, li vaig proposar 
i dirigir la secció de cultura dels 
informatius i d’aquí vaig passar a 
presentar programes de llibres i 
d’informació general: Trossos, Crò-
nica tres, Millenium... Anys després 
vaig ser director general de la Cor-
poració, amb TV3 i Catalunya Ràdio 
dins. I encara després vaig tornar 
a presentar-hi un programa, De lli-
bres. Per a mi són episodis diferents 
d’una mateixa trajectòria periodísti-
ca. Em sento de TV3. En una època 
ets redactor, durant un temps ets el 
director general i després tornar a 
ser-hi un presentador. Però sempre 
a la mateixa casa.

Has dirigit altres mitjans de 
comunicació?

Sí, vaig ser director adjunt i des-
prés director del diari Avui, en un 
temps que recordo molt intens i 
molt feliç. Dirigir no és la meva vo-
cació. El periodisme, sí. Però és el 
que et deia: de vegades et toca fer 
de redactor, a vegades de cap de 
secció, a vegades de director. Però, 
tot és periodisme.

Actualment en quins mitjans 
de comunicació col·labores?

Fonamentalment amb el diari 
Ara, on tinc un article breu cada 
dia, tots els dies de l’any; amb la 
Revista de Catalunya, on publico un 
article llarg en cada número titulat 
“Connexions” i amb la revista a El 
Temps, aproximadament una vega-
da al mes.

En l’àmbit públic, de quines 
institucions culturals i políti-
ques has format part?

Jo arribo a l’àmbit de la política a 
través del món de la cultura i del pe-
riodisme. Així, la participació en el 
món de la cultura i de la gestió cul-
tural em porten a la direcció general 

de Promoció Cultural de la Generali-
tat i a partir d’aquí, soc diputat mitja 
legislatura per Convergència i Unió, 
centrat en temes de cultura, en un 
sentit ampli. De la mateixa mane-
ra, la trajectòria professional com 
a periodista em porta a la direcció 
general de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió, que és un càr-
rec a mig camí entre el periodisme 
i la política. I en l’àmbit de la gestió 
cultural, he dirigit l’Institut Ramon 
Llull, la Fundació Ramon Llull i el 
Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona, a més de dur durant 
un temps la Fundació Enciclopèdia 
Catalana.

Com que has estat director de 
l’Institut Ramon Llull, parla’ns 
dels seus objectius i els de la 
seva Fundació.

L’Institut Ramon Llull és un con-
sorci on sempre hi ha estat la Gene-
ralitat de Catalunya, durant la ma-
jor part del temps el Govern Balear 
i des del temps que jo en vaig ser 
director l’Ajuntament de Barcelo-
na, que té per objectiu la promoció 
exterior de la cultura catalana. És 
una eina sòlida i potent, que ha fet 
molta feina. En paral·lel, existeix 
una altra institució, la Fundació 
Ramon Llull, amb seu a Andorra i 
presidència andorrana, que tam-
bé fa feines de projecció exterior, 
però que sobretot, posa en relació 
institucions públiques de tots els 
territoris de parla catalana: a més 
d’Andorra, Catalunya i Balears a 
través de l’Institut Ramon Llull, 
ajuntaments balears i valencians, 
la regió francesa on participa la Ca-
talunya Nord, l’Ajuntament de l’Al-
guer... És clar, aquesta Fundació 
–que té menys pressupost i menys 
capacitat executiva que l’Insti-
tut-- té com a virtut una enorme 
representativitat territorial i una 
força molt gran com a reivindica-
ció de la unitat de la llengua...

Què n’opines del moment po-
lític que des de fa uns anys es-
tem vivint i patint a Catalunya? 
Quines semblances hi ha amb 
el moment històric de principis 
del segle XX en què es basava la 
teva conferència. 

Per mi, el més important és tenir 
present que l’actual moment polític 

és precisament un moment, un epi-
sodi d’una llarga història que ve de 
lluny. No és una reacció conjuntural 
a uns fets conjunturals. És la forma 
que ha pres en una determinada 
conjuntura un procés que ja fa dos-
cents anys que dura, si més no. Un 
procés en el qual Catalunya intenta 
al mateix temps mantenir la seva 
personalitat nacional reforçada i 
actualitzada i trobar les eines polí-
tiques imprescindibles per mante-
nir-la. Que en alguns moments s’ha 
pensat que podien ser l’autonomia, 
la federació, la confederació o la in-
dependència. Per tant, és el mateix 
procés que va portar al meu avi a 
exiliar-se l’any 1939 (com explico 
a “La casa dels avis”) i el mateix 
procés del qual parla Maragall en la 
seva Oda a Espanya l’any 1898.

Com creus que acabarà tot 
aquest procés? Després de l’ex-
periència, hem de continuar 
confiant en l’estat democràtic 
del regne d’Espanya?

És molt important saber com 
acabarà aquest episodi que estem 
vivint ara mateix. Però encara més 
important és saber com continuarà 
aquest procés cap al manteniment 
de la nació i l‘assoliment del reco-
neixement polític que necessita per 
existir. Que és un procés que en un 
cert sentit no s’acaba mai, perquè 
el seu objectiu és la permanència, 
el continuar existint. Amb un matís 
important. Catalunya necessita el 
poder polític imprescindible que li 
permeti subsistir com a nació. Però 
Espanya, per incorporar-se final-
ment als valors de les democràcies 
europees, necessita resoldre d’una 
manera democràtica la qüestió ca-
talana. Catalunya té un problema, i 
no ha aconseguit resoldre’l, encara. 
Però Espanya també té un proble-
ma. I tampoc ha aconseguit resol-
dre’l. I al damunt, no sap que el té.

Moltes gràcies per les teves res-
postes sinceres i clares. Esperem 
que us hagi agradat l’estada al nos-
tre poble i que us hagi fet venir ga-
nes de tornar-nos a visitar. 

 Ramon Bernaus i Santacreu

LO PAS NOU (Santuari del 
Puig de Meià, 4 de juliol de 2021) 
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Notícies del municipi

ELS BOTELLOTS DEL JOVENT D’AQUEST ESTIU

Vilanova és un poble turístic que 
compta amb moltes cases de 

segona residència. Això esdevé que 
a l’estiu es quadrupliqui la població 
i hi hagi més habitants que a la resta 
de l’any.

L’estiu, en concret, és una època 
de l’any difícil i els joves amb els bo-
tellots, no falten, el problema rau en 
què algunes nits també malmeten el 
mobiliari urbà. Els llocs fi ns ara ha-
bituals per aquestes concentracions 
eren el castell-cementiri, la Porta 
Baix de l’església, la font de la bàs-
cula o la font de la pista de pàdel, 
entre altres llocs. Però enguany, han 
canviat els indrets on trobar-se i els 
llocs afectats han estat el pont me-
dieval del Molí de Mig i la font, els 
bancs i l’aparcament de les piscines. 

En aquests punts s’han reunit 
molts adolescents, joves i no tan 

joves, estiuejants, joves del poble 
i alguns dels pobles veïns que al-
guns amb violència, borratxos i al-
tres substàncies a sobre, cridaven 
i posaven la música dels mòbils i 
els cotxes amb força volum, la qual 
cosa ha provocat  l’insomni i la mo-
lèstia de molts veïns.

El més trist i lamentable és l’es-
tat en què queda la plaça o el lloc 
on fan el botellot, la quantitat de 
gots, botelles, vidres trencats, pa-
quets de tabac i burilles i que tot i 
tenir papereres al costat, llencen a 
terra. Avui en dia, el botellot és un 
problema d’ordre públic i enguany, 
encara podem dir que malgrat la 
quantitat de joves que s’han con-
centrat pels voltants, hi ha hagut 
poc desperfectes urbans.

Text i foto: F. Cardona Fonoll

UN ESTIU RECORRENT I VISITANT EL NOSTRE TERRITORI

Una colla d’Artesa de Segre, 
juntament amb un altre grup 

de dones de Vilanova de Meià, 
aquesta primavera i estiu, ens vam 
interessar en recórrer el territo-
ri que hi ha propers a les nostres 
contrades. Hem visitat indrets 
molt interessants que algunes des-
coneixíem.

Hem anat a l’ermita del Pla d’Ar-
tesa, a veure el Padrí de Montso-
nís, també a seguir camins entre 
Vernet i Baldomar que han netejat 
per poder gaudir del paisatge. A 
Tòrrec, Lluçars, Boada, inclús a 
Sant Pere de Ponts. 

Dins el nostre programa de visi-
tes vàrem anar al Centre d’Inter-

pretació del Montsec de Meià de 
Vilanova de Meià. Allí l’Anna Puig, 
la guia del museu, ens va explicar 
tota la història de quan el Montsec 
era un mar d’aigua dolça i la trans-
formació dels fòssils. Encara a la 
Coma de Meià, la ruta pel Cogu-
lló també ens va fer gaudir d’unes 
precioses vistes panoràmiques.

Imatge col.lectiva de  la colla amb l’historiador Ramon Bernaus, da-
vant la Porta de Baix de l’església de Vilanova de Meià.

Visita a l’interior de l’església amb les explicacions amenes del Ramon 
Bernaus.
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 VISITA DELS AVALUADORS DE LA UNESCO AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL 
MONTSEC DE MEIÀ

Com el Montsec de Meià forma part del territori Ge-
oparc, el passat dijous 16 de setembre, ens van vi-

sitar els Avaluadors de la UNESCO. El punt de trobada 
va ser el Centre d’Interpretació del Montsec de Meià, on 

van ser rebuts per l’alcalde Xavier Terré, el coordina-
dor del centre, Àngel Galobart i la guia del museu, Anna 
Puig. Els avaluadors anaven acompanyats també del 
coordinador científi c del Geoparc Orígens, Xavier Mir 
i el coordinador i tècnic del Geoparc, Guillem Puras.

Durant la presentació, l’alcalde va explicar tots els 
passos que es van seguir per aconseguir el museu que 

Per acabar l’estiu, vàrem anar al 
poble de Gàrzola i a l’església de 
Sant Salvador de Vilanova de Meià 
(declarada monument històric-ar-
tístic de caràcter nacional el 20 
de juliol de 1984), on l’historiador 

local Ramon Bernaus Santacreu, 
ens va fer una visita guiada d’allò 
més especial, de la qual vam que-
dar molt agraïdes per l’excel·lent 
explicació.

Text i fotos: Montse Porta i F. 
Cardona Fonoll 

El grup a la sortida de la visita del Centre d’Interpetació.

La colla de visita al Centre d’Interpretació 
al Montsec de Meià.
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tenim ara. Primer va ser amb una petita col.lecció que 
va ser donada per persones que havien viscut o tenien 
relació amb el municipi de Vilanova de Meià. Després 
es va poder ampliar amb la col.lecció cedida per la fa-
milia García-Castellanos i algunes peces del Geoparc. I 
fi nalment, aconseguint que els fòssils que estaven expo-
sats a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i que eren provinents 
del jaciment de la Pedrera de Meià, tornessin al seu lloc 
d’origen. El centre ja disposava de sufi cient espai i la 
Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs ens 
van cedir unes àmplies vitrines per acollir la nova col.
lecció. Així es van adaptar també els nous plafons i la 
resta d’espai fi ns a aconseguir el magnífi c centre que 
tenim ara. L’alcalde també els va assenyalar les ganes 
que tenim de millorar i de seguir endavant amb aquest 
projecte tan important pel nostre municipi.

Al vespre vam assistir al sopar de cloenda que va tenir 
lloc al Castell de Mur, juntament amb els alcaldes i regi-
dors dels municipis que formen el Geoparc, presidents 
i representants dels Consells Comarcals de la Noguera i 
el Pallars, Delegat del Govern al Pallars, la junta del Ge-
oparc, amb la Presidenta Mª Pilar Cases al capdavant, 
els tècnics i els Avaluadors de la Unesco. En l’acte de 
rebuda, vàrem poder gaudir d’un concert d’acordions 
diatònics i tot seguit, l’àpat nocturn celebrat dins el ma-

teix castell, el qual va ser esplèndid, deixant-nos gaudir 
una estona d’aquesta fortalesa romànica del segle XI, 
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Esperem d’aquí a uns mesos saber si hem passat 
amb èxit la proba de la Unesco i podem seguir pro-
gressant, les ganes hi són!

Text i fotos: Núria Jaime 
Regidoria de Cultura

COL·LOCACIÓ D’UN PLAFÓ DE LA XARXA D’ESPAIS DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 
A L’ENTRADA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE VILANOVA DE MEIÀ

El dissabte 19 de juny de 2021, el director general 
de Memòria Democràtica, Antoni Font, va desco-

brir un plafó de la Xarxa d’Espais de Memòria al ce-
mentiri de Vilanova de Meià. La placa es va col·locar 
per recordar tres soldats republicans que varen ser 
exhumats l’any 2017 a la fossa comuna dels Rams i ara 
reposen al nostre fossar.

El senyor Font va ser rebut per les autoritats locals: 
els regidors Cinto Sala, Ramon Vila, Carles Sala i el 
jutge de pau, Ramon Bernaus, entre altres persones. 

Passada la guerra, la gran majoria dels soldats morts 
de l’exèrcit de Franco, els van passar a recollir, els car-
regaven en camions per emportar-se’ls i enterrar-los 
dignament; mentre que els soldats republicans difunts 
van quedar abandonats al camp de batalla i llavors eren 
els veïns dels pobles qui s’encarregaven d’enterrar-los a 
les mateixes trinxeres o bé en fosses comunes.

Després de descobrir el plafó col·locat a l’entrada 
del cementiri municipal de Vilanova de Meià, el Sr. 
Font va dirigir unes paraules als assistents a l’acte: 

“Si sabem que les restes del soldat que trobem va es-

tar ferit, tenia un defecte en un braç o una cama ja te-
nim alguna pista. Si et trobes que aquells ossos poden 

Antoni Font (esquerra) descobrint placa commemorativa, al seu 
costat el regidor Cinto Sala.
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coincidir amb aquella pista, allò té prioritat 
perquè no vas a cegues i, si hi ha algú que el 
reclama que més o menys t’ha donat una pista, també. 
Posem molts esforços quan hi ha alguna família o fami-
liar que t’ho demanen i més o menys sabem el lloc on 
està la fossa. Els identificats que ningú t’ha demanat res 
són molts; aleshores els poses un lloc digne i, un cop es-
tudiats i identificats, ja anirà venint i amb el temps pot 
donar el seu fruit. És una feina que s’ha d’anar fent, s’ha 
d’anar preservant i juntament amb aquesta placa que 
posem en aquest cementiri, amb les trinxeres, amb tot 
el que va passar al Montsec, a la Coma de Meià, al poble 
del costat, a la batalla de l’Ebre, tot plegat forma part 
d’un conjunt de memòria històrica que l’hem de preser-
var. Perquè algú amb molta força i amb un gran altaveu 
ho està blanquejant, donant una informació tergiversa-
da del que va passar, i la prova és que estem intentant, 
tant el govern espanyol com el govern català, de fer una 
llei integral de Memòria Històrica. De fet Catalunya va 
ser pionera, ja que tenim tres lleis, però que ara les hem 
de refondre en una sola: la de memòria històrica, la de 
les fosses i la de represàlia. Però la reforma de la nos-
tra llei, tant si volem com no, va molt acompanyada del 
marc legislatiu espanyol. Nosaltres estem reivindicant 
que hem de retirar la simbologia feixista que encara hi 
ha en molts pobles, que més o menys ja s’està fent grà-
cies al compromís dels ajuntaments.”

El Sr. Font també va comentar als senyors Cinto Ba-
talla, Ramon Vila i Carles Sala, regidors de l’Ajuntament 
de Vilanova, que espera assabentar-se’n i poder tornar 
per col·locar una làpida al nínxol on estan descansant 
les restes dels tres soldats, en espera de poder trobar 
els seus familiars. Li vàrem comentar que en aquest ce-
mentiri es va donar un fort enfrontament el dia 27 de 
desembre del 1938. Els soldats del de Franco, la 61a Di-
visió, van entrar a Vilanova que estava completament 
buida. No obstant això, la 150a Divisió trobà una dura 
oposició en el cementiri de Vilanova i també en uns cor-
rals a prop de la central elèctrica de Gàrzola, que fins a 
l’endemà 28 de desembre, no fou vençuda. En aquella 
època, el cementiri de Vilanova tenia pocs nínxols i les 
parets del recinte feien de trinxera. Encara avui es pot 
trobar algun “casquillo” de bala i bales senceres. Tam-
bé en aquest cementiri, el dia 2 de maig de 1938, fou 
afusellat Joan Aulí Tubert, de divuit anys, de ca l’Aulí 
de Vilanova. Es va emboscar a Santa Maria quan van 
mobilitzar al març la seva quinta, la del Biberó, amb 
l’esperança de trobar el moment oportú per passar-se 
al bàndol de Franco. Quan es va presentar a les tropes 
republicanes de Vilanova, se’l van endur al cementiri, 

per atemorir-lo, a presenciar l’execució d’un oficial con-
demnat per haver desertat a la desbandada d’Aragó. 
Però no va dir res sobre qui l’acompanyava perquè ana-
va sol. Enrique Zudaire Menero, comandant de la 131 
BM (31 D), el va acusar d’espia i l’endemà van passar-lo 
per les armes en aquest cementiri. 

El senyor Toni Font, acompanyat per les autoritats 
municipals, també va visitar el Centre d’Interpretació 
del Montsec de Meià, a qui li va agradar molt, sobretot 
pel valor d’algunes de les peces exposades.

Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Antoni Font davant la placa de Memorial Democràtic.

El director general de Memòria Democràtica a la visita que va fer 
al Centre d’Interpretació del Montsec de Meià, acompanyat de les 
autoritats i juntament amb la guia del centre, Anna Puig.

El director general de Memòria Democràtica acompanyat de les autoritats lo-
cals, l’historiador local i Jutge de Pau i l’agutzil.
D’esquerra a dreta: Ramon Bernaus (historiador i Jutge de Pau), Paco Cardona 
(agutzil), Antoni Font, Cinto Sala (regidor) i la seva esposa, Ramon Vila (regidor) 
i Carles Sala (regidor).

Nínxol on hi ha les restes dels soldats exhumats de la fossa trobada 
de la Guerra Civil.
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NOTÍCIES D’ARGENTERA

FEM BIOMASSA

El nostre ajuntament, periòdi-
cament, està duent a terme 

treballs per a la neteja dels boscos. 
Aquests consisteixen a treure pins 
sencers amb rama, que estan torts, 
petits o tenen algun defecte que ga-
ranteixen una bona crescuda. Per 
tal de seguir la normativa vigent, 
es deixa una distància entre uns 
arbres i altres perquè així puguin 
créixer millor.

Durant els treballs, els tractors 
retiren aquests arbres defectuosos 
dels boscos i els van amuntegant. 
Tot seguit, amb un camió-ploma, 
els porten a un lloc de fàcil accés, 
a prop de la carretera i, un cop els 
tenen tots allí, una màquina tritu-
radora s’encarrega de continuar 
la feina. Els arbres entren sencers 
per un costat i surten triturats per 

l’altre, on una caixa d’un tràiler va 
recollint les restes i així mateix, ja 
ho van distribuint.

És un treball laboriós, però molt 
agraït pels boscos del nostre en-

torn i valdria la pena poder-ho fer 
a un nivell més alt o sigui, amb ex-
tensions més grans.

Pere Farràs 

LA CASA DE PAGÈS
ESQUILAR LES OVELLES

Antigament els nostres pobles 
i masies estaven tots habitats 

i la gent, encara que tinguessin 
poca terra, intentaven sobreviure 
amb l’ajuda dels animals domès-
tics. Gairebé a cada família tenien 
un grup d’ovelles, més gran o més 
petit depenent sempre dels mitjans 
que tenien.

Una de les coses que ens dona 
l’ovella és la llana, que durant el se-

gle XX era molt apreciada i valora-
da. La xollada de les ovelles es feia 
generalment a principis del mes de 
juny, quan començava a  fer calor. 
Aleshores es feia amb les tisores 
de xollar i, a vegades, anaven tres o 
quatre homes com a xolladors per 
fer-ho el més de pressa possible. 

Era una feina molt pesada. Co-
mençaven per posar les ovelles a 
dins el corral tan atapeïdes com 

fos possible, per poder-les agafar 
més fàcilment d’una en una. Un 
cop l’havien agafat es procedia a 
travar-la, és a dir, a lligar-li les qua-
tre potes juntes perquè estigués 
quieta. El xollador gairebé sempre 
es posava faixa, ja que treballava 
ajupit tot el dia i era molt pesat. Es 
començava a esquilar la llana de 
l’ovella pel coll, l’espatlla, la cuixa, 
l’esquena, i després es feia l’altre 

Antics xolladors de Vilanova. D’esquerra a dreta: Paco Hereu, 
Joan Torruella de cal Sirvant i Pepe Cardona de ca l’Hostaler. Imatge del concurs de la “Xollada d’ovelles de Sort”.
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costat. Quan s’acabava de xollar, 
es deslligaven les potes de l’ove-
lla i abans de tornar-la a engegar, 
se li pelava la llana de la panxa. I 
així, després d’una, una altra i anar 
fent. La llana es recollia i es posava 
en saques per guardar-la i poder-la 
vendre més endavant. A pesar que 
s’havien de pagar els xolladors, la 
venda de la llana eren uns ingres-
sos addicionals pels pagesos i ra-
maders. 

Quan tenien tot el ramat xollat, 
els pastors havien de vigilar una 
mica, ja que en cas que els agafés 

una tronada amb el ramat lluny del 
corral, les ovelles es podien posar 
a córrer i escabotar per culpa del 
fred, l’impacte de la pluja o la ca-
lamarsa sobre les seves esquenes, 
ja que no estaven protegides per la 
llana que els havien tret.

Les tisores que s’utilitzaven per 
xollar eren expresses per poder ta-
llar la llana. Portaven unes canye-
tes de protecció pels dits i a l’altre 
costat es folraven amb llana per no 
provocar durícies a les mans. Les 
tisores s’havien de passar sovint 
per l’aigua per netejar la sutja que 

s’hi enganxava, i sobretot, per una 
pedra d’esmolar especial. 

Més endavant, la feina de xollar 
es va anar modernitzant i van apa-
rèixer unes màquines esquiladores 
que anaven amb la força del trac-
tor, però que havien de tenir els 
pintes esmolats. Posteriorment van 
aparèixer les màquines esquilado-
res elèctriques, estris amb els quals 
es va molt més ràpid i els animals 
no pateixen tant. 

Pere Farràs

Xollador modern en acció.Xollada d’ovella.

Moment de la nominació Celebració del triomf.

NOTÍCIES DE BOADA

ARNAU PARÍS MASIP, GUANYADOR DE MASTERCHEF 9

Després d’unes quantes setma-
nes en concurs i de força pa-

timent, fi nalment, el passat 15 de 
juliol, l’ Arnau París de Boada, va 
guanyar el concurs de TVE Mas-
terChef 9. L’Arnau va arribar a la 
fi nal del programa amb una altra 
concursant catalana, la Meri Gil de 
Cardedeu.

El menú presentat per guanyar 
estava elaborat bàsicament amb 
productes de proximitat, d’aquesta 

L’Arnau amb els seus pares Miquel i Susana i la seva parella Cristina.
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L’Arnau amb el trofeu de MasterChef 9.

manera, l’Arnau venerava l’origen 
pagès dels seus quatre padrins. La 
seva capacitat de concentració, la 
tenacitat i el coratge que li havien 
ensenyat els seus pares, el van con-
duir a aquest triomf culinari.

Moltes felicitats Arnau! 

Font de les imatges: youtube, La 
Vanguardia.

Consell de Redacció de Lo Pas 
Nou

NOTÍCIES DE LLUÇARS
UN DIA DIFERENT

El passat 4 d’agost un grup del 
poble de Lluçars vam comen-

çar el dia a Vilanova de Meià. En 
primer lloc, vàrem anar a una visi-
ta guiada al Centre d’Interpretació 
del Montsec de Meià. Allí, l’Anna 
Puig ens va endinsar en el món de 
les diferents espècies que habita-
ven al nostre territori fa milions 
d’anys. To seguit, vam poder gau-
dir dels carrerons del poble per 
poder fer les se lfi es pertinents i El grupet de Lluçars al Centre d’Interpretació del Montsec de Meià.

Ja
rd

in
e

ri
a

EDUARD
CAMARASA

636 935 415
ARTESA DE SEGRE

636 935 415
ARTESA DE SEGRE
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penjar-los a les xarxes socials. 
Finalment, vam acabar dinant a les piscines per agafar 

forces i acabar de passar el dia a Lluçars.
Som afortunats de tenir aquest entorn i poder gaudir-ne 

cada estiu amb bona companyia.

Text: Noemí Nadal i Laia Besora
Fotos: Joan Vilella i M. Àngels López

Imatge d’infants i joves al poble de Lluçars .

Vista dels joves de Lluçars a les escales del carrer 
Forn de Vilanova de Meià.

CENS ELECTORAL DE LA BARONIA DE LA VANSA. ABRIL DE 1882

En aquest article es poden tro-
bar els padrins dels nostres pa-

drins i amb la llista de la cooperati-
va de Lluçars de l’any 1938 (Revista 
nº 22 de lo Pas Nou ) podem fer un 
seguiment del nostre arbre genea-
lògic d’almenys cinc generacions.

Segons consta a l’INE (Instituto 
Nacional de Estadística), el Cens 
Electoral a les eleccions generals 
per a Diputats Provincials verifi ca-
des l’any1882 va ser el següent:

Nombre d’electors:
A tota Espanya
Xifra total 2.850.034
Que van votar 1.984.786 
Nº de Diputats elegits 1.054
A la província de Lleida 
Total 54.720
Van votar 16.431
Elegits 20

També consten les condicions 
per ser Diputat Provincial i per ser 
Elector, i diu així:

“Pueden ser Diputados Provin-
ciales los que tengan aptitud para 
serlo a cortes, y sean naturales de 

la Provincia o lleven cuatro años 
de vecindad dentro de la misma.

Tienen derecho a votar Diputa-
dos Provinciales y a ser inscritos 
como electores en las listas del 
Censo Electoral del distrito a que 
corresponda su domicilio respec-
tivo, todos los españoles varones, 
mayores de edad *(la majoria 
d’edat a l’any 1882 era als 25 anys 
complerts), que acrediten saber 
leer y escribir. Tienen también 
derecho a ser inscritos aunque no 
supieran leer y escribir los que se 
hallasen en alguno de los casos si-
guientes:

1- Ser contribuyente dentro o 
fuera del distrito de su domicilio, 
con cualquier cuota pagada con 
un año de antelación por la con-
tribución del inmueble, cultivo y 
ganadería y con dos años de sub-
sidio industrial y de comercios.

2- Ser licenciado con licencia 
limpia de toda nota desfavorable 
del servicio del estado en el Ejérci-
to o en la Marina de Guerra.”

Provincia de Lérida. Distrito 

Electoral de Balaguer

CENSO ELECTORAL PARA 
DIPUTADOS PROVINCIALES

PARTIDO JUDICIAL
DE BALAGUER

BARONIA DE LA BANSA

1 Arcet Puig, Antonio
2 Ariet Isanta, Domingo
3 Ariet Cana, José
4 Armengol Cana, José
5 Ariet Farrás, Antonio
6 Ariet Torren, Ramón
7 Ariet Torreu, Ramón
8 Bernaus Roige, José
9 Barbaroja, Pedro
10 Bertrán Crica, Magín
11 Baró, Pascual



Núm. 24 -Tercer trimestre 2021   •   19

12 Bernaus Marsá, Juan
13 Berne, Perejuan
14 Brescó Castellá, Pedro
15 Berna Pera, José
16 Bertrán Viudela, Juan
17 Bertrán Ariet, Ramón
18 Codina, Antonio
19 Caballol Agulló, José
20 Comabella Borde,t Juan
21 Castellá Llagunés, José
22 Castellá Llagunés, Pedro
23 Camats Figuera, Rafael
24 Castells Sala, Ramón
25 Caus Bresco, Antonio
26 Castellá Farré, Mateo
28 Canes Farrás, Pedro
29 Castells Sala, José
30 Castellá Llagunes, Antonio
31 Baura Yambande, Pedro
32 Fortó Guimón, José
33 Farrando, Pedro 
34 Farros Porta, José 
35 Farras París, Miguel 
36 Farré Trepat, Pedro
37 Farrás Solé, Buenaventura
38 Farrás Berdie, Antonio 
39 Gaset Ubach, Gaspar 
40 Gili Amat, José
41 Gili Bertrán, Agustín
42 Gili Bertrán,, Miguel
43 Gaubandé Voret José
44 Galán, Pedro
45 Gambaude, Pedro
46 Gallarta, Pedro
47 Isanta Camots, Domingo
48 Jové Oliva, Juan
50 Lledós Sala, Juan
51 Lledós, Antonio
52 Lledos Puigprio, Buenaventura
53 Llorens, Esteban

54 Llorens, Francisco
55 Llovet Sala, Juan
56 Lladós Puig, Francisco
57 March Plana, Pedro
58 March Plana, Miguel
59 March Plana, Matías
60 Masana, Juan
61 Masana, Matías
62 March Llados, Juan
63 Marsá Riart, Pedro
64 Navau Orri,t Gerónimo
65 Novau Escolá, Ignacio
66 Novau Canes, Juan
67 Orrit Navan, Mateu
68 Puigpinos Esteve, Ramón
69 Puig Sala, Juan
70 Perramón, Antonio
71 Puigpinós, Fernando
72 Puigpinós Mianes, José
73 Puigpinós Torreta, José
74 Puigpinós Segarra, Antonio
75 Puigpinos Regalat, Antonio
76 Poch, Ramón
77 Puigpinós, Gabriel
78 París Bove, Francisco
79 Puigpinos Esteve, Antonio
80 Puig, Pedro
81 Puig Guardia, Pedro
82 Porta Olmes, Antonio
83 Puig Roca, Antonio
84 París Brescó, Pedro
85 Porta Novau, Antonio
86 Puigpinos Manes, Pedro
87 Roca Mirabet, Ramón
88 Roca Sales, Esteban
89 Rocaspana Sebriá, Juan
90 Rocaspana Farré Miguel
91 Rosen Solé, Buenaventura
92 Rocaspana Pubill, Antonio
93 Rocaspana, José

94 Solé March, Pedro
95 Santacreu Berges, José
96 Sala Armengol, Francisco
97 Sosiats Mianes, Pedro
98 Salud Lladós, Francisco
99 Salud Puig, Francisco
100 Sosiats, Domingo
101 Santolari Gol, Ramón
102 Sala Marsá, Francisco
103 Serra Farré, Pedro
104 Sala Botigué, Pedro
105 Sala Peset, Llorens
106 Sala Casanovas, José
107 Sala Ganesa, Antonio
108 Sirera Santolari, José
109 Solé Franza, Francisco
110 Santolari Gol, Miguel
111 Santolari Orrit, Miguel
112 Segui Canet, Mateo
113 Salud Castellá, Antonio
114 Solé Maret, Joaquín
115 Tico Pastort, Antonio
116 Tuges, Salvador
117 Torrent, Miguel
118 Torres Pastó, Pedro
119 Vilanova Saumenet, Jaime
120 Vilaseca Peretó, Juan.
Florensa Arbó José (Mestre )
i Cuberes Agustín (Cirurgià)

Així és com es presenta el Cens 
Electoral per a diputats provincials 
a l’abril del 1882.

Bibliografi a: I.N.E.(Instituto Nacio-
nal de Estadística )

Recull i text: Alfons March Cases
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NOTÍCIES DE SANTA MARIA DE MEIÀ

EXPOSICIÓ DE CERÀMICA

En el taller de ceràmica, amb motiu de la Festa Ma-
jor, vam aprofi tar per muntar una petita exposició 

de les coses que havíem fet durant el curs i així poder 
ensenyar-les a la gent, ja que després d’acabar el pro-
jecte de les plaques i números dels carrers, continuà-
vem treballant però en detalls més personals. 

Al mateix temps, vam decidir fer uns petits imants 
per a la nevera i altres peces,  per poder vendre a la 
gent i donar els benefi cis obtinguts al Centre Cultural.

Text i fotos: Carmina Giménez 

 NOTÍCIES DE TÒRREC

OBRES I PETITES REFORMES A L’ESGLÉSIA DE SANT 
ISIDRE DE TÒRREC

L’església de Sant Isidre de Tò-
rrec ha estat tancada durant 

unes quantes setmanes a causa de 
les diferents obres i reformes que 
s’estaven duent a terme.

En una breu explicació d’aquest 
temple us direm que es tracta d’un 
edifi ci d’una sola nau, de planta rec-
tangular, amb l’absis rectilini enca-
rat a llevant. Data del segle XIX i se-
gurament, l’actual temple i és fruit 
de la remodelació i ampliació d’una 
església més antiga, barroca.

Amb el pas dels anys, l’edifi ci 
presentava un cert deteriorament 
que feia necessària una ràpida ac-
tuació per tal de poder reparar les 
parets interiors malmeses a causa 
de la humitat i la substitució del 
paviment, també en molt mal estat 
i insegur pels fi dels que assistien a 
l’església.

Dins les línies d’ajuts per a la 
restauració i remodelació del pa-
trimoni cultural que l’any 2019 
oferia l’Institut d’Estudis Ilerdencs Església de Sant Isidre en obres.
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i la Diputació de Lleida, l’Ajun-
tament de Vilanova de Meià va 
sol·licitar una subvenció per pro-
cedir a les obres de remodelació 
d’aquest temple i que comptaven 
amb un pressupost de 19.347,22 €. 
D’aquest cost total, l’Institut d’Es-
tudis Ilerdencs va concedir una 
subvenció de 17.090,05 € i l’ajun-
tament del municipi, va aportar la 
resta.

Per part del poble, ens vàrem or-
ganitzar per poder donar a l’esglé-
sia l’esplendor que tanta falta li feia.

Entre altres coses, calia una res-
tauració acurada de les imatges 
que hi havia dins, ja que les humi-
tats constants que hi havia, havi-
en deteriorat de manera severa la 
pintura de les imatges, així com, 
acabar-li de donar el toc rústic que 
s’havia aconseguit.

A principis de maig, i aprofitant 
que ja feia bo, vàrem restaurar les 
imatges, començant per la Imma-
culada, Sant Isidre i Sant Sebastià, 

Estat de l’església abans de la restauració. Vista de l’altar major durant les 
obres de restauració.

Volta de l’església durant les obres. Vista interior i entrada de l’església després 
dels repicaments de les parets.

Inici de la restauració dels sants. Sant Sebastià. Restauració de la imatge de la Immaculada. Últims detalls de restauració a Sant 
Isidre, patró de Tòrrec.

Fi de les obres a l’altar de Sant Sebastià. Altar de la Immaculada i la Mercè.

Vista general de l’interior de l’església amb 
l’altar major dedicat a Sant Isidre.
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els quals van necessitar una bona 
capa de pintura. Seguidament và-
rem dur la Mare de Déu de la Mercè 
a una modista perquè ens fes de nou 
el vestit, ja que amb el pas del temps 
s’havia deteriorat tant que fi ns i tot 
s’esmicolava.

A fi nals de juliol i gràcies a la 
col·laboració de tots, vàrem poder 
tornar a veure la nostra estimada 
església una altra vegada en el seu 
total esplendor.

També hem aprofi tat per obrir un 
pas per la part de darrere de l’es-
glésia, per tal de facilitar l’entrada 
a persones amb mobilitat reduïda i 
hem posat passamans i baranes al 
voltant de la plaça.

Ara tan sols ens falta poder inau-
gurar-la com es mereix. 

I per fi nalitzar, volem donar les 
gràcies a l’Ajuntament de Vilanova 
de Meià, per la feina feta, perquè 
gràcies a la seva ajuda, els Torre-
galls, tenim una preciosa església, 
així com donar gràcies a tots els que 
han col·laborat en les tasques de ne-
teja, restauració, reubicació, etc.

Text: Teresa Bonillo i 
Associació de Veïns i Amics de 

Tòrrec
Fotos: Alba Bertran, Roser 

Camps, Felip Gòmez, Teresa 
Bonillo i F. Cardona Fonoll

Vista de la façana de l’Església de Sant 
Isidre, amb la porta nova i l’accés habilitat 

per a persones amb mobilitat reduïda.

ELS TORREGALLS VISITEN EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL MONTSEC DE MEIÀ

Esperant per entrar a fer la visita al museu.

Moment de la visita a l’exterior del centre atenent les explicacions de l’Àngel Galobart.
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Foto de grup dels assistents a la visita.

El passat dia 20 d’agost, els Torre-
galls vàrem anar a descobrir un 

altre punt del nostre municipi. Un 
grupet de 25 persones ens vam diri-
gir cap a Vilanova per a descobrir el 
Centre d’Interpretació del Montsec 
de Meià.

Vàrem veure els fòssils de la Pedre-
ra de Meià acompanyats per la guia 
del centre i amb l’explicació, com 
sempre magnifi ca, de l’Àngel Galo-
bart. L’Àngel ens va fer una explica-
ció molt amena, apta per a petits i 
grans. Gràcies al seu entusiasme, ens 
vam poder submergir en el món dels 
fòssils, tot  força interessant. Tot se-
guit, els més petits van poder fer jocs 
de reconeixement dels diferents fòs-
sils que havien pogut veure durant la 
visita.

Text: Teresa Bonillo
 Associació de Veïns i Amics de 

Tòrrec
Fotos: Joan Boix, Àngel Galobart, 

Alba Bertran i Anna Solanes

FESTA MAJOR DE TÒRREC 2021

Enguany hem tornat a celebrar una Festa Major, si 
és veritat que no com la que hauríem volgut veure, 

però ens ho hem passat molt bé.
El dia 6 d’agost, iniciàvem la festa amb un concurs 

de cultura del municipi. Els organitzadors del con-
curs, el Jordi Bertran i l’Alba Mateu, ens van preparar 
una bateria de preguntes de cultura general, tant del 
poble com del municipi, la veritat és que encara el dia 
d’avui, hi ha dades que ens sorprenen. De totes ma-
neres fer cultura mentre es juga, és una altra manera 
d’aprendre i no oblidar el que ens fa ser ciutadans del 
municipi.

Preparació del bingo amb el Jordi Bertran i l’Alba Mateu.

Participants al bingo.
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El dia 7 d’agost, coincidint amb el fi nal de les Jorna-
des Culturals de Lo Pas Nou i a causa que l’acte que hi 
havia previst fer a Tòrrec el dia 31 de juliol, va haver de 
ser ajornat per la pluja, vàrem gaudir de la conferència 
Els dinosaures dels Pirineus, a càrrec del paleontò-
leg Àngel Galobart, veí del poble.

Gràcies a l’Àngel, anem descobrint cada dia una mica 
més d’on venim, com sempre ens va fer una xerrada 
amena i fàcil, per tal que tant el públic més petit com el 
més gran ho pogués assimilar molt bé. A la plaça es va 
reunir una seixantena de persones, respectant sempre 
les normes de seguretat. Prèviament a la conferència, 
vàrem fer un bingo gratuït per la gent del poble, us en 
deixem unes imatges perquè pugueu veure com petits 
i grans gaudíem tot cantant números.

A la nit, hi va haver música per poder acabar d’arro-
donir la festa major, si bé la música va ser tan sols pels 
veïns del poble, va ser la nostra festa major.

El dia 8 d’agost vàrem projectar la pel·lícula 
Gremlins.

Enguany, també vàrem aprofi tar per fer samarre-
tes del poble, com ja portem fent uns quants anys, 
d’aquesta manera, ens hem adonat que som un poble 
que no vol morir.

 Text: Teresa Bonillo
Associació de Veïns i Amics de Tòrrec

Fotos: Teresa Bonillo, Anna Solanes, 
Alba Bertran, Joan Boix,

Roser Camps i Alba Bertran

Conferència “Els dinosaures del Pirineus”.

Assistents a la conferencia a la Plaça Major de Tòrrec.

Premis bingo.
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Àlbum de Festa Major - Santa Maria de Meià 
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Àlbum de Festa Major - Vilanova de Meià 
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Àlbum de Festa Major - Lluçars 
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ASSOCIACIÓ DE DONES LA COMA DE MEIÀ

L’Associació de dones, el dia 28 de juny, juntament 
amb Viatges Montiline, vam organitzar una sortida 

per visitar els meravellosos paisatges d’Andorra: el mi-
rador del Roc del Quer, el llac d’Engolasters, Meritxell, 
els jardins de Juberri… Va ser un viatge molt agrada-
ble per les fantàstiques vistes en tot el seu recorregut.

El dia 20 de setembre vàrem organitzar una altra ex-
cursió a Roses i Cadaqués. D’un lloc a l’altre vàrem 
anar en un petit creuer des d’on es veuen unes vistes 
de la costa impressionants.

A Cadaqués vam fer una visita guiada i vàrem com-
prar els famosos “taps de Cadaqués”, uns dolços bo-
níssims.

El dinar va ser a Roses i, en acabar, vam fer un recor-
regut amb trenet per la vila. Ens ho vam passar molt 
bé perquè, a més de visitar llocs preciosos, vam riure 
molt.

Text i fotos: Maria Brescó 

Associacions

Impressionants r acons marítims.

El grup al Roc del Quer.. Mirador del Roc del Quer de Canillo.

Tot el grup d’excursionistes al port de Roses. Imatge del grup del municipi de Vilanova de Meià al port de Roses.

Creuer marítim amb “Els Blaus de Roses” per anar de Roses fi ns a Cadaqués.
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La p enya al Cogulló.

PENYA BARCELONISTA DE VILANOVA I VALL DE MEIÀ

11 de setembre, banderes al Cogulló

Com cada any, el dia onze de setembre, diada naci-
onal de Catalunya, la Penya Barcelonista de Vila-

nova i Vall de Meià organitzà la pujada de banderes al 
Cogulló. 

Igual que l’any passat, per les restriccions a causa 
de la COVID, només uns quants membres de la junta 
directiva hi vam pujar. 

Despenjar les banderes velles, aquest any encara 
prou ben conservades, i penjar i lligar bé les noves era 

el nostre objectiu. Després, la cantada dels himnes i 
temps per observar la vall. Des de Tòrrec fi ns a Santa 
Maria i des de Boada fi ns a Vilanova, ho teníem tot 
sota els nostres peus. 

Una mica d’esmorzar, abans de baixar cap a la vila, 
va cloure l’acte en aquest dia tan assenyalat. 

 Text: Josep Anton Novau
Fotos: F. Cardona Fonoll

Penjant la senyera al Cogulló.

La penya amb la senyera penjada. Després de la penjada, vàrem fer un petit àpat.
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EL CARRER DE PONENT 

Una foto del carrer de Ponent 
feta per Antonio Conill sobre 

els anys 1960, abans d’esfondrar-se 
les cases i el cobert que hi havia al 
carrer. Aquesta imatge està presa 
des de la porta de cal Gallego. A 
la primera casa a l’esquerra, po-
dem veure el balcó de cal Balasch. 
Després cal Pusquiva i cal Sala, al 
costat amb ca la Isabeleta. Podem 
apreciar que el costat dret està igual 
que ara. Cal Gramenet nou (cal Jo-
aquim) i cal Gramenet. La casa que 
està enfront és cal Carabassa. A la 
imatge antiga es pot veure com el 
carrer era cobert com el portal de 
Ratera. Damunt el cobert, hi havia 
una sala gran i la cobria una teula-
da que de fet era una eixida. Com 
a fet curiós explicarem que aquesta 
casa que era cal Carabassa, era del 
Saturnino i la seva germana Llibrata 
i que eren descendents de Sant Mi-
quel de la Vall. Aquests, cada 31 de 
desembre, li pagaven dues pessetes 
al Josep Durich de ca la Isabeleta 
en concepte de les bigues del por-
xo, ja que damunt hi vivien ells i car-
regaven la paret a la casa del Josep 
Durich. Hem de creure que aquest 
pagament venia de segles passats. 

El Climent Durich de ca la Isa-
beleta que va ser veí afectat per l’es-
fondrament d’aquestes cases, em 
va explicar que dos dies abans del 
fet, els habitatges en qüestió havien 
estat revisats pel Joan Camarasa (el 
Perla) que era paleta i per ell ma-
teix, llavors el Climent era aprenent 
de paleta i treballava amb el Perla. 
Ells van veure que les cases estaven 
molt malament i va ser quan al cap 
de dos dies, es van esfondrar. Possi-
blement, les humitats que hi havia 
als cellers i baixos en van ser la cau-
sa principal. Les cinc cases que es 
van esfondrar van ser: cal Carabas-
sa (cal Saturnino), cal Casacó, ca 
l’Amorós, cal Porredon i cal Benet. 
Quan jo era jove, havia sentit expli-
car al Modesto de ca l’Amorós que 
com va haver de sortir corrent de 
casa, li va quedar dos bots de vi al 
celler, entre altres coses. 

La imatge actual del carrer també 
està tirada des de la porta de cal Ga-
llego (costat esquerre). Al costat hi 
ha cal Balasch, totalment reformat i 
on podem veure que la llosa del bal-
có ha desaparegut i al seu lloc hi ha 
unes fi nestres. Les cases adjacents 
estan arrebossades i pintades i els 

tubs pluvials ara baixen per les fa-
çanes.

A l’esquerra es veu cal Gramenet 
nou (cal Joaquim), avui cal Sirvant i 
al costat, més amunt, cal Gramenet, 
avui ca la Farrandis. Aquestes cases 
estan igual que la imatge antiga. Al 
costat de ca la Farrandis va quedar 
tot enrunat i durant molts anys, la 
zona era coneguda com les cases 
enrunades o els esbalsos. Durant 
la dècada de 1980, l’ajuntament va 
decidir treure tota la runa per fer-hi 
uns murs de pedra i unes escales 
per poder accedir des del carrer Es-
glésia al carrer Ponent. Ara, tocant a 
les escales ha quedat una plaça amb 
una font coneguda com la Plaça del 
Celler, el nom esdevé pel celler que 
hi ha sota el mur i el qual, encara 
ara, està en bon estat de conserva-
ció. Al front hi havia el pòrtic de cal 
Carabassa, avui desaparegut. Aquí 
podem veure cal Guerreta, avui cal 
Sixto i unes escales amb una petita 
barana que dona al carrer Teixidors.

Agraïment al senyor Climent Du-
rich per tota la informació proporci-
onada sobre aquest carrer de la vila. 

Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Abans i Ara

Ima tge actual del carrer Ponent.Carrer Ponent abans d’esfondrar-se el cobert i les cases. Foto: An-
tonio Conill.
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PERE SANTACREU (Peret del Sep) 1942 - 2021

El dimecres 18 d’agost, al voltants de les dues de 
la tarda, ens vam trobar per casualitat a la plaça, 

sota cal Tatx, el Peret del Sep, el Josep Roqué (Ma-
rinho), el Daniel Porqueres i jo mateix. Ja gairebé era 
l’hora de dinar.

El Josep tenia pressa, era el dia de menjar paella al 
Sindicat. El Daniel també feia tard, però com a gran 
conversador que es tenia ganes de xerrar. El Peret era 
qui més tranquil estava, feia poc que l’Alfonso havia 
passat cap a casa per acabar d’enllestir el dinar. A mi 
tampoc no em venia d’aquí .

Tot discutint sobre pressa i menjar, el Daniel va dir 
al Peret que el convidava a sopar “Et faré una truita de 
patates, bacallà i pebrot”. “No puc menjar cap d’aques-
tes coses. Maleïda sal” digué el Peret. “El bacallà fa 
tres dies que el tinc en remull i a les patates i al pebrot 
no hi posaré sal” explicà el Daniel.

En aquell moment de conversa distesa i de broma 
compartida, ningú no sabíem que el dinar que ja tenia 
a punt a casa, seria l’últim dinar del Peret. L’endemà 
al matí moria, sobtadament, als braços del seu germà 
Alfonso.

Quan m’ho van fer saber, la notícia, em va caure com 
una garrotada al mig de l’esquena, i d’aquelles que fan 
mal. Eren molts anys d’una molt bona relació. Ens par-
làvem contínuament per telèfon o Watshapp i el passa-
va a veure sovint.

El Peret que havia estat secretari de l’ajuntament, 
secretari de l’Associació de la 3ª edat Verge de Meià i 
actualment era secretari i tresorer de la Penya Barce-
lonista de Vilanova i Vall de Meià ens havia deixat per 
sempre. 

Treballador, honest i complidor, semblava que havia 
nascut per gestionar la cosa aliena. Penso que era tant 
o més curós amb els diners i les coses dels altres que 
amb les seves.

Organitzant el dinar al pla de l’ermita, traient les bo-
les amb els números del sorteig de la xocolatada de la 
piscina, cobrant quotes a l’estand de la fi ra, controlant 
la loteria, fent totes les feines del dia a dia de la penya, 
que són moltes. Com el trobarem a faltar.

Sempre hi era, sempre estava a punt per respondre 
qualsevol consulta o per fer-la arribar a qui la pogués 
respondre. Podies comptar amb ell en tot moment.

El dia 19 d’agost va morir a l’edat de 79 anys. Des-
cansa en pau Peret, el teu record serà sempre amb 
nosaltres.

Josep Anton Novau
Penya Barcelonista de Vilanova i Vall de Meià 

Pere Santacreu (esquerra) i el seu germà Alfons Santacreu (dreta),  
al dinar del soci de l’any 2018.

DANIEL CASANOVAS TERRÉ 

El proppassat 12 d’agost va mo-
rir Daniel Casanovas Terré, 

el Daniel de cal Blandino, a l’edat 
de 90 anys. El Daniel havia estat 
el Jutge de Pau i l’encarregat del 
Registre Civil del municipi de Vi-
lanova de Meià durant un període 
de 24 anys, des del dia 1 de gener 
de 1990 fi ns al 13 de febrer de 2014. 
Com a servidor públic proposat pel 
consistori municipal i nomenat pel 
President del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya cada quatre 
anys, va exercir el seu càrrec amb 
discreció, efi ciència i responsabili-
tat. Una feina molt ingrata, poc re-

coneguda i amb pocs mitjans; però 
fer de mitjancer i intentar posar 
pau entre les persones dels nos-
tres pobles és un dels millors ser-
veis que es poden fer a la societat 
i el Daniel el va exercir amb molta 
efi càcia. Hi ha una frase d’un gran 
pensador que lliga molt amb el seu 
treball de jutge de pau: ”No conec 
la clau de l’èxit, però la clau del fra-
càs és tractar d’agradar a tothom”.

Des de la Corporació Municipal 
de Vilanova de Meià i des del Jut-
jat de Pau, volem dedicar-li aques-
ta nota de reconeixement pels 
molts anys que de manera exem-
plar va dedicar al servei de la gent 
dels nostres pobles. També volem 

expressar el nostre sentiment de 
condol a la seva família pel seu 
traspàs. 

Jutjat de Pau i Ajuntament 
de Vilanova de Meià

PERE SANTACREU TREPAT

El passat 19 d’agost va morir 
Pere Santacreu Trepat, el Peret 

de cal Sep, a l’edat de 79 anys. El 
Pere ha estat el secretari de l’Ajun-
tament de Vilanova de Meià du-
rant més de 23 anys, des del dia 1 
de gener de 1984 fi ns al 30 de juny 
de 2007. Una persona al servei de 

In Memoriam



32   •   LO PAS NOU

tots els ciutadans del municipi 
que de manera rigorosa, discreta i 
exemplar va estar al davant de les 
ofi cines municipals amb total dedi-
cació. No plorem perquè se n’hagi 
anat, ja que la mort no és la fi  de 
res i les persones només moren del 
tot quan se les oblida i això amb el 

Pere no passarà, ja que la seva bon-
homia i la seva voluntat de servei 
a tothom romandrà durant molt 
temps entre nosaltres.

Des de la Corporació Municipal 
de Vilanova de Meià volem fer-li un 
reconeixement pòstum pels anys 
dedicats al servei de la gent del 

nostre municipi com a funcionari 
públic, i alhora volem expressar 
el nostre sentiment de condol a la 
seva família pel seu traspàs. Fins 
 sempre, Pere. 

Ajuntament de Vilanova
de Meià

EN RECORD D’EN DANIEL CASTELLS CASTELLS

Fa uns dies que ens va deixar 
el nostre company en Daniel 

Castells. Una persona fi del i que 
pràcticament des dels primers 
anys que es va crear la nostra as-
sociació, tots els anys va assistir 
a les nostres sortides culturals, 
juntament amb la seva esposa, la 
Mercè, que sempre ha estat al seu 
costat.

El Daniel era un bon conversador 
i de bon caràcter i gaudia molt amb 
els esmorzars de camp on no h i fal-
taven les magdalenes de poma i el 
porro de vi del Marquesat.

El trobarem molt a faltar, però 
a les nits brillarà a l’Univers com 
un estel més que ens guiarà amb la 
seva bonhomia.

El nostre sentit condol per la 
Mercè, fi lls i resta de família que 
D.E.P.

Aquí teniu una foto de fa uns qua-
tre anys a la visita cultural que vam 
fer al Museu de l’Acordió d’Arsè-
guel on podem veure tot el grup on 
hi eren el Daniel i la Mercè i també 

a l’Artur Blasco (gran divulgador i 
promotor del folklore pirinenc).

Associació Cultural Terres del 
Marquesat

Daniel Castells amb el grup de les Terres del Marquesat a Arsèguel 

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida Ctra. d’Agramunt, Km. 0,5 · Tel. 973 400 179 ·

Fax 973 400 123 · Artesa de Segre (LLEIDA)  

Tot inclòs: Moble 100cm amb lavabo de ceràmica  (792,34€) i mirall rodó suport cuir (139€)+aixeta de lavabo canella alta (94,76€). Penjador, porta-rotlles 
i tovalloler anell adhesius (45,25€). Sanitari suspès amb estructura interior de suport (585,95€). Plat de dutxa resina 120x70 (283,4€)+mampara 2 fulles 

amb rodament inferior (496,5€)+equip de dutxa negre monocomandament (232,5€) i paviment 4m2 de 45x90cm(27,95€/m2). Revestiment 10m2 de 
15x90cm (27,5€/m2) i 10m2 de 45x90cm (27,95€/m2). *Condicions de finançament a la contraportada.

EL TEU BANY 

COMPLET

NOMÉS

per 139€ /mes

SENSE INTERESSOS

TIN 0% TAE 0% 24 quotes*

PREU BANY COMPTAT

3.336€
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Mossos d’Esquadra de la Noguera
PREVENCIÓ DE ROBATORIS EN HABITATGES I MAGATZEMS DE L’ÀMBIT RURAL

Consells de seguretat
• No deixeu a l’exterior de casa vostra o del magat-

zem cap eina que pugui facilitar el forçament de 
panys o d’accessos.

• No deixeu les claus posades al pany ni en cap altre 
amagatall extern a les portes d’accés.

• Si perdeu les claus, canvieu els panys. 

• No deixeu les claus a l’interior del vehicle i tanqueu 
el magatzem en cas que hi guardeu els vehicles.

• És convenient que tingueu un inventari d›objectes 
de valor amb el número de sèrie, la marca i el mo-
del: en facilita la identifi cació en cas de robatori.

• Si disposeu d’armes de caça tingueu-les sempre 
guardades dins els armers.

• Tanqueu bé tots els accessos quan marxeu o a l’ho-
ra d’anar a dormir.

• Reforceu els accessos amb elements fi xos, com rei-
xes, portes blindades o panys de seguretat.

• Instal·leu tanques perimetrals o murs resistents.

• Eviteu explicar que us absenteu de casa i no deixeu 
senyals visibles que facin pensar que sou fora.

• No acumuleu correspondència a la bústia. Dema-
neu a algú que us la reculli mentre no hi sigueu.

• Si teniu alarma, connecteu-la sempre. 

• Instal·leu temporitzadors automàtics d’encesa dels 
llums interiors o exteriors.

• La cooperació veïnal pot ser-vos molt útil. Tingueu 
a mà els telèfons dels vostres veïns més propers i 
utilitzeu-los en cas de necessitat.

• Assegureu-vos que el vostre ajuntament i els serveis 
d’emergències de la zona saben on teniu la casa o 
el magatzem.

• Si veieu gent estranya o vehicles sospitosos pels 
voltants, truqueu a la policia i preneu nota de les 
dades que posteriorment puguin ajudar a una pos-
sible identifi cació, com per exemple el nombre de 
persones, la vestimenta, la matrícula, etc.

En el cas de que sigueu víctimes d’un robatori
• Si sospiteu que hi ha algú a l’interior de l’habitatge o 

del magatzem, no hi entreu i eviteu l’enfrontament. 
Aviseu immediatament la policia a través del telè-
fon d’emergències 112. No toqueu res: l’escena dels 
fets cal que es mantingui intacta.

• Si veieu els autors, proveu de recordar les dades 
que pugueu per facilitar-ne la descripció. Si fugen, 
informeu de la direcció de fugida, però no els se-
guiu.

• Faciliteu totes les dades que us demani l’operador 
d’emergències.

• Indiqueu de forma clara com arribar al lloc on sou, 
el terme municipal, el nom del mas i el nom del camí 
principal. També pot facilitar l’arribada de la policia 

qualsevol referència (proximitat a un barranc, una 
riera, etc.). Si cal, espereu la policia en algun lloc 
que sigui fàcil de trobar.

• Segons la classe de fets, els podeu denunciar sen-
se necessitat de desplaçar-vos a la comissaria. Els 
agents us informaran si cal que presenteu la denún-
cia personalment a les dependències policials

I recordeu....
• Si teniu coneixement d’un fet delictiu o en sou testi-

monis, aviseu a la policia: La col·laboració ciutada-
na és imprescindible per conèixer els delictes i per 
evitar-ne de posteriors.
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CASA DE COLÒNIES
Santa Maria de Meià

http://www.coloniessantamaria.com

Raó: Mn. Jordi Pro� tós
C/ Ramon y Cajal, 5 - 25600 Balaguer

Tel: 973 44 53 43 / 676 78 15 45
Correu: jpro� tos@yahoo.es

• Les dependències policials ofereixen servei les 24 
hores del dia, els 365 dies de l’any

• Podeu presentar denúncies a: 

- Les dependències policials.
- Mitjançant l’adreça d’Internet: www.mossos.cat
- En casos concrets, els agents del cos de Mossos 

d’Esquadra poden recollir un tipus determinat de de-
núncies al domicili.

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

•  Excavacions
•  Anivellacions
•  Consolidació del terreny per a la construcció
•  Arranjament de camins, així com el seu manteniment
•  Refinadora per estendre recebo als camins
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Fem ruta
Un fem ruta especial. “La 100 pics” amb l’Oriol Sanz

Hi ha persones que agraeixes haver-les pogut conèi-
xer. Aquest és el cas de l’Oriol Sanz, una persona 

que, tot i no conèixer molt, diria que són d’aquelles 
que no es rendeixen mai i que sempre estan rumiant 
com ser felices i com gaudir d’aquest regal tan gran 
que és la vida.

El passat 14 de juliol em trucava al mòbil un número 
de telèfon que no tenia gravat a l’agenda. A l’altre cos-
tat de la línia se’m presentava l’Oriol, que m’explicava 
el motiu de la trucada. Prèviament a aquesta, havia 
telefonat a l’Ajuntament de Vilanova de Meià per de-
manar informació de l’estat de les pistes i camins per 
accedir al cim de Sant Mamet. L’Oriol havia parlat amb 
la meva mare, que li va comunicar una mica l’estat del 
Pla Alfa que hi havia en aquell moment, per si de cas i 
a causa de la forta calor, es tancaven camins o pistes 
forestals i tot seguit, per aconseguir major informació, 
li va parlar de mi i li va facilitar el meu número de te-
lèfon. 

D’aquesta forma, l’Oriol, amb ganes de conèixer més 
sobre el territori, em va trucar. Vam estar parlant una 
bona estona i em va explicar el seu projecte, la idea 
que tenia per assolir el cim i una mica la dinàmica del 
seu dia a dia en aquesta aventura que es duia entre 
mans. Pel que a mi respecta, vaig procurar facilitar-li 
tota la informació que vaig considerar convenient, ne-
cessària i útil per a l’Oriol.

Passats uns instants d’haver fi nalitzat la trucada, 
després d’una ràpida refl exió, era jo el que li trucava, 
proposant-li d’acompanyar-lo! El dia que ell volia pujar 
feia vacances i no em vaig poder resistir a proposar-li 
d’anar amb ell. D’aquesta forma, vaig pensar, no li cal-
dria anar mirant el GPS i podria gaudir més de la puja-
da i de les vistes de la Coma de Meià. 

Durant els dies vinents, vam anar parlant i, fi nal-
ment, vam poder quedar per pujar plegats. El dia 20 de 

juliol, als voltants de les 7 del matí, vam quedar a Coll 
d’Orenga, on el seu fi ll i uns amics de l’Oriol (i del seu 
pare), ja m’esperaven. 

Després d’una ràpida presentació amb tots els assis-
tents i d’una explicació breu del recorregut, per part 

Amb l’Oriol abans de la sortida.

Baixant per la pista.
L’Oriol pujant pel corriol.
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meva a l’Oriol, començàvem a col·locar una 
cama davant de l’altra en direcció al tram de 
pista que ens conduiria a buscar el corriol de 
la pujada a Sant Mamet. 

Tal com jo imaginava, sense conèixer-lo de 
res (tot i haver llegit al web de la100pics que 
l’Oriol tenia 54 anys), estava en molt bona for-
ma. També havia vist en el seu perfil d’Insta-
gram que estava patrocinat per les marques 
Salomon i Tactic-Sport.

Em podria esplaiar explicant tota la pujada 
i la baixada, parlant sobre el recorregut, les 
vistes, la zona (la qual considero casa meva i 
molts/es de vosaltres coneixeu perfectament, 
doncs, també és la vostra), la bona sincronit-
zació entre ambdós i tants altres elements 
que em farien entrar molt en detall d’aquella 
curta però intensa jornada, ja no de trail run-
ning (que també), sinó de muntanya!

Mentre baixàvem, sobretot, en el tram de 
pista (en què en alguns moments anàvem a 
3’30 min/km) l’Oriol em va explicar una mica 
la seva trajectòria esportiva. Durant molts 
anys havia competit en ciclisme i aquell es-
port l’apassionava de valent. Uns anys enre-
re, va patir un accident amb la bici que li va 
impedir, a causa dels danys i a una posterior 
operació, tornar-hi. Així, per recomanacions mèdiques, 
abandonava el ciclisme. Però, amb el seu afany i la il-
lusió de seguir movent-se, coneixent i no parar quiet, 
l’Oriol va decidir provar aquell esport que estava tan de 
moda: el Trail Running. A poc a poc, fa anar fent-se un 
lloc en aquest esport, començant per acabar la Mata-
galls-Montserrat en menys de 10 h i aconseguint, fins i 
tot, podis en Ultres de renom com la Transgrancanària 
o la Ultra Pirineu. En el món de les Ultra-Trail, l’Oriol 
és un atleta reconegut i no es mereix pas menys, ja que, 
fins i tot, va acabar entre els 100 primers de la CCC de 
l’Ultra Trail del Mont Blanc.

No és d’estranyar, doncs, que tot i ser la primera ve-
gada que pujava el cim de Sant Mamet per l’empinat 
corriol de Coll d’Orenga, l’Oriol es col·loqués en tercera 
posició en el rànquing d’Strava (en ambdós segments). 

Cim de Sant Mamet.

Coll d’Orenga, després de l’arribada.

La Furpi, l’autocaravana de l’Oriol
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Per mi, al fi nal, el resum d’aquella 
sortida va ser poder conèixer 4 per-
sones encantadores, parlar amb per-
sones que, com jo, estimen la mun-
tanya i la respectem, conèixer una 
persona amb il·lusions, projectes i 
una força i energia espectaculars. 

Aquesta és la part més bonica del 
projecte de l’Oriol: les persones i el 
lligam que crearà amb totes elles. 
Fins i tot, amb les que ja hi tenia rela-
ció, ja que, de ben segur, un projecte 
així acabarà unint-los encara més.

Pujar 100 cims en 84 dies, seguint 
treballant, vivint en una autocara-
vana, conduint cada dia (o gairebé 
cada dia), creant, canviant plans, 
mirant mapes i noves rutes... No, 
no serà una tasca senzilla, serà una 
tasca impressionant! Serà tota una 
aventura i us desitjo, Oriol i tots i 
totes les persones que l’acompa-
nyeu en aquest viatge, que la gau-
diu igual o més del que jo vaig fer-
ho el dia en què vaig tenir la sort de 
formar-ne part. 

Espero retrobar-nos ben aviat i 
acompanyar-te en un nou cim o, si 
més no, en una futura aventura!

Molta sort i, sobretot, molta mun-
tanya!

Si voleu més informació sobre 
el projecte, podeu entrar al web: 
https://la100pics.cat/

 Text: Ivan Balagueró Masanés
Fotos: Jordi Sanz i Ivan 

Balagueró

SINTO SALA
C/ Església, 32
25735 Vilanova de Meià
Tel. 636 889 942

. Construccions

. Rehabilitacions

. Reformes en general

Classifi cació Coll d’Orenga-cim Sant Mamet

Classifi cació segment corriol
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L’Ajuntament informa

RESUM ACORDS DELS ÚLTIMS TRES MESOS

Mes de juny

Llicències d’obres:
 Repàs de teulada a Santa Maria de Meià 
 Neteja i repàs de celler a Vilanova de Meià
 Enrajolat de terrassa a Vilanova de Meià
 Substitució de canal pluvial al carrer Font, 9 de 

Tòrrec

Aprovar conveni de col·laboració entre la Diputa-
ció de Lleida i l’Ajuntament pel traspàs de les carre-
teres locals LP9132B, LV9131A i LV9131B.

Denegar permís per la col·locació d’una jardinera. 
Aprovar iniciar els tràmits pertinents per canviar 

el traçat del camí fent-lo passar per la fi nca 370 del 
polígon 1 del TM de Vilanova de Meià.

Aprovació prèvia del projecte per: Treballs d’exe-
cució de les actuacions del sistema d’abastament en 
alta als nuclis del TM de Vilanova de Meià i la seva 
documentació annexa ubicat al polígon 5 parcel·la 
655 d’aquest terme municipal.

Aprovació inicial modifi cació de crèdit número 
3/2021.

Aprovar autoritzar al CPAM pugui transitar pel 
municipi, sense perjudici de tercers, per realitzar el 
Campionat de Catalunya de Raids d’Esports de Mun-
tanya.

Aprovar posar plaques per nombrar els noms dels 
carrers dels nuclis: Vilanova de Meià, Gàrzola, Llu-
çars, Boada i Tòrrec. 

Aprovar sol·licitar als veïns que es posin el número 
de policia al seu habitatge. 

Aprovar contractar aplicació E-Bando.
Aprovar adjudicar obra: Construcció de pavelló 

doble poliesportiu PAV2 (fase 0) i pilars.
Aprovar fer publicitat de la Fira de la Perdiu amb 

l’adquisició de samarretes amb un dibuix identifi ca-
tiu de la fi ra.

Aprovar sol·licituds ajuts a la Gestió Forestal Sos-
tenible.

Aprovar adjudicar obra: Instal·lació de fi ltres d’os-
mosis de la xarxa d’aigua potable al nucli de Gàrzola.

Mes de juliol

Llicències d’obres: 
 Per ampliar porta de garatge a Vilanova de Meià.
 Per la construcció d’una nova explotació ramade-

ra intensiva bovina amb 100 places de vedells d’en-
greix i 200 de cria al TM de Vilanova de Meià.

 Obrir una rasa a la pista forestal del Montsec.

Aprovar festes locals 2022.
Aprovar modifi cació de l’ordenança fi scal núm. 1 re-

guladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
Aprovació prèvia del projecte: Construcció d’un 

dipòsit per aigua, amb les seves instal·lacions, per la 
població de Santa Maria de Meià, ubicat al polígon 8 
parcel·la 121 del TM de Vilanova de Meià

Mes d’agost

Llicències d’obres:
 Construcció d’un magatzem agrícola TM Vilanova 

de Meià.
 Refer bany pis Vilanova de Meià.
 Refer bany, treure banyera i enrajolar de nou a Vi-

lanova de Meià.

Aprovar compte general 2020 
Aprovar establir el límit de velocitat de 60 km/h per 

la carretera de Lluçars, que va des de l’encreuament 
de la carretera LP-9132 fi ns al nucli de Lluçars i la dis-
tància de tram de via que va cap a Boada. I posar el 
senyal de límit de velocitat a 8 metres de l’inici de la 
carretera.

Aprovar la col·locació d’un mirall convex a la Plaça 
del Portal de Caps, cruïlla entre carrer Piscines amb 
carrer de la Costa Codina.

Aprovar modifi cació de crèdit 4/2021.
Aprovar concedir servei de monitoratge escolar 

curs 2021-22.
Aprovar concedir ajut econòmic a la Comissió de 

Festes de Santa Maria de Meià per cobrir despeses de 
la festa major de Santa Maria de Meià 2021.

Aprovar posar pilones mòbils a la Plaça Portal de 
Caps a l’indret que més s’escaigui per tal d’evitar que 
els vehicles aparquin i obstaculitzin el pas cap a altres 
carrers.

Aprovar pla de seguretat i salut per la Construcció 
de Pavelló doble poliesportiu a Vilanova de Meià 

Aprovar inici expedient per arrendament del Casal 
Municipal i el Plec de condicions. 

FESTES LOCALS 2022

Vilanova de Meià: 9 de maig i 12 de setembre
Santa Maria de Meià: 7 de juny i 16 d’agost
Gàrzola: 5 i 12 de setembre
Lluçars: 12 i 19 de setembre
Tòrrec: 16 maig i 8 d’agost
Boada: 22 d’agost i 29 d’abril
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2021 

Altes i suplements en aplicacions de despeses

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials

Crèdit ex-
traordinari

Suplement 
de crèdit

Crèdits 
fi nals

Progr. Ec.

132 227.01 Seguretat 0 24.000 0 24.000

920 200.00 Arrendament 0 300 0 300

920 227.99
Altres treballs realitzats per al-
tres empreses i professionals

4.500 1.200 5.700

1531 690.00 Gestió Forestal Sostenible 0 8.021,04 0 8.021,04

TOTAL 4.500 32.321,04 1.200 38.021,04

2n Finançament
Baixes en aplicacions de despeses

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials Baixes Crèdits 

fi nals
Progr. Ec.

920 227.01 Seguretat 5.500 -4.500 1.000

TOTAL 5.500 -4.500 1.000

Altes en concepte d’ingressos

Aplicació: econòmica Descripció Euros

Cap. Art. Conc.
 8 87 870.00 Romanent Tresoreria per a Despeses Generals 8.602,00

7 75 751.01 D’Organismes Autònoms i Agències de les Comunitats Autònomes 8.021,03

TOTAL INGRESSOS 29.021,04

Liquidació despeses exercici 2020

Capítol Descripció
Crèdit pressuposta-

ri definitiu
Obligacions recone-

gudes netes
Obligacions pen-

dents de pagament
1 Despeses de personal 149.441,06 134.610,34 0

2 Despeses corents en béns i serveis 311.596,49 281.882,94 24.508,90

3 Despeses financeres 3.000,00 1.196,93 0

4 Transferències corrents 14.800,00 11.748,40 9.310,32

5 Fons de contingència 3.809,74 0 0

6 Inversions reals 131.251,03 22.456,96 478,56

9 Passius financers 13.000 12.684,89 0

TOTAL 626.898,32 464.580,46 34.297,78

Liquidació ingressos exercici 2020

Capítol Descripció
 Previsions pressu-

postàries definitives
Drets reconeguts 

nets
Drets pendents de 

cobrament
1 Impostos directes 188.900,00 169.236,10 30.071,77

2 Impostos indirectes 29.200,00 21.398,13 0

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 124.220,00 119.092,11 60.636,94

4 Transferències corrents 168.260,00 205.403,87 16.811,89

5 Ingressos patrimonials 14.000,00 10.870,06 3.236,28

7 Transferències de capital 87.000,00 0 0

8 Actius financers 15.318,32 0 0

TOTAL 626.898,32 526.000,27 110.756,88

ROMANENT DE TRESORERIA 341.130,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI 75.373,25

ENDEUTAMENT 20.616,88
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2021 

Altes i suplements en aplicacions de despeses

Aplicació Descripció Crèdits 
inicials

Crèdit ex-
traordinari

Suplement 
de crèdit

Crèdits 
finals

Progr. Ec.

920 609.03 Instal·lació aire condicionat 0 1.000 1.000

333 226.99 Material per al museu 0 1.600 1.600

325 623.01 Instal·lació alarma i càmera videovigilància escola 0 2.600 0 2.600

TOTAL 0 5.200 0 5.200

2n Finançament

Altes en concepte d’ingressos

Aplicació: econòmica Descripció Euros

Cap. Art. Conc.   

 8 87 870.00 Romanent Tresoreria per a Despeses Generals 5.200

   TOTAL INGRESSOS 5.200

 

 

 

 

 

 

 

  

AVÍS ALS NUCLIS AGREGATS 

- RECORDEM als veïns que qui vulgui deixar voluminosos, ha d’avisar a l’Ajuntament de 
Vilanova de Meià (telf. 973415005)  amb una setmana d’antelació, concretant els objectes 
que deixarà. 

- Els voluminosos s’han de deixar  al costat dels contenidors de l’entrada del poble, el dia 
abans de la data de recollida que marca el calendari, NO més dies enrere. 

- Si no s’avisa a l’ajuntament, els voluminosos no es podran recollir. 
- Respectar aquestes condicions és garantia del bon funcionament de la recollida, demanem 

que tothom les dugui a terme. 

MOLTES GRÀCIES 

 

 

AVÍS ALS NUCLIS AGREGATS

– RECORDEM als veïns que qui vulgui deixar voluminosos, ha d’avisar a l’Ajuntament de Vilanova de 
Meià (telf. 973415005) amb una setmana d’antelació, concretant els objectes que deixarà.

– Els voluminosos s’han de deixar al costat dels contenidors de l’entrada del poble, el dia abans de la data 
de recollida que marca el calendari, NO més dies enrere.

– Si no s’avisa a l’ajuntament, els voluminosos no es podran recollir.
– Respectar aquestes condicions és garantia del bon funcionament de la recollida, demanem que tothom 

les dugui a terme.

MOLTES GRÀCIES
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PPRROOGGRRAAMMAA DD’’AACCTTEESS  
FFIIRRAA DDEE LLAA PPEERRDDIIUU 22002211 

         VViillaannoovvaa ddee MMeeiiàà 

Diumenge 14 de novembre

9.00h Obertura de la Fira
Exposicions i venda de perdius i altres aus com faisans, guatlles, canaris, ànecs,
galls d’indi...

9:00h Inflables, a càrrec de Mòbilparc, a la Plaça Major. Fins a les 14:00h.

10.00h Un jurat presidit pel President de la Federació de Caça de Lleida, Sr. Jaume 
Teixidó, valorarà les perdius exposades a la Fira per concedir els premis 
corresponents.

10:30h Cercavila i grallers a càrrec de la Cremallera Teatre de carrer, carrers del 
recinte firal i Plaça Major, durant el matí i fins el migdia.

10.30 h Arribada de les Autoritats a l’Ajuntament, signatura al llibre d’honor i 
seguidament visita a la vila i el recinte firal.
Inaugurarà la fira l’Il.lm. Sr. Joan Talarn Gilabert, President de la Diputació de 
Lleida. 

11.00h Visita de les Autoritats al Centre d’Interpretació del Montsec de Meià, 
rebuda a càrrec del coordinador del centre, el paleontòleg Àngel Galobart i la 
guia del museu, Anna Maria Puig.

12.00h Visita amb les Autoritats al recinte firal.

13.30h Lliurament de trofeus de l'exposició de perdius, al recinte firal.

US ESPEREM A LA FIRA!
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CENTRE D'INTERPRETACIÓ
DEL MONTSEC DE MEIÀ

HORARIS DE VISITES

Dissabte: matí de 11 a 14h
                   tarda de 17 a 19h
Diumenge: matí de 11 a 14h

Informació al telèfon 634662341

C/ Costa Codina,16
Vilanova de Meià

Els fòssils de la Pedrera de Meià
L'inici d'un món modern



Núm. 24 -Tercer trimestre 2021   •   47



48   •   LO PAS NOU

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

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

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

Miquel Vilanova Vilanova

Antonio Colom Ariet

Concepció Niubó Fàbregas

Serafina Jaime Trepat

Joan Jaime Farrando

Núria Marcó Tarré

Joan Jaime Marcó

Miquel Galtés Castells

Josep Mª Coma Cabot

Emili Castells Prunera

Josep Terré Escolà

Alejandro Cos Cortecans

Míriam Montaner Martínez

Cesc Cos Montaner

Joana-Alba Cercòs Gaya 

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 €.

El Consell de Redacció de Lo Pas Nou expressa el més sentit condol a la família de Daniel Cas-
tells Castells, Amic de Lo Pas Nou des dels inicis i al qual, amb recança i nostàlgia, trobarem 
molt a faltar. 

A reveure Daniel, els teus amics et recordem amb un gran afecte. Descansi en pau.
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CONFITURA DE TOMATA

Som a fi nal d’estiu i és l’època de 
les tomates. Hi ha moltes formes de 
menjar-nos-les, amb una amanida, 
sucades al pa, fent sofregit o con-
serva, però avui us porto la recepta 
de la confi tura. Fàcil i molt bona.

Cadascú té la seva manera de pre-
parar-la. Jo us ofereixo una versió.

Ingredients:
500 gr. de tomates madures i ver-

melles
½ litre d’aigua
300 gr. de sucre
1 beina de canyella
1 cullerada de vinagre agredolç o 

el suc d’una llimona
Sal

Abans de començar, prepararem 
els pots on posarem la confi tura. 
Els rentarem i els deixarem prepa-
rats. Si és possible, els pots amples 
i baixets.

Començarem pelant les tomates 
i traient les llavors i la part dura. 
Les tallarem a trossos.

Agafarem una cassola amb aigua i 
afegirem les tomates trossejades, el 
sucre i la beina de canyella oberta. 

Ho deixarem al foc fort fi ns 
que comenci a bullir i després 
ho afl uixarem durant ¾ d’ho-
ra mentre anirem remenant i 
vigilant que no s’enganxi a les 
parets fi ns a aconseguir una 
textura espessa.

Llavors ho retirarem del 
foc, afegirem una cullerada 
de vinagre o el suc d’una lli-

mona i ho rectifi carem de sal si fos 
necessari.

Ho posarem en pots i ho farem 
bullir al bany maria una mitja hora.

Ara sols cal posar l’etiqueta i 
guardar-ho al rebost.

Bon profi t!

Joana Bernaus Clavera

LES CREMADES

Quantes vegades a la cuina, algú 
no ha tingut un bon ensurt amb 
l’oli o l’aigua bullent. Al primer mo-
ment, sempre posem les mans sota 
l’aigua freda per tal d’alleujar el 
dolor. Però tot seguit, si voleu so-
lucionar-ho d’una manera ràpida, 
poseu una mica de pasta de dents 
damunt la cremada, veureu com 
s’alleuja de seguida i a més, no surt 
butllofa.

Un altre remei és la patata. 
Aquesta és un gran hidratant de la 
pell que ajuda també a alleujar el 
dolor de la zona cremada.

 Marta García

Cuina i remeis de la padrina

PARC RECREATIUPARC RECREATIU
VILANOVA DE MEIÀVILANOVA DE MEIÀ

PiscinaPiscina
Pista poliesportivaPista poliesportiva
BarBar

C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99C/ Piscines, s/n - Vilanova de Meià - Tel. 973 41 51 99
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Medicina natural, salut i vida

OLIGOTERÀPIA

Els oligoelements són aquells 
minerals necessaris per a de-

senvolupar les activitats corporals 
i que es necessiten en molt baixes 
concentracions, són elements quí-
mics que estan presents en l’orga-
nisme i indispensables pel seu bon 
funcionament. Jacques Ménétrier, 
metge francès, va descobrir el va-
lor terapèutic dels oligoelements i 
és considerat el pare de l’oligote-
ràpia. Ménétrier va verifi car clíni-
cament i biològicament el paper 
d’aquests oligoelements en la salut 
i l’aplicació d’aquest en els tras-
torns de la persona. Va fer diversos 
estudis clínics a principis del segle 
XX i avui es coneix amb el nom de 
medicina funcional. El concepte 
de l’oligoteràpia és la utilització de 
minerals i metalls com el Coure, 
Manganès, Or, Plata, Zinc, Níquel, 
Cobalt o Liti, els quals ajuden a 
reactivar la immunitat de la perso-
na davant d’un problema de salut. 
Són imprescindibles per la majora 
de reaccions bioquímiques de l’or-
ganisme, intervenen en l’assimila-
ció i metabolisme dels aliments, 
la renovació dels teixits, reforçar 
les defenses contra les infeccions, 
les síntesis d’hormones, la repro-
ducció cel·lular i la disminució de 
reaccions al·lèrgiques. Per tant, te-
nen un paper important en el man-
teniment de l’equilibri metabòlic i 
la seva carència pot donar lloc a 
trastorns de tipus funcional. Els 
trastorns de tipus funcional fa re-
ferència a un estat entremig entre 
l’estat de salut i la malaltia patolò-
gica. Els oligoelements no es do-
nen tots junts, sinó que en funció 
del trastorn es donarà un o altre. 

Només el naturòpata o terapeuta 
professional pot assessorar cor-
rectament de quin oligoelement 
manca a la persona. No està con-
traindicada amb cap altra teràpia 
al·lòpata o naturista, són compati-
bles amb l’homeòpata, acupuntu-
ra, fi toteràpia i tampoc si es pren 
algun fàrmac. Els poden prendre 
els bebès des que neixen, les em-
barassades i persones molt medi-
cades. La carència pot ser deguda 
a una alimentació incompleta, poc 
variada i per problemes d’assimi-
lació per factors patològics per 
situacions d’estrès. L’oligoteràpia 
classifi ca a la població en Diàtesis 
“terreny” la predisposició orgànica 
a contraure una determinada ma-
laltia. Diàtesis 1- apareix més en 
joves hiperactius, optimistes, amb 
problemes per agafar el son, amb 
memòria selectiva, astènia matu-
tina i amb cansament que desa-
pareix a mesura que passa el dia, 
al·lèrgies dermatològiques i respi-
ratòries, menstruacions doloroses. 

Diàtesis 2- en nens, adolescents 
i adults dèbils. Persones que tenen 
poca memòria amb difi cultat de 
concentració, pessimistes, a me-
sura que avança el dia es troben 
cansats tot i que al matí al llevar-se 
es troben amb energia. Sensació 
d’avorriment, no suporten la ru-
tina, perden l’energia fàcilment, 
nens amb otitis, sinusitis, trastorns 
gastroduodenals. 

Diàtesis 3- generalment apareix 
en persones més grans de 40 anys, 
amb ansietat, impaciència, angoi-
xa psicològica, astènia global, do-
lor a les cames, sensació d’enve-
lliment prematur. Trastorns al·lèr-

gics, varius, hemorroides, edemes, 
gastritis. 

Diàtesis 4- és la d’estat avançat 
de la malaltia. Persones adultes, 
pessimistes, desinterès pel present, 
depressió, cansament durant tot el 
dia, indiferència sexual, infeccions 
intestinals, colitis, fístules anals, 
artritis, artrosis, anèmia.

Diàtesis 5- coneguda com la de 
la síndrome de desadaptació. Re-
presenta la difi cultat d’adaptació 
de les glàndules endocrines. Hi 
ha un desequilibri de producció 
d’hormones, conseqüència d’una 
disfunció neurològica i endocrina 
provocat per una situació mantin-
guda d’estrès. Persones amb dis-
minució de facultats intel·lectuals, 
depressió, astènia, disfunció ovà-
rica i menstrual. 

Consell de la secció: menja variat 
i sense excés, descansa bé i siguis 
feliç.

Montse Vall,
naturopàta

Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com

i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!
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El reportatge

EL CAMÍ DE L’ESCALA DEL PAS NOU (I)

Volem fer un treball a manera de reportatge que 
anirà apareixent en diversos números per no re-

sultar tan llarg, on podrem veure la importància histò-
rica que des del segle XIV fi ns al segle XIX, havia tingut 
el camí de l’Escala del Pas Nou. Una de les vies més 
importants per anar des del pla fi ns a la muntanya, tra-
vessant la serra del Montsec de Meià. Això va conver-
tir durant uns cinc-cents anys els pobles de la Coma i 
en general, del priorat de Meià, en un indret de pas i 
ben comunicat amb una alta demografi a, que amb alts 
i baixos es va mantenir tot aquest temps. Aquest cicle 
es va trencar cap a la segona meitat del segle XIX quan 
es van dissenyar i construir les actuals carreteres que 
es van “oblidar” de passar per la Coma de Meià i el Pas 
Nou, quedant els pobles que havien format el priorat 
de Meià en un cul de sac mal comunicat, on encara ens 
trobem i sense expectatives econòmiques. Això també 
ha suposat que durant l’últim segle a tots aquests po-
bles, sense cap excepció, s’hagi produït la davallada 
demogràfi ca més gran de la història. 

El camí de l’Escala del Pas Nou. Els orígens al 
segle XIV

El camí més antic: Les Marrades i Bon Repòs
Era el camí anterior al de l’Escala del Pas Nou i amb 

tota seguretat havia estat una antiga calçada romana. 
Era el camí més antic que travessava el Montsec de 
Meià per la part més baixa, el Pelat. Pujava de Vila-
nova de Meià fi ns a Barmó, després cap a Fabregada 
pel coll de Cabeces, continuava per sota de la Cova 
de les Monges (antic castell i poble de Fabregada), 
passava per les Marrades, el Pelat, Coma d’Espinal 
i Bonrepòs, per dirigir-se cap a Isona, l’antiga ciutat 
romana d’Aeso. 

Cal tenir present que al congost que avui coneixem 
com el Pas Nou, no hi passava cap camí, era un indret 
molt encaixat a les cingleres i per tant intransitable, 
fi ns i tot a peu. Altres passos o graells no tan avinents 
i menys transitats, travessaven la serra del Montsec de 
Meià cap al Pallars per la part més alta: el pas de les 
Eugues, el pas del camí Ramader i el pas de la Porte-
lla Blanca a Rúbies. Com indica el seu nom, aquests 
passos eren transitats sobretot per les ramades trans-
humants que pujaven i baixaven de la muntanya cap 
al pla, però també per la gent de la Coma de Meià que 
volia anar als pobles de Conca, sense haver de fer la 
volta tan llarga. 

El camí de l’Escala del Pas Nou
El camí del Pas Nou, és el camí de bast que travessava 

el congost de la serra del Montsec de Meià seguint el 
curs del riu Boix. És el camí nou que es va obrir al segle 
XIV i que comunicava en forma de drecera el comtat 

del Pallars, al nord (la Vall de Barcedana per un costat i 
Toló i Sant Salvador de Toló per l’altre), amb el comtat 
d’Urgell, al sud (Vilanova i la Coma de Meià). 

Aquest nou camí que travessava el Montsec seguint 
l’estret curs del Boix (el Pas Nou), es va obrir a mitjans 
del segle XIV, després que el cavaller Arnau de Llordà 

Enterrament d’Arnau de Llordà encastat al mur de l’antiga col·legia-
ta de Santa Maria de Meià.

Postal de l’Escala del Pas Nou.
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va morir sense fills i en el testament redactat el 1348 
va fer donació al Monestir de Santa Maria de Meià dels 
pobles de la Vall de Barcedana que tenia sota la seva 
jurisdicció, quan era prior de Meià Hug de Turillen. 
Aquests pobles eren Castellnou de Sant Miquel (Sant 
Miquel de Castell Jussà), Sant Cristòfol de la Vall i Sant 
Martí de Barcedana. 

El resum del testament d’Arnau de Llorda diu a la 
primera pàgina:

La donació dels delmes dels llochs de la Vall de Lli-
miana feta per Don Arnaldo de Llordano al Monastir 
de Meyá en lo any 1348, es per la celebració de dos 
misses resades cotidianes en lo altar de la Benaven-
turada Verge Maria de Meyá i perquè cremin dos 
llànties dia i nit en lo altar de la Verge per la mia 
ànima i de mos parents. Consta lo acte en la escriva-
nia de Joseph Bosoms Iltre Notari, viu en la ciutat de 
Barcelona en lo carrer de Sant Pere més alt. 

I el fragment més important del testament diu textu-
alment en llatí:

“ (...) et si dicta uxor mea pregnans non sit et casu 
similiter dictum Monasterium mihi heretem uni-
versalem instituo, et in dicto Monasterio sepulturam 
meam eligo (...).

Kallendas septembris anno domini millessimo 
trecentessimo quadrigessimo octavo. Signum mei 
Arnaldi de Llordano testatoris predicti qui predicta 
oram concedo et confirmo. “ 

A partir d’aquell moment i fins al segle XIX, aquests 

1 Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA). Diversos Meià. Vol. 131. Lucerna ecclesie Collegiata Monasterii B. Maria de Mediano. P. 9-11.
2 REDONDO GARCIA, Esther. El Fogatjament General de Catalunya de 1378. Edita, Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC), Institut Milà i Fontanals, Departament d’Estudis Medievals. Barcelona, 2002.

pobles van ser coneguts com els pobles de la Vall del 
Priorat1. Per poder circular ràpidament i de forma cò-
moda cap aquestes noves possessions i no haver de 
fer la volta per Bonrepòs, els priors de Meià van fer 
obrir aquesta drecera, un pas nou. L’espai que queda-
va entre el curs del riu i les cingleres del congost era 
tan estret que en molts indrets el camí estava esculpit 
en forma d’esglaons a la roca viva, per això també se’l 
coneixia com l’Escala del Pas Nou. Ben aviat, aquest 
nou camí es va convertir en un dels més importants i 
transitats que comunicaven el Pallars amb les terres 
planes de l’Urgell travessant la serra del Montsec i la 
Coma de Meià. 

L’obertura d’aquest nou camí de bast va coincidir 
amb un període de prosperitat econòmica dels po-
bles de la Coma de Meià, ja que els territoris del cas-
tell termenat de Meià, des de 1312, havien passat a 
la corona i el mateix any a Vilanova de Meià el rei 
Jaume II li concedeix una carta de poblament amb 
exempció d’impostos per atreure nous pobladors. En 
aquest mateix segle s’acaba de construir l’església de 
Sant Salvador de Vilanova i es col·locava al portal gò-
tic conegut la Porta Baix, el magnífic grup escultòric 
de la Mare de Déu i el Nen, l’Epifania i l’Anunciació 
(1327). Uns anys després (1374) el rei Pere el Cerimo-
niós concedeix a la universitat de Vilanova de Meià el 
privilegi de celebrar la Fira de Sant Martí el dia 11 de 
novembre (actual Fira de la Perdiu). Amb tota segu-
retat l’obertura del camí del Pas Nou va contribuir a 
aquesta prosperitat que va viure Vilanova i en general 
tots els pobles que formaven part del priorat de Meià. 
Les bones comunicacions creen benestar i riquesa. 
Això ho confirmarem també a continuació amb dades 
demogràfiques.

La demografia als pobles del priorat de Meià 
al segle XIV2 

Com que la demografia sempre va lligada a les bo-
nes comunicacions donarem les dades dels pobles 
del priorat de Meià de l’any 1387, gràcies al fogatja-
ment que es va fer aquest any. En total els pobles del 
priorat de Meià que surten al fogatjament sumen 228 
focs, que aplicant el coeficient de 4,5 per foc, equiva-
lia a uns 1026 habitants. La població més important 
de tot el Priorat era Vilanova de Meià amb 99 focs 
(uns 445 habitants), que aglutinava el 47% de la po-
blació de tot el territori. Aquestes dades demogràfi-
ques pensem que a mitjans del segle encara havien 
de ser molt millors, ja que s’ha produït una davallada 
important de la població, en què el Principat va patir 
una gran davallada demogràfica per culpa de les pes-
tes i epidèmies i les seves conseqüències negatives: 
1333 “lo mal any primer” males collites i fam; 1347 i 
1351 gran mortaldat per culpa de la pesta. La pesta 
rebrota cíclicament el 1362-63, el 1381, el 1396 i el 
1397.

Mapa de les Terres del Marquesat, a mitjans del segle XVI, on apa-
reix el Boix i l’Escala del Pas Nou.
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La demografia als pobles del priorat de Santa 
Maria de Meià segons el fogatjament de 1378. 
(Estimació en habitants a 4,5 per foc). 

Agafarem com a referència les poblacions impor-
tants del nostre entorn i així tindrem una visió compa-
rativa de la importància demogràfica dels pobles del 
priorat de Meià i la seva evolució. Adonem-nos que 
al segle XIV la població més important del priorat de 
Meià era Vilanova de Meià amb 99 focs (uns 445 habi-
tants), i també era demogràficament la més important 
de totes les poblacions properes que agafem com a re-
ferència (Agramunt, 67 focs; Camarasa, 73 focs; Ponts, 
65 focs i Artesa de Segre, 19 focs). 

Les poblacions de referència (1378)

Com que la demografia sempre va molt lligada a les 
bones comunicacions perquè faciliten els intercanvis 
comercials i el moviment de les persones, pensem que 
aquesta puixança demogràfica dels pobles de la Coma 
de Meià té molt a veure a l’obertura del camí del Pas 
Nou. 

3 BONALES i CORTÉS, Jacinto i BAILAC i BONALES, Miquel. Els camins històrics del Pallars. Garsineu edicions. Tremp, 2015. 

Importància del camí del Pas Nou fins al segle 
XIX

Des del segle XIV fins a la segona meitat del segle 
XIX en què es van dissenyar i es van començar a cons-
truir les actuals carreteres, el camí de bast que traves-
sava la serra del Montsec de Meià (mal coneguda com 
a Montsec de Rúbies) pel Pas Nou, i que comunicava 
el Pallars Jussà amb què coneixem avui com la comar-
ca de la Noguera, era un dels més importants i també 
un dels més transitats. 

Seguint els estudis de Jacinto Bonales i Miquel Bai-
lac sobre els camins del Pallars3, els tres grans eixos 
viaris que comunicaven el Pallars amb el pla traves-
sant la serra del Montsec de Meià i les seves estivaci-
ons eren: 1) El camí de Terradets, 2) El camí de 
Barcelona i 3) El camí general (o reial) del Pa-
llars. A més hi havia els camins comarcals que també 
travessaven el Montsec, essent el més important per 
nosaltres 4) el camí del Pas Nou (o drecera del 
Pas Nou). Comentem-los breument.

1) El camí de Terradets. Baixava de Tremp cap a 
Palau de Noguera i Cellers i el congost de Terradets. 

2) El camí de Barcelona. Era l’accés més directe 
per arribar al Pallars pujant de Barcelona. Baixava de 
Tremp cap a Vilamitjana, Figuerola d’Orcau, Conques, 
després enfilava el coll de Comiols i continuava fins a 
Ponts sense travessar cap població important. Aquest 
era conegut com a camí de Barcelona o camí reial de 
Comiols. 

3) El camí general (o reial) del Pallars (camí 
del Pas Nou)

Segons J Bonales i M Bailac, era el camí medieval 
més important del Pallars. Baixava de la Vall Fosca i 
entrava al Pallars Jussà pel congost de Collegats, con-
tinuava cap a la Pobla de Segur, seguia cap a Orcau i 
Figuerola d’Orcau. Aquí es dividia i una branca seguia 
el camí de Barcelona per Comiols, que hem comen-
tat. Però l’altra branca, el camí reial del Pallars pròpi-
ament dit, es dirigia des de Figuerola d’Orcau a cap a 
Mata-solana i l’Hostal Roig, Travessava el congost del 

Fogatjament de 1378

–  Argentera 4 focs 18 habitants

–  Castellnou de Sant Miquel 
(amb St. Cristòfol i St. Martí) 18 focs 81 habitants

–  Castell Sobirà de Meià 6 focs 27 habitants

–  Clua de Meià 10 focs 45 habitants

–  Figuerola de Meià 
(amb Cabrera, Curulla i Rúbies) 13 focs 58 habitants

–  Fontllonga 22 focs 99 habitants

–  Gàrzola 4 focs 18 habitants

–  Mont-roig 12 focs 54 habitants

–  Peralba 4 focs 18 habitants

–  Rocaspana i Carreu 2 focs 9 habitants

–  Santa Maria de Meià 
(Castelló de Mayà) 21 focs 94 habitants

–  Sant Oïsme 2 focs 9 habitants

– Vall d’Ariet 7 focs 31 habitants

–  Vilanova de Meià 99 focs 445 habitants

 Totals 228 focs 1.026 habitants

Agramunt 67 focs 301 habitants

Artesa de Segre 19 focs 85 habitants

Ponts 65 focs 292 habitants

Camarasa 73 focs 328 habitants

Mapa del camí general del Pallars, segons Miquel Bailac i Bonales. 
Era el que travessava el Montsec de Meià pel congost del Pas Nou
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Pas Nou i baixava fi ns a Vilanova de Meià, per això era 
conegut com el camí del Pas Nou. Des d’aquí baixa-
va cap a Artesa de Segre fi ns a Agramunt i continuava 
via Tàrrega fi ns al Camp de Tarragona, i també cap al 
pla de Lleida.

4) El camí del Pas Nou o drecera del Pas Nou
(camí comarcal)

Era un altre camí que els autors citats consideren 
camins comarcals i que circulaven per diferents pobla-
cions de la comarca del Pallars, a vegades seguint les 
valls i moltes vegades eren dreceres dels grans eixos 
viaris. Aquest camí era el que enllaçava Vilanova de 
Meià amb Vilamitjana passant pel Pas Nou, utilitzant 
una part del camí general de Pallars (amb el temps 
s’hauria de convertir aquest camí comarcal, amb po-
ques variants, en la carretera encara no acabada de 
Vilanova de Meià a Vilamitjana). Travessat el congost del Pas Nou direcció a la Conca 

de Tremp, s’arribava a l’Hostal Roig, on es bifurcaven 
els dos camins citats. L’hostal, però també masia i hi-
senda del terme de Sant Salvador de Toló, era un dels 
hostals més importants de la comarca, situat al mig de 
l’eix de comunicacions medieval. Era molt concorre-
gut pels traginers que travessaven el Pas Nou i també 
era el punt de reunió de les ramades que baixaven de 
la muntanya al pla d’Urgell i el Segrià a passar l’hivern 
i on el dia de Sant Miquel (29 de setembre) se celebra-
va una important fi ra ramadera de camp. 

(c ontinuarà)

Ramon Bernaus i Santacreu 

Mapa del camí del Pas Nou o drecera del Pas Nou, segons Miquel 
Bailac i Bonales
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60È ANIVERSARI DE LES NOVES ESCOLES PÚBLIQUES DE VILANOVA DE MEIÀ 
(4a part)

Ramon Vilanova Ticó. L’altre mestre que també va impartir classes a les Escoles de 
Vilanova el curs 1960-1961

El curs escolar 2020-2021 es cele-
bra el 60è aniversari de la inau-

guració del nou edifi ci de les Esco-
les de Vilanova de Meià, per aquesta 
raó a la nostra revista anem traient 
articles, fotografi es i comentaris re-
lacionades amb aquesta efemèride, 
ja que al començament era només 
l’escola del nostre poble, perquè els 
altres que formaven part del muni-
cipi tenien cadascú la seva escola. 
Però des de principis de la dècada 
de 1980 que es va remodelar de nou 
el mapa escolar, al nostre centre es 
va crear una concentració escolar 
amb els alumnes de Vilanova, de 
Santa Maria i de Gàrzola, amb trans-
port i menjador escolar, que enca-
ra és vigent, i que l’ha convertit en 
l’únic centre escolar obert a tot el 
municipi.

El curs 1960-1961 va estrenar el 
nou edifi ci com a mestre de la clas-
se dels nens el Sr. Emili Marc Jorda-
na, que tenia la plaça en propietat. 
La Sra. Pepita Balagueró era la mes-
tra de la classe de les nenes, però 
aquell mateix curs ocupà la plaça 
la Sra. Antònia Sarri Huguet, fi lla de 
Vilanova, que va permutar-la amb 
la seva propietària. Centrant-nos 
només en la classe dels nens, el Sr. 
March, que era molt jove, li va tocar 
fer el servei militar i va ser cridat a 
fi les a principis de 1961. Com que la 
Delegación de Educación Nacional 
de Lérida no va cobrir la seva plaça 
de forma automàtica, els nens que 
érem els seus alumnes ens vam que-
dar una bona temporada sense el 
mestre i sense classes. Alguns, sis 
o set, especialment aquells que ens 
preparaven per estudiar el Batxille-
rat, vam anar un parell de mesos a 
l’escola de Santa Maria de Meià, que 
tenien com a mestra la Sra. Maria 
Pasqual, la qual estava casada amb 
Josep Sarradell i residia a Vilanova. 
Cada matí abans de les vuit, en ple 
hivern, marxàvem amb ella caminat 
fi ns a Santa Maria, ens emportàvem 
el dinar en una carmanyola i a la tar-
da, quan acabaven les classes, tor-

nàvem tots junts de nou cap a casa. 
Aquesta situació va durar fi ns l’11 
d’abril. A partir d’aquí comença la 
nostra història. 

El dia 8 d’abril de 1961, el Dele-
gado de Educación de Lleida va 
nomenar al Sr. Ramon Vilanova 
Ticó com a Maestro interino de la 
Escuela Nacional unitaria de niños 
de Vilanova de Meyá i li va expedir 
el corresponent títol. Aquest nome-
nament no tenia efectes ofi cials ni 
econòmics, fi ns que es prenia pos-
sessió de la plaça. Això va passar el 
dia 11 d’abril en què el secretari de 
l’Ajuntament i de la Junta Municipal 
d’Educació Primària de Vilanova, 
Àngel Solsona Vidal, certifi cava que 
el Sr. Ramon Vilanova prenia pos-
sessió de la plaça de mestre interí de 
l’escola unitària de nens. Signava la 
certifi cació el mateix secretari amb 
el vistiplau de l’alcalde. En aquell 
moment l’alcalde del municipi era 
Delfí Solé Puig que residia a Llu-
çars, per això aquesta diligència la 
va signar en nom seu el regidor Jo-
sep Durich Miret, ell va ser el qui va 
atendre al nou mestre en tot el que 
li va fer falta mentre va estar entre 

nosaltres. El Sr. Vilanova va exercir 
com a mestre interí fi ns al 31 d’agost 
de 1961, en què el secretari va signar 
el seu cessament amb el vistiplau de 
l’alcalde en funcions que en aquell 
moment era Joan París Castells. En 
total Ramon Vilanova va exercir 
com a mestre interí del nostre poble 
4 mesos i 20 dies. Pròpiament com 
a professor amb alumnes hi va ser 
de 2 mesos i 19 dies, ja que la resta 
corresponien a les vacances d’estiu. 
Un espai molt curt de temps que va 
estar entre nosaltres del que en con-
serva una grata memòria i al cap de 
seixanta anys ha tornat a pujar per 
recordar-ho. 

El dissabte 5 de juny de 2021 el 
Sr. Ramon Vilanova i la seva espo-
sa, acompanyats pel seu amic el Sr. 
Emili March i la seva esposa, han es-
tat de nou a Vilanova de Meià per re-
frescar la memòria d’aquella prima-
vera llunyana de 1961. El Sr. March, 
com a bon amfi trió, el va acompa-
nyar durant tota la jornada i primer 
de tot els va portar a esmorzar a bar 
de les piscines. Equipament que en 
aquell moment només era un pro-
jecte que va engrescar a tota la gent 

Primera comunió del 1961. Darrere, d’esquerra a dreta: Ramon Vilanova, mossèn Josep Elfa, 
mossèn Ramon Solé i Antònia Sarri. Davant, d’esquerra a dreta: Jaume Pallarés, Josep Portí, 
Josep Cardona, Jaume Codina, Josep M Farré, Ramon Bernaus, Serafi na Jaime, Sofía Sarri, 
Núria Marcó, Glòria Pallarés, Balbina Bernaus i Aurora Portí.
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del poble i als estiuejants, ja que a 
l’estiu de 1962 es va fer realitat i es 
van poder posar en funcionament. 
Al bar va poder conversar amb Ri-
card Masanés, alumne seu, que és 
el fill d’Antoni Masanés, de cal Cu-
nyeró, que aleshores era l’agutzil 
de Vilanova i del que en conserva 
un gran record, ja que el va ajudar 
molt a integrar-se a la nostra comu-
nitat. També van fer memòria del 
seu germà, el malaguanyat Antoni 
Masanés, alumne seu, que anys des-
prés treballant a Andorra va perdre 
la vida en un lamentable accident. 
La següent visita programada va 
ser a l’església, magnífic edifici ro-
mànic-gòtic restaurat el 2012 i que 
és Bé d’Interès Cultural d’Àmbit 
Nacional (monument nacional) des 
del 1984. Allí els estava esperant Cli-
ment Durich Solé, fill de l’alcalde en 
funcions, Josep Durich Miret, que 
va ser l’autoritat municipal que va 
atendre al nou mestre durant la seva 
estada al poble, del que en conserva 
un gran record, ja que el va ajudar 
en tot el que va poder perquè es tro-
bés bé entre nosaltres. Van recordar 
al seu germà, Josep Durich, que va 
ser alumne seu i que ara viu a An-
dorra. 

Aquí Ramon Vilanova ens va ex-
plicar que, quan va arribar al poble, 
el van portar a la fonda de cal Pissè 
amb la intenció que s’hi instal·lés. 
El problema fou que quan li van dir 
el què li costaria la pensió completa 
cada mes, no va poder quedar-s’hi 

perquè amb el sou que cobrava com 
a mestre, no solament no li arribava 
per poder-la pagar, sinó que encara 
hi hauria hagut de posar diners. En 
explicar-ho a l’alcalde en funcions, 
aquest li va buscar un allotjament 
que estigués més a l’abast de les se-
ves possibilitats econòmiques: cal 
Castells, on la Maria tenia allotjat a 
pensió completa el vicari, mossèn 
Ramon Solé i allí es va poder instal-
lar. Conserva un gran record de la 
temporada que va estar allotjat en 
aquesta casa i, sobretot, de la Maria 
que els tractava molt bé. També es 
recordava molt del seu fill, el Joan, 
que recentment ens va deixar. 

A l’església també els espera-
ven dos antics alumnes: Francesc 
Cardona Fonoll i Ramon Bernaus. 
El primer, actualment és l’agutzil 
municipal, els va obrir el temple i 
els va acompanyar tot el dia en les 
diverses visites que van realitzar. El 
segon, professor d’institut jubilat, 
els va fer una visita comentada del 
temple i del poble. Com que els dos 
són redactors de la revista munici-
pal LO PAS NOU, van lliurar-li els 
dos últims números perquè cone-
gués una mica les coses que passen 
al municipi, i també dos llibres so-
bre temes de Vilanova de Meià. En 
ser a l’Ereta es recordava del mes 
de maig que va ser al poble amb la 
renglera d’acàcies florides i dels 
rosers blancs del jardí que cuidava 
la majordoma, i com cada tarda, a 
2/4 de 5 pujaven a l’església amb els 
nens de la seva classe i la Sra. Anto-
nieta Sarri amb les nenes, a resar el 
rosari per celebrar el Mes de Maria. 
Després el rector i el vicari ense-
nyava la doctrina a les nenes i als 
nens que havien de fer la primera 
comunió. L’únic record gràfic que 
de moment hem pogut localitzar de 
la seva estada a Vilanova és la fo-
tografia amb els dotze alumnes que 
l’any 1961 van fer la primera co-
munió. Al presbiteri de l’església, 
al davant de l’altar major hi tenim 
els nens i nenes i al seu darrere el 
mestre, Ramon Vilanova; el rector, 
mossèn Josep Elfa; el vicari, mos-
sèn Ramon Solé i la mestra, Antò-
nia Sarri. 

Els pares dels alumnes que es pre-
paraven per examinar-se a Lleida 
de Batxillerat al mes de juny, li van 
demanar si els podia continuar fer 

repàs i així van poder seguir el curs 
amb normalitat. 

Quan des de la Porta Baix vam 
observar l’ermita de Meià situada 
al damunt del puig de Meià, al nord 
de l’església, es va recordar del gran 
aplec i la festa que s’hi va celebrar 
el dia 3 de maig per Santes Creus, la 
festa més bonica que a la primavera 
se celebra a Vilanova. També ens va 
explicar quan i com va conèixer a 
l’Emili March, que era el propietari 
de la plaça de mestre que ell ocupa-
va. El Dilluns de la Pasqua Granada 
se celebrava, i encara se celebra, a 
Bonrepòs un aplec molt important 
i on s’arreplega molta gent de les 
dos vessants del Montsec de Meià. 
El secretari, Àngel Solsona, un xicot 
jove com ell i molt amic de l’Emili, 
tenia una moto i van anar a l’aplec 
passant pel dret per la carretereta 
del Pas Nou i la pista de Currol-
da. En ser a Bonrepòs, van decidir 
arribar-se fins a Talarn on l’Emili 
estava fent la mili. Dit i fet, es van 
desplaçar amb la moto al campa-
ment de Talarn i d’aquesta manera 
es van conèixer. Aquesta trobada va 
ser l’origen d’una llarga amistat. El 
pitjor de l’excursió va ser quan van 
tornar al vespre, passant per la pista 
i la carretereta del Pas Nou. La van 
fer amb moltes dificultats per culpa 
del mal camí, però sobretot per una 
forta tempesta que els va agafar i 
que els va fer arribar al poble a ne-
gra nit. 

El matí havia passat molt de pres-
sa i ara arribava de l’hora de fer una 
passejada pel casc antic del poble 
fins al Centre d’Interpretació del 
Montsec de Meià. El Climent es va 
acomiadar i la resta dels companys 
van baixar pel carrer de l’Església, 
fins al cobert del Pubill i allí van en-
filar el carrer de Ponent fins a la pla-
ça. Aquest era el camí del qual més 
se’n recordava el Ramon Vilanova 
perquè el feia cada dia per anar a 
l’escola. Sortia de la casa de la Ma-
ria del Castells, travessava la plaça, 
i, per sota del cobert de cal Tatx, 
que aleshores hi havia una botiga, 
enfilava el carrer de Ponent. Passa-
va per davant de la casa del Josep 
Durich i de cal Guerra, on coneixia 
al Joan París (el Joanet del Guerra) 
que durant aquella primavera el van 
fer regidor de l’ajuntament. Sortia 
pel portal de Ratera i baixant per 

Emili March (esquerra) i Ramon Vilanova 
(dreta) davant de la Porta Baix de l’església 
de Sant Salvador de Vilanova de Meià.
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l’antic camí de Santa Maria, passa-
va per davant de cal Joaquim i de la 
caserna de la guàrdia civil fi ns a ar-
ribar al col·legi. I això cada dia, dues 
vegades, durant quasi tres mesos.

Van baixar pel carreró de la Plaça 
per sortir a l’antic vall de la mura-
lla, on molt a prop a mà esquerra es 
troba el Centre d’Interpretació del 
Montsec de Meià, a sota mateix de 
l’eixida del Cafè del Sindicat (Casal 
Municipal). Ja els estava esperant 
la guia, l’Anna Puig, que amb una 
gran professionalitat els va conduir 
per la magnífi ca col·lecció de fòssils 
que mostren a les sales, destacant 
sobretot els de la primera planta, els 
fòssils trobats a les calcàries litogrà-
fi ques de la Pedrera de Meià, quan 
aquesta s’explotava a principis del 
segle XX. Una mostra única, ja que 

només per poder contemplar un pei-
xet, una branca de falguera, les ales 
d’una vespa, una aranya, una grano-
ta o un petit cocodril, val la pena el 
desplaçament fi ns a Vilanova, ja que 
això no es troba en cap més indret 
del país. Tota una experiència per al 
Ramon Vilanova i els seus acompa-
nyants, tot i que la majoria érem del 
poble i ja ho coneixíem. 

Després de la visita, els comiats i 
a dinar. L’Emili March els va portar 
al restaurant de l’Hostal Montsec de 
Santa Maria de Meià on la Maria Je-
sús, amb molts anys d’experiència 
i amb ganes d’innovar, els va servir 
les menges de la casa molt relacio-
nades amb el territori. 

A la tarda, acompanyats de nou 
pel Francesc Cardona Fonoll, van 
reprendre la visita per a redescobrir 

antics records de la seva curta es-
tada a Vilanova, especialment quan 
van entrar al pati de les Escoles on 
la mainada jugava a l’hora de l’es-
barjo i a les tardes, ja que era l’únic 
espai condicionat en tot el poble. 
Però va ser en entrar a la classe de 
l’esquerre, que havia estat l’antiga 
aula dels nens, on els records com 
a mestre van ser més notables. Aquí 
va fi nalitzar la jornada del Ramon 
Vilanova, el jove mestre que du-
rant més de quatre mesos va estar 
treballant amb els nens del poble i 
convivint amb la gent. Records que 
costen d’oblidar i més avui que ha 
fet un gran exercici de memòria.

Francesc Cardona i Ramon 
Bernaus

LO PAS NOU 

MESTRES QUE HAN PASSAT PER LES ESCOLES

Les Escoles Noves de Vilanova 
de Meià inaugurades el curs 

1960-1961, enguany, han fet 60 
anys. Durant tot aquest temps, hi 
ha hagut molts canvis i també hi 
ha passat una bona colla de profes-
sores i professors, els quals avui, 
voldria nomenar i recordar, encara 
que amb tants anys, potser algun 
nom no ens recordem, però farem 
el que podrem. 

Els primers mestres que van in-
augurar les Escoles Noves van ser 
l’Emili March Jordana i la Pepita 
Balagueró. El senyor Emili March 
era el mestre de la classe dels nens. 
Durant el temps que March va es-
tar al Servei Militar (la Mili), va ser 
reemplaçat pel senyor Ramon Vila-
nova, mestre també dels nens que 
aquell any 1961 van fer la Primera 
Comunió i el Xavier Calvera, pro-
fessor que era molt espectacular 
perquè jugava a futbol descalç. La 
senyora Pepita Balagueró, era la 
mestra de la classe de les nenes. 

Poc temps després, la plaça de 
la Pepita Balagueró, la va ocupar 
l’Antònia Sarri Huguet, fi lla de Vi-
lanova de Meià i que fi ns llavors 
havia estat de mestra a Vilanova 
de Segrià. Les dues professores 
van fer una permuta i es van can-
viar la plaça, la Pepita Balagueró, 

fi lla de Vilanova de Segrià, va poder 
exercir de professora al seu poble, 
igual que l’Antònia Sarri va poder 
fer de mestra al seu poble de nai-
xement, a Vilanova de Meià. Així 
doncs, la senyora Sarri era a partir 
d’ara, la nova mestra de les nenes, 
lloc i professió que va exercir fi ns a 
la seva jubilació l’any 1983. Va ob-
tenir la Creu d’Alfons X el Savi. Va 
ser 23 anys professora de les nenes 
i nens de Vilanova i ja cap al fi nal 
de la seva professió, ho va ser dels 
nens i nenes del municipi.

Emili March va estar nou anys 
donant classes als nens del po-
ble de Vilanova i quan va marxar, 
el seu lloc el va ocupar el mestre 
Alfredo, del qual ara no recordem 
el cognom. L’Alfredo era fi ll d’un 
militar resident a Tetuán. Amb el 
temps, va ser substituït pel Jeróni-
mo, que era de Guadalajara.

Els mestres continuaven els can-
vis i poc després, va venir a exer-
cir el senyor Pere Garrofé de Mo-
llerussa, el qual amb la seva estada 
a Vilanova, va contraure matrimoni 
a Santa Maria de Meià amb la se-
nyora Aurèlia Bonet. El mestre 
Pere, tal com el coneixíem, ja fa 
anys que malauradament no està 
entre nosaltres, però tots els seus 
exalumnes i amics en guarden un 

bon record. 
Anys després, amb la Llei Villar 

Palasí (1970) i les concentracions 
escolars, tots els alumnes a par-
tir de 6è EGB, havien d’anar amb 
transport escolar a l’escola pública 
d’Artesa de Segre. Durant uns anys 
Antònia Sarri va ser l’única pro-
fessora de l’escola de Vilanova de 
Meià. Però seguint les normatives 
del Departament d’Ensenyament, 
es van produir unes quantes ade-
quacions pel que fa al mapa escolar 
municipal. A principis de la dècada 
dels 80 es van remodelar de nou les 
escoles i es va crear a Vilanova una 
concentració escolar amb els alum-
nes de les poblacions de Gàrzola i 
Santa Maria de Meià, la qual cosa 
va suposar que els nens i nenes 
d’aquests pobles no haguessin de 
desplaçar-se fi ns a Artesa de Segre 
per cursar l’ensenyament obligato-
ri. Això suposà que fi ns al 1997 hi 
va haver a Vilanova tres mestres 
que impartien tot l’ensenyament 
primari fi ns als 14 anys. Amb l’apli-
cació de la LOGSE, de nou va tor-
nar a funcionar el transport escolar 
cap a l’IES d’Artesa, emportan-se’n 
la mainada des dels 13 fi ns als 16 
anys, des del curs 1996-97. El curs 
1997-98 encara es van mantenir 
amb dos mestres a la concentra-
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Antònio Colom (dreta de la imatge), xòfer del microbús que 
porta els alumnes dels pobles veïns del municipi de Vilanova 
de Meià. Quan al matí arriben els alumnes amb el bus són re-
buts i vigilats a l’espera que entrin a l’escola, per l’agutzil, el 
Paco Cardona (al costat de l’Antònio Colom).

Antònia Sarri Huguet, mestra d’ensenyament primari, filla 
de Vilanova. Amb 39 anys de servei exercí a Alentorn, Sant 
Romà d’Abella, Isona, Algerri i Vilanova del Segrià. Des de 
1960 fins al 1983, va exercir a Vilanova de Meià. Va ensenyar 
vàries generacions d’infants de la vila i els últims anys, amb la 
concentració escolar, també dels pobles del municipi. El 1979 
li fou concedida la Creu d’Alfons X el Savi.

Estat actual de les escoles municipals de Vilanova de Meià.

Classe de la professora Carme Roig. Curs 2020-2021.

Classe de la professora Cinta Arbonés. Curs 2020-2021.

Classes de la professora Laura López. Curs 2020-2021.

ció escolar de Vilanova, oferint un ensenyament 
de força qualitat, ja que a en estar adscrita una 
Zona Escolar Rural (ZER), reben el suport setma-
nalment de professors especialistes en idiomes, 
manualitats i gimnàstica. 

L’any 1983, a la jubilació de l’Antònia Sarri, du-
rant una dècada van venir a exercir de professors 
a Vilanova, les/els següents: Montse Miró, Mont-
se Seuma, Engràcia González, Javier López, Jose-
fina Casas, Enric Miravet, Vicent Trepat i Maria 
Utges, que es va casar a Vilanova amb el Josep 
Cuñer, conegut com lo Farré Nou. A partir del 
curs 1993-94, hem trobat escrita la següent rela-
ció de curs-professors: 
Curs 1993-94: Laura Gabernet Foix, Vicent Tre-

pat Brescó i Maria Utges Carrera. Matrícula 
d’alumnes: 39.
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Curs 1994-95: M. Engràcia Gon-
zález Alastrue, Anna M. Pérez 
García, Vicent Trepat Brescó, 
Maria Morgui Usall i Carme Ollé 
Vilas. Matrícula d’alumnes: 40.

Curs 1995-96: M. Engràcia González 
Alastrue, Anna M. Pérez García, 
Vicent Trepat Brescó, Núria Ma-
llol Agulló, Josefa Roca Cañadell. 
Matrícula d’alumnes: 33.

Curs 1996-97: Núria Mallol Agulló, 
Anna M. Pérez García i Vicent 
Trepat Brescó. Matrícula d’alum-
nes: 30.

Curs 1997-99: Rosa M. Romai i Mar-
garida Palou Tugues. Matrícula 
d’alumnes: 22.

Curs 1999-2000: M. Teresa Sabanés 
i Teresa Estopà.

Aquesta llista és la que m’ha pogut 
facilitar la Carme, la directora actu-
al de l’escola de Vilanova de Meià. 
Però en dades, malauradament 
passem al registre de l’any 2000 al 
2010. 

Curs 2000-10: M. Teresa Sabanés i 
M. Carme Roig.

Curs 2010-11: M. Teresa Sabanés, 

M. Carme Roig i Anna Domingo.
Curs 2011-12: M. Teresa Sabanés, 

M. Carme Roig i Óscar López.
Curs 2012-14: M. Teresa Sabanés, 

M. Carme Roig i Montse Balcells.
Curs 2014-15: M. Teresa Sabanés, 

M. Carme Roig, Montse Balcells 
i Sandra Montáñez.

Curs 2015-16: M. Teresa Sabanés, 
M. Carme Roig, Montse Balcells 
i Adela Laplana.

Curs 2016-17: M. Carme Roig, 
Montse Balcells, Laura Cazorla i 
Pilar Barril.

Curs 2017-18: M. Carme Roig, M. 
Eugènia Gómez, Gemma Castell 
i Núria Alba Torrelles.

Curs 2018-19: M. Carme Roig, M. 
Eugènia Gómez, Verònica Cas-
tells i Gemma Castell.

Curs 2020-20: M. Carme Roig, Àngel 
Santacreu i M. Eugènia Gómez.

Curs 2020-21: M. Carme Roig, Cinta 
Arbonés i Laura López.

Lamentem que del 2000 al 2010, 
a l’Escola d’Educació Infantil i 
Primària Mare de Déu del Puig de 
Meià, Zona Escolar Rural El Roma-
ní, no m’han pogut trobar cap nom 

ni dades dels mestres que havien 
impartit classes. 

Algunes dades s’han extret del 
llibre El Municipi de Vilanova de 
Meià de Ramon Bernaus Santacreu 
i Ferran Sánchez Agustí.

Agraïments: Emili March, Miquel 
Vilanova i la directora de l’escola, 
Carme Roig. 

Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Professores del curs 2020-2021, durant el 60è 
aniversari de les escoles. D’esquerra a dreta: 
Cinta Arbonés, Carme Roig i Laura López.

648 955 032
magiamagmarc@gmail.com
www.facebook.com/magiamarc

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

• Màgia apta
  per a tots
  els públics
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El passat i el present

VILANOVA DE MEIÀ. LA VILA CLOSA 

Vilanova de Meià és una pobla-
ció medieval arrecerada al turó 

del castell i als peus de l’església 
de Sant Salvador; amb uns carrers 
que són estrets i paral·lels des de 
ponent a llevant, fruit de les suc-
cessives ampliacions del seu clos 
emmurallat, creuats per altres per-
pendiculars i costeruts que pugen 
fi ns a l’església. Observant el traçat 
urbà, sobre un plànol, s’aprecia que 
el primer poble fundat per Ramon 
I de Meià, entre fi nals del segle XI 
principis del segle XII, només arri-
bava fi ns a l’actual carrer de l’Es-
glésia, i estava format pel castell, 
la primitiva església i el carrer del 
Forn. Aquest carrer en realitat és 
un barri amb dos carrers perpen-
diculars (les escales de l’Església i 
el carrer que puja fi ns a la Mota) i 
un de paral·lel (des de cal Silvestre 
fi ns al raval de la Creu). El centre 
urbà era l’eixample del Forn amb 
les tres placetes i la placeta de 
l’Ereta, aleshores cementiri. Uns 
dels portals havia estat entre cal 
Raimundo i cal Catalunya. Possi-

blement un altre entre cal Soca i 
cal Centenar, però el més impor-
tant es trobava entre cal Leandro 
i cal Torret, avui cal Sangrà i cal 
Vingut, des d’on sortia el camí que 
pujava a la vila vella de Meià i el 
camí de les Plantes que anava cap 
a Fabregada i Bonrepòs. D’aquest 
portal es conserva la gran torre de 
planta quadrada que el defensava, 
cal Leandro, avui cal Sangrà, se-
gurament del segle XII, avui arre-
bossada i pintada tot desfi gurant la 
seva antigor. La funció de muralla 
la feien les cases que donaven a 
l’exterior, amb les parets molt for-
tes, les obertures a gran altura i la 
porta d’entrada al carrer interior.

Un nou eixamplament urbà el 
formen la llarga fi la de cases de la 
part de sota del carrer de l’Esglé-
sia. En aquesta època s’obrí el por-
tal de la Font de Caps. La Sotinya 
havia estat durant molt de temps 
un altre portal de la vila, segura-
ment el més important, amb un cos 
de guàrdia que vigilaven. Demostra 
aquest fet la presó que es troba als 

baixos de cal Farro, que juntament 
amb cal Farrandó, serien les for-
tifi cacions d’aquesta entrada. Un 
altre portal estaria situat al cobert 
de cal Pubill.

Pensem, però, que el gran eixam-
plament urbà de Vilanova es va 
donar als voltants del 1312 quan 
la vila va passar a ser patrimoni de 
la corona i el rei Jaume II atorgà el 
privilegi de l’exempció d’impostos 
reials durant cinc anys, als antics 
habitants i aquells que hi trasllades-
sin la seva residència. Fou tan gran 
l’èxit d’aquesta mesura que no va 
quedar dins el recinte emmurallat 
cap solar per edifi car. El mateix rei 
autoritzà el 1314 un nou eixampla-
ment de la vila, potser el defi nitiu. 
En aquest eixamplament de princi-
pis del segle XIV s’habilitarien com 
patis edifi cables la fi lera de cases 
de la part de sota del carrer de Font, 
carreró de la Plaça, la Plaça Major, 
carrer del Migdia, carrer dels Tei-
xidors i carrer Ponent. Aleshores 
es van obrir el Portal de Ratera i el 
Portal d’Ajós, aquest amb les grans 

Antic cobert i portal de cal Pubill, vist per dins de la vila.
Imatge antiga de l’entrada de la vila, coneguda com el Portal de la 
Font de Caps.
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dovelles d’arc apuntat, així com les 
arcades dels coberts que hi porten; 
es va urbanitzar la Plaça Major 
amb les arcades de la part nord 
i de ponent. Si tenim en compte 
documents antics, creiem que en 
molts indrets s’aixecaren panys de 
muralla amb torres de defensa de 
planta quadrada. De la muralla no 
en queda visible cap tros, ja que 
estarà integrada al mur exterior de 
les cases que donen al vall, però, sí 
que encara podem veure alguna de 
les torres de defensa a cal Senyor 
Pere, cal Gil i cal Txen. A moltes 
de les parets mitgeres de les cases 
d’aquest indret es poden veure uns 
grans arcs apuntats, ara cegats, 
que les comunicava quan formaven 
part de l’antiga fortificació. Tenim 
notícies, però, del mur de la vila 
i del seu vall en el ‘’Capbreu Vell 
de Meià ‘’ del 1557 i sobretot en el 
‘’Capbreu de les possessions que el 
Prior de Santa Maria té al terme de 
Vilanova (....) ‘’ del 1627. Transcriu-
rem literalment alguns fragments 

d’aquestes últimes capbrevacions: 
“Pere Melsior: (... ) que te y pos-

seheix en el terme de la present Vila 
junt al mur de la Vila un tros de ter-
ra campa, tinguda de alguns quatre 
jornals de terra dit lo Tros de la Co-
romina, afrontant a sol-ixent ab lo 
mur, de migdia ab lo hort de ell dit 
Melsior, a ponent ab lo bancal del 
Calderer de Antonio Joan Garriga y 
ab lo tros de la Sra. Carlana y a tra-
muntana ab lo camí real (...).

Miquel Horomir: (...) se tenere 
queda hortu juxta muros dictae Ville 
a la Codina, que afronta ab la Codi-
na (...).

Catherina Mora: (...) se tenere dic-
to nomem qendam hortu lapidibus 
circumclusu in termino dictae Ville 
in partida del Carreró, junt al mur 
de la Vila, prop lo hort de March Ter-
rer y lo tros del Sr. Cerdà (...).

Jeroni Horomir: Item lo hort ab 
bancal y lo hort de la era que té sota 
los Estiradors, junt al mur de la 
Vila (...).

Joan Castells: Item un hort tan-

cat al Cap dels Estiradors, junt al 
mur de la Vila. Afronta a migdia 
ab los Estiradors y tremuntana ab 
lo Vall de la Vila (...).

Amb aquestes declaracions que-
da molt clar que en aquesta època 
Vilanova estava envoltada de murs 
per la part de ponent, amb el tros 
de la Coromina de Pere Melsior, 
situat aproximadament entre cal 
Guerra i el carrer de les Escoles 
(el camí real que del Portal de Ra-
tera anava cap a Santa Maria). En 
aquest indret no consta que hi ha-
gués vall o fossat.

També tenia muralles pel costat 
de llevant, a la Costa Codina, i sen-
se cap dubte l’hort de Miquel Horo-
mir és l’actual hort de ca l’Oromí .

Per la part del migdia, també hi 
havia muralles i en aquest indret 
amb el vall, com es pot veure en 
els horts que declaren Catherina 
Mora, Joan Castells i Jeroni Horo-
mir, que es trobaven a la part dels 

Imatge actual de l’antic Portal de la Font de Caps. Imatge antiga del Portal d’Ajós, aquest amb 
gran dovelles d’arc, juntament amb el Por-
tal de Ratera, són els últims portals cons-
truïts de la vila.

La Sotinya també havia estat un altre portal, segurament el més im-
portant amb cos de guàrdia i que vigilaven la presó que es troba als 
baixos de cal Farro.

Portal de la Sotinya vist per dins de la vila.
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Estiradors.
Una mostra molt clara que la file-

ra de les cases de sota el carrer de la 
Font, Plaça Major i carrer del Mig-
dia havien estat horts, és la séquia 
que sortint de la Font de Caps pas-
sava pel mig d’aquests carrers fins 
al portal d’Ajós i cap al carrer de la 
Perdiu. En aquesta segla encara hi 
havia els astoledots que servien per 
girar l’aigua amb uns seclons per 
sota de les cases (cal Mosset), per 
regar els horts d’extramurs a l’in-
dret del carreró del Vall. Aquesta 
segla continuà funcionant fins a la 
dècada dels anys 1980 en què es va 
desviar cap a la Costa Codina. En 
escriptures dels segles XVII- XVIII, 
el carrer de la Font era anomenat 
carrer de la Segla, mentre que els 
de Migdia i Ponent els anomenaven 
com els portals, carrer d’Ajós i car-
rer de Ratera, perquè portaven cap 
aquests portals.

Creiem que aquest últim eixam-
plament de la vila del segle XIV fou 
tan gran que va costar molts anys 
omplir de cases els patis habilitats 
i l’espai urbà medieval, sense els 
eixamples, va arribar fins al segle 

XX amb molt pocs canvis, del qual 
encara en té el record molta gent 
gran i es pot veure en fotografies 
antigues. Per comprendre els se-
gles que va costar d’omplir aquest 
espai habitable cal donar una ulla-
da a l’evolució de la població de Vi-
lanova que s’estanca i va a la baixa 
des de finals del segle XIV fins a la 
segona meitat del segle XVIII.

Cal deixar constància finalment 
que de l’antic castell de Vilanova, 
residència dels Meià i dels Cervera 
durant els segles XII-XIII, pràctica-
ment només en queden el solar i 
els fonaments i algunes filades dels 
murs exteriors amb una torre qua-
drada a la part de tramuntana, fets 
amb grans carreus arenosos. En 
l’eixamplament de la nau del San-
tíssim de l’església, es reutilitzaren 
una gran part de les antigues pedres 
del temple al mur de ponent, men-
tre que els de llevant i tramuntana 
es van fer amb els grans carreus 
arenosos de les parets del castell. 
La resta dels murs que queden de la 
fortificació són fets amb un senzill 
paredat de petits carreus irregulars 
de quan els van reconvertir en fos-

sar, o potser van ser posats a cor-
recuita en els setges de la Primera 
Guerra Carlina.

Evolució de la població de Vila-
nova de Meià :

1378 99 focs (445 hab.)
1515 80 focs (360 hab.)
1553 92 focs (414 hab.)
1673 74 focs (333 hab.)
1708 96 focs (432 hab.)
1717 82 focs (369 hab.)
1787 623 habitants
1812 900 habitants
1842 325 habitants
1860 995 habitants
1900 814 habitants
1920 715 habitants

Nota: Cada foc equival a una casa 
habitada i les dades amb ( ) són 
aproximades, completades a 4, 5 
per foc.

Bibliografia: El Municipi de Vi-
lanova de Meià, de Ramon Bernaus 
Santacreu i Ferran Sánchez Agustí.

Text i fotos: F. Cardona Fonoll

Voltants del 1314 (s. XIV), nou eixample sota el carrer de la Font, 
carreró de la Plaça, Plaça Major, carrer Migdia, carrer dels Teixidors 
i carrer Ponent.

Un dels portals més antics, entre cal Leandro i cal Torret, avui cal 
Sangrà i cal Vingut. D’aquest portal es conserva la torre quadrada de 
defensa de cal Leandro (avui cal Sangrà), segurament del segle XII.

El 1314 es va fer un nou eixamplament de la vila. A principis del segle 
XIV es van construir els últims portals de la vila, el Portal de Ratera i 
el Portal d’Ajós. A la imatge vista del Portal de Ratera.

També havia estat un portal abans de fer l’eixample, cal Raimundo i 
cal Catalunya.
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Espai Gastrocultural
RECEPTARI: EL LLIBRE DE “LA CUYNERA CATALANA”

La cuynera catalana, es va publicar per primera 
vegada en fascicles, que van aparèixer entre els anys 
1833 i 1835, fi ns que el 1851 es va editar com a llibre.

El seu títol complet és molt signifi catiu de la men-
talitat burgesa que representa: La 
cuynera catalana, ó sia, reglas 
útils, fácils, seguras y económi-
cas per cuynar bé; escullidas dels 
autors que millor han escrit sobre 
aquesta matèria. Refl ecteix el de-
sig de gaudir d’una bona cuina, però 
sense despeses excessives.

És un llibre dividit en 4 “qua-
derns” amb més de 500 receptes, 
imprescindible per profunditzar a 
les arrels de la cuina catalana de 
l’època. La primera part està de-
dicada sobretot a plats populars: 
brous, sopes i bullits, preparacions 
amb verdures i llegums, i plats de 
carns i despulles. La segona mostra 
la riquesa i la varietat de la cuina del 
país: hi ha receptes de conill, aus, 
verdures i hortalisses, bolets i ous.

També hi trobem receptes de moltes salses, algunes 
de molt “identitàries”, com l’allioli, a la qual s’anome-
na salsa a la catalana. El tercer apartat està dedicat 
als dies de peix i refl ecteix la importància de la reli-
gió en l’alimentació, però també hi apareixen recep-
tes d’arròs i fi deus. Inclou, a més, tortugues, caragols 
i granotes. Per acabar, l’últim apartat és un tractat de 
rebosteria, amb tots els plats dolços més tradicionals. 
L’èxit va ser gran i el llibre va merèixer diverses reedi-
cions. És una obra escrita en català amb una clara vo-
cació didàctica i d’autor desconegut, tot i que resulta 
molt signifi catiu titular el llibre La cuynera catalana, 
subratllant el fet que es refereix a una cuinera i a una 
dona, que és catalana.

Entre el Llibre del Coch (article a la revista Lo Pas 
Nou nº 23) i La cuynera catalana, dos grans llibres de 
cuina ben diferents, s’estenia, malgrat el temps i les 
diferències, un llarg fi l de connexió, que permet ob-
servar la continuïtat de la tradició a la cuina catalana. 
Com a prova hi ha nombrosos receptaris manuscrits, 
procedents de monestirs i convents, sobretot del segle 

XVIII. També són interessants els manuscrits gremials 
de confi teria, però de tots aquests en parlarem en prò-
ximes edicions de la revista Lo Pas Nou. 

A més de receptes, La cuynera catalana, recull 
un seguit de normes, consells per 
al protocol de la taula, la higiene a 
la cuina, conservació d’aliments i 
economia domèstica i anava dirigit 
a persones no professionals.

La cuynera catalana ó sia reglas 
útils, fácils, seguras y económicas 
per cuynar bé

“No mires nostre profi t ni menos 
nostres ganancias gastant oli en 
abundància no t’saps mourer del fre-
git; Atén à lo que te tinch dit, mire lo 
que est llibre diu; sabràs de guisar 
perdiu, moltó, gallines y bou... Va 
mestressa, ja n’tinch prou de gustos 
que ningú n’escriu.”
“Vingan cuiners y cuineres miren 
aquest son llibret tínganlo ben posa-

det en sas blancas raconeres: mentras bullen les calde-
res podran llegirne tres planes, així en pocas semanas 
sabran ab regles cuinar, y á gust dels amos guisar qual-
sevols viandes sanes”.

SENYORA
“Si tens prou experiència en tot modo de guisar, ara te 
podràs dedicar a altre molt útil ciència, y ab un poc de 
diligència, faràs bonas confi tures, pastas y llaminadu-
res. Perquè entre mig de licors se alegrian nostres cors 
y fugen les amargures”.

CRIADA
“Com de guisados jan sé puix ne ens nya la CUYNERA, 
a ser bona rebostera ab gust me dedicaré.
Com un Ciceró aprendré tot lo de rebosteria, licors y 
confi teria.
Perquè veig que grans y xichs, homes, dones, pobres, 
richs, aman la llepoleria”.

Sergi de Meià

BLEDES DE ALTRA MANERA

250 gr de bledes
1 dent d’all
10 g de pinyons
10 g de panses
oli d’oliva verge extra

Bullir les bledes i colar. L’aigua 
de les bledes és molt bona per cou-

re llegums.
A una paella, fregir l’all picat, les 

panses i els pinyons, un cop ros, 
afegir les bledes i servir.

BUNYOLS DE CIGRONS AMB 
CREMA CATALANA

250 g de cigrons cuits
250 ml llet sencera

10 g de llevat fresc
1 ou 
1 cullerada sopera de canyella en 

pols
150 g de sucre
pell ratllada d’1 llimona
175 g de farina 
35 g de farina de cigrons
2 litres d’oli verge extra
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Ho posem tot a triturar, fi ns a ob-
tenir una massa ni clara ni espessa, 
un cop així, la posem a fermentar 
2 hores coberta, per no ressecar la 
capa de sobre.

Amb l’ajuda de 2 culleres, fem 
bunyols d’aquesta mida, és molt 
important acompanyar-los i donar 
la volta tot sovint, que quedin dau-
rats per tot arreu.

Els posem a escórrer en paper i 
seguidament, els dipositem a un 
recipient amb una barreja de sucre 
i canyella en pols, que quedin ben 
arrebossats.

Els servim a un plat a sobre d’un 
punt de crema catalana.

Per la crema:
500 m. de llet
1 branca de canyella
la pell d’una llimona
6 rovells d’ou
95 g de sucre
20 g de midó d’arròs

A una cassola, fem infusionar la 
llet amb la canyella, la pell de lli-
mona.

Escaldar els rovells barrejats 
amb el sucre i una mica de llet i 
el midó.

Pujar a 80º i llest, o bé, com diu 
la meva mare, quan desapareix l’es-
cuma.

Reservar i refredar ràpidament, 
amb un fi lm a pell, que vol dir fi l-
mat a pell.

MENJAR BLANC

Ingredients per a 4 persones:
1 l de llet de cabra
150 g de farina d’arròs
150 g de sucre
1 branca de canyella
1 pell de llimona
canyella en pols
safrà

Feu bullir la llet amb la branca 
de canyella, la pell de llimona i el 
sucre. Retireu la canyella i la pell 
i afegiu-hi la farina d’arròs desfe-
ta amb una mica de llet freda. Po-
seu-ho al foc i no deixeu de reme-
nar fi ns que s’espesseixi. Poseu-ho 
en terrines i, quan estigui fred, em-
polvoreu-hi una mica de canyella 
per sobre.

PRÉSSECS O POMES FAR-
CITS

2 préssecs de vinya o 2 pomes
150 g carn de porc 
1 ceba mitjana tallada petita 
(brunoise) 
1 gra d’all tallat petit (brunoise)
80 g tomàquet ratllat
400 ml brou de pollastre
1 manat de farigola i romaní 
1 culleradeta de canyella, sal i pebre
picada d’avellana i ametlla
farina

Elaboració:
Amb molt de compte i amb l’aju-

da d’una cullera de cafè, retirem el 
pinyol del préssec, així deixem l’es-
pai per farcir.

En una cassola, posem a sofregir 
l’all, la ceba, que quedi ben rossa, 
seguidament, afegim la carn, que 
quedi daurada. Un cop així, posem 
el tomàquet, el manat de farigola 
i romaní, la canyella i reduïm, un 
cop ben sofregit, salpebrem. Dei-
xem reposar.

Un cop fred, farcim els préssecs 
amb la carn i els enfarinem.

A una cassola de fang, posem oli 
d’oliva verge extra, i marquem els 
préssecs que quedin daurats i amb 
la part del farcit cap amunt.

Mullem amb el brou de pollastre 
i tapem, a foc mig/fl uix, ho deixem 
coure 45 minuts, sempre vigilant, al 
fi nal posem la picada i li donem uns 
minuts més, que quedi ben  lligat.

I llest per menjar. Bon profi t!

CONSTRUCCIONS
REFORMES EN GENERAL

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ

Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04

C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736

REFORMES EN GENERALREFORMES EN GENERAL

CIPRIÀ GIURGI GIURGI

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

monraballenceria
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Vine a veure’ns a la nova botiga del Carrer de Balmes d’Artesa de Segre.

E N S  H E M  T R A S L L A D A T !

TALLERS

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

LLAGUNES
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Centre d’Interpretació del Montsec de Meià
LA MEMÒRIA PERDUDA

En els meus escrits anteriors, 
ja sabeu que us he parlat dels 

fòssils. En diverses contrades de 
la Noguera, apareixen, petrifi cats, 
aquests testimonis de la vida de 
temps molt remots. Sí, són despu-
lles que ens manifesten existències 
molt pretèrites, que cap humà mai 
ha vist.

No tot el que va poblar la Terra, 
animals i plantes, ha fossilitzat. Ni 
de bon tros. Solament una ínfi ma 
part de les despulles dels organis-
mes han arribat a conservar-se par-
cial o fragmentadament, en l’interi-
or de les roques sedimentàries. Tot 
i això, el nostre coneixement sobre 
algunes de les criatures que habi-
taren el món des de fa uns 3.500 
milions d’anys, és sufi cient per 
comprendre la complexitat d’aital 
fenomen.

En les nostres recerques, temps 
enrere, ens havíem fi xat una zona 
als voltants de Peralba, poblet to-
talment abandonat, prop de Fi-
guerola, des d’on es contemplaven 
els impressionants farallons del 
Montsec. El nostre objectiu era 
inspeccionar els terrenys i obtenir 
informació sobre el seu possible 
contingut paleontològic, ja que 
aquests indrets són compostos en 
part, per sediments dipositats en 
els darrers temps de quan els dino-

saures es passejaven per la provín-
cia de Lleida, ara farà uns 70-66 mi-
lions d’anys. Com és sabut, al fi nal 
d’aquells dies, desaparegueren per 
sempre més de la faç de la Terra 
per la terrorífi ca caiguda del famós 
meteorit. 

Doncs bé, un parell de milions 
d’anys abans d’aquell paorós suc-
cés, la nostra geografi a ilerdenca, 
molt diferent, contenia llocs costa-
ners i llacs on les aigües dels rius 
i el mar es barrejaven, constituint 
zones amb marjals, aiguamolls, 
tolls per on vivien i trepitjaven els 
dinosaures, cocodrils, tortugues, 
peixos, plantes i altres moltes cri-
atures que, en morir, alguns dels 
seus cadàvers s’arrossegaven, su-
raven i s’enterraven podrits, desar-
ticulats i escampats en els llots.

Pedres esfèriques

En certa ocasió, un company 
havia trobat uns llits rocosos amb 
unes pedres esfèriques en una am-
pla zona de La Masana. En realitat 
algunes eren com a pilotes petites 
i mitjanes per sota o pel damunt; 
altres de més planes recordaven 
les formes d’una orella petrifi cada, 
de panet allargassat i també com a 
diminuts melons. Aquest company 
em mirà un xic expectatiu, pren-

gué una d’aquelles pètries pilotes i 
s’atreví a preguntar amb veu baixa i 
quequejant: Poden ser ous, Antoni? 
Ous de dinosaures?

Eren terrenys del temps dels di-
nosaures ilerdencs. Les capes de 
roca presentaven, efectivament, 
centenars de petites “pilotetes” de 
pedra de la mesura entre un ou i 
una patata la més gran, que crida-
ven força l’atenció. Les capes per 
damunt, sí contenien despulles 
dels grans sauris.

—No, no eren ous de dinosaures, 
vaig aclarir al company. Es va de-
cebre un xic, ja que la descoberta 
d’ous d’aquells animals, era motiu 
important de recerca. En altres 
llocs de la província es coneixien 
jaciments amb restes de clasques 
d’ous de dinosaures coneguts com 
a sauròpodes. Ja ho haguérem vol-
gut!

Què eren aquells cossos arro-
donits, inclòs allargassats com a 
petites barres de pa, ous o melons 
diminuts?

Eren, el que anomenem, oncòlits.

Oncòlits

Els oncòlits són el residu fossi-
litzat que varen deixar les algues 
que habitaven els tolls, aigüerols, 
pantans d’aigües tranquil·les, sense 

L’autor davant una capa en la que afl oren oncòlits, als voltants 
de les terres de la població de Tartareu (aprox. 66-67 milions 
d’anys).

Placa despresa d’oncòlits amb forma de patates, on es mostren varies 
mesures.



Núm. 24 -Tercer trimestre 2021   •   67

corrents. Com passa encara avui 
dia, les algues s’arrelen fortament 
sobre pedres, bocins de fusta, 
fragments de conquilles o ossos, 
tots al fons de l’aiguamoix. Sota la 
llum i temperatura, un cop fixades, 
aquestes algues microscòpiques 
produeixen contínuament un di-
pòsit mucós i terrós que entapissa 
els esmentats bocins, formant, a 
sobre, uns minúsculs tubs en crei-
xement, donant lloc a capes sobre 
capes fins a arrebossar-los total-
ment i conferint-los un aspecte es-
fèric. És fàcil de comprovar, doncs, 
en trencar una de dites “pilotetes”, 
apareixen les estructures de les 
capes, com les d’una ceba, i al bell 
mig de l’oncòlit, allò on es van fixar 
les algues, la despulla dura. Els de 
Figuerola tenien uns 66-67 milions 
d’anys.

No és infreqüent trobar també 
que, el nucli d’aquests oncòlits, és 
un fragment d’os de cocodril o di-
nosaure. Les despulles d’aquests 
animalons, arrossegades i esmico-
lades es dipositaren al fons d’un 
toll. Tot seguit les algues iniciaren 
el seu procés. De vegades, la mida 
d’aquestes esferes de pedra abasta 
un diàmetre de 12 a 15 cm i un pro-
fà, veritablement les podria con-
fondre a primera vista, amb un ou 
de dinosaure.

Testimonis diminuts

Tocant a la capa afloraven altres 
sediments argilosos i vàrem co-
mençar a examinar, cos en terra, 
qualsevulla engruna que ens donés 
alguna pista.

Poc després es recollien les pri-
meres troballes escadusseres, pe-
tites, esbocinades, de color negre 
carbó. Eren diminutes dents de 
dinosaures carnívors, trencades, 
esbocinades, que encara guarda-
ven, en un dels costats, una petita 
serreta per millor trinxar i tallar 
la carn de les seves víctimes. Di-
nosaures de no més de 150 cm 
de morro a cua, tipus “Velocirap-
tor” tant famós gràcies al film de 
l’Spielberg.

Aquell sediment fangós proporci-
onà també altres dents. Es tracta-
ven de dentetes de rajada marina, 
(Igdabatys) cosa força interessant 
perquè era prova d’una àrea d’aigu-
abarreig, on despulles d’animals de 
terra ferma jeien amb els d’ambient 
marí. A més com a novetat, de l’es-
tudi de les dents d’aquests peixos, 
realitzat per la finada Dra. Nieves 
López, vàrem saber que també es 
trobaven testimonis en jaciments 
de l’Índia i Àfrica, cosa que va re-
sultar del tot important, ja que exis-
tia una correlació en més de 15.000 
km, gràcies al llarguíssim mar ano-
menat Tethys, (avui desaparegut), 
que creuava el que llavors era part 
de l’Àsia i Europa. Fou un memora-
ble descobriment. 

Mudança constant

Costa de creure que el nostre pla-
neta ha estat diferent pel que fa als 
continents, mars i muntanyes. És 
ben bé un planeta viu, no solament 
pel fet que és ple de criatures sinó 
també pels seus moviments, dits 
tectònics, que dibuixen constant-

ment noves terres, serralades, rius i 
platges; és com un neguit constant, 
però imperceptible als nostres ulls 
que modifica el paisatge terrestre 
contínuament. Penseu que el con-
tinent Nord-Americà se separa de 
l’europeu i africà, a raó d’uns 3-5 
cm., cada any! De quan Cristòfol 
Colom descobrí les Amèriques, allà 
el 1492, la distància ha augmentat 
en uns 15-25 metres...

Segut sobre el jaciment d’on-
còlits, era difícil imaginar que en 
aquells moments de fa uns 66-70 
milions d’anys el Montsec no exis-
tia i que, cap a l’oest teníem una 
costa banyada per unes aigües bla-
ves que submergien part de les con-
trades de Tremp, la Pobla, Areny de 
Noguera, etc., i que al nord encara 
no havien sorgit dels fons marins, 
els formidables Pirineus. Eren els 
darrers temps dels dinosaures.

 
Els homes creiem que el món que 

ens ha tocat viure, sempre ha estat 
tal com el coneixem avui, però el 
testimoni de les roques ens demos-
tra que casa nostra és en continua 
mudança.

Tanmateix, el fet esparverador és 
que nosaltres, els humans, ens pu-
guem adonar de tan enorme procés 
ocorregut en un planeta tan petit. 
Un privilegi únic que gairebé no 
valorem, entrampats com som, en 
una fútil dinàmica diària que cre-
iem ral i imprescindible.

Antoni Lacasa Ruiz.
Comunicador de ciència 

paleontològica

Vista de l’aflorament d’oncòlits en capes de sediments (66-67 mili-
ons d’anys).

Oncòlit en el que es pot observar les diferents capes fossilitzades de 
creixement de les algues del que és composat.
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Els lectors escriuen
METGES DE PEDRA

Passo les hores davant d’un tren-
caclosques de gairebé mil peces 

buscant el seu lloc en el dibuix com-
plet. És una al·legoria dels temps 
que vivim. Tracto de comprendre i 
col·locar cada peça del dia al puzle 
de la meva vida. La pandèmia, amb 
els seus ja més de divuit mesos, 
ho ha ocupat tot amb un sol color, 
gris-negre. Se n’ha emportat les va-
cances, els caps de setmana, la mo-
bilitat, l’espontaneïtat i la llibertat. 
Des de l’onada d’abril 2021, Vietnam 
ha passat de 3000 a 500.000 casos. 
Amb les progressives mesures d’aï-
llament social el meu món és cada 
vegada més reduït. De casa a la fei-
na i ja. Els supermercats tancats. La 
ciutat sorollosa negada de motos 
és ara només un record, un espai 
buit i silenciós tallat per barricades 
i controls policials, recorregut per 
alguna moto perduda, els gossos i 
els ocells. Surto davant de casa en 
bicicleta amb sentiments enfrontats, 
la por de ser sancionat, l’alegria de 
recórrer uns pocs metres del carrer 

tancat, com una proesa.
És inevitable en aquests dies par-

lar de la lladre de presències, la que 
s’endú a la gent gran amb mossos 
silenciosos. Ve amb el seu vel fosc 
i fa desaparèixer als teus amics, als 
teus coneguts. La mort té en els és-
sers humans als seus millors clients. 
Té gran èxit, però no és rica perquè 
no treballa per diners. Com vèncer 
la mort? Només amb somriures i re-
cords. Recordar als que ens deixen 
en el millor dels instants que vam 
passar amb ells. També en aquests 
dies en què la salut i els metges sur-
ten amb més freqüència en els mit-
jans, llegeixo el repetit discurs: cal 
humanitzar la medicina, les escoles 
de pacients, els pacients “ambaixa-
dors d’una malaltia” que ajuden a al-
tres pacients i als metges explicant 
les seves experiències ... Sembla 
que els metges estem al marge. No-
saltres a la malaltia, que de la huma-
nitat ja s’ocupen els altres.

A la deshumanització de la medi-
cina té responsabilitat el metge sen-

sible que es protegeix del dolor i la 
pèrdua aliena (la malaltia és una sè-
rie de dols progressius, llevat que un 
es curi) però també és responsable 
l’administració que l’ha degradat i in-
dustrialitzat i la societat que l’ha ba-
nalitzat. Així es creen metges durs, i 
el tòpic, “suposo que a tu no t’afec-
ta”. Però és incorrecte. No som de 
pedra. Al llarg camí de desaprenen-
tatge que suposa l’adquisició d’ex-
periència i madurar com a metge, 
hi ha una etapa d’erosió científi ca, 
el metge perd rigidesa però guanya 
sensibilitat. Darrere de la malaltia hi 
ha una persona amb nom, amb famí-
lia i circumstàncies, com la mà que 
mou el cartó i crea les ombres xineses. 
Les decisions es prenen amb l›opinió 
del malalt. En aquestes etapes,  un 
passa més temps parlant i consolant 
a la família que llegint en els llibres, 
i dorm malament a les nits si té ca-
sos greus, però això no és dolent. És 
humà.

Rubén Martínez Castejón

EL GAUCHO CABRERO I LA CABRA CATALANA

Hem passat uns dies amb en Ma-
teu Carrocio, el Gaucho, com 

l’anomenen a Vilanova de Meià, on 
viu ara i n›és el pastor del ramat de 
la cabra catalana.

El nom li va posar en Nito, per 
l’accent, ens diu en Mateu, però jo 
de Gaucho no en tinc res! Ho he 
hagut d’aprendre tot. Per sort, diu, 
en Nito, el Xaman, com li diuen al 
poble, que ja no pastura i ha pogut 
ensenyar-me moltes coses. I abans 
que ell, l’Artur em va ensenyar tot 
el que havia après.

L’Artur Bòria va ser cofundador 
de Cultures Trobades, que va néi-
xer amb la idea de recuperar lla-
vors antigues que s’havien deixat 
de conrear en benefi ci dels cultius 
intensius i també van estar sobre la 
pista d’aquesta cabra, Cabra Cata-
lana, o Cabra del país, que s’havia 
donat per extingida, ja que es va 
deixar de pasturar també per mo-

tius de productivitat, creuant-la 
amb altres races amb un creixe-
ment més ràpid.

Segons Ariadna Nieto Espinet, 
investigadora del projecte La ga-
nadería refl eja los cambios po-
líticos en la antigua Europa. Les 
ovelles, les cabres i les vaques 
adaptades a les condicions locals 
són les espècies més fàcils i més 
sostenibles de produir perquè el 
model ramader i de consum càrnic 
actual és completament insosteni-
ble si tenim en compte les carac-
terístiques ecològiques del nostre 
terreny. La ramaderia intensiva és 
altament dependent del farratge 
que ve de Brasil, EEUU o el sud-
est asiàtic, estant, doncs, total-
ment supeditada al comerç de llar-
ga distància.

Cultures Trobades i Slow Food 
Lleida en van trobar un ramat de 20 
exemplars de Cabra Catalana molt 

envellits que el Ton, de Sant Salva-
dor de Toló, al Pallars, conservava 
sense creuar, convertint-se, sense 

Mateo Carrocio, el Gaucho, amb el gos 
d’atura.
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saber-ho, en el salvador d’aquesta 
raça.

Les van comprar, i gràcies a una 
subvenció van poder llogar un cor-
ral a Vilanova de Meià amb l’objec-
tiu de salvar l’espècie.

La Cabra Catalana, a banda dels 
usos gastronòmics –a principis de 
segle XX ramats sencers d’aquesta 
raça abastien de carn a bona part 
a Barcelona– és òptima per netejar 
boscos perquè és bona desbrossa-
dora. És molt alta i forta i aprofi ta 
els recursos que rebutgen altres 
animals, ja que està molt adaptada 
al medi. Així, que és una excel·lent 
eina per la prevenció d’incendis.

En Mateo havia arribat d’Uruguai 
a Madrid per treballar en el món de 
l’hostaleria com a cocteler, però poc 
després es traslladà a Lleida on te-
nia família, amb la idea de muntar 
un bar. “Per sort no vaig poder mun-
tar-lo” ens diu, perquè si no ara tin-
dria un bon problema.

Per altra banda, ell ja tenia interès 
en els temes de sobirania alimentà-
ria i el 2012 va conèixer l’Artur en 
unes jornades de l’Eco Xarxa de 
Lleida que organitzaven en Mateo, 
entre d’altres, sobre projectes d’ali-

mentació i autosufi ciència.
L’Artur Boria havia muntat una 

comunitat a Vilanova de Meià per 
viure i treballar al camp, en contac-
te amb la natura i amb la idea de 
l’autosufi ciència, i més tard en Ma-
teo es va unir a aquesta comunitat 
i poc després es va fer càrrec del 
ramat.

Al principi, diu, va ser difícil per-
què ho va haver de prendre tot i la 
gent del poble no creien molt en el 
projecte. En Nito, que ens hem tro-
bat al bar del poble, El Sindicat, ens 
explica que al principi als del poble 
els semblava una secta la gent de la 
comunitat, que eren uns hippiosos, 
diu.

A la comunitat van arribar a ser 
8 persones vivint, però a poc a poc 
van anar marxant tots per diversos 
motius i va quedar sol en Mateo, a 
càrrec de pasturar el ramat, tallar 
ungles a les cabres, ajudar als ca-
brits petits a mamar, munyir cabres 
que tenien excés de llet per fer-ne 
Iogurt, i la distribució de la carn de 
cabrit. Per sort, amb el temps, es 
va anar guanyant la confi ança de la 
gent del poble i sobretot el Nito que 
l’ajuda molt.

En Nito és fi ll de pastor i net de 
pastor i bes net de pastor, diu en 
Mateo, així que de les cabres ho sap 
tot. En Mateo ja fa sis anys que està 
instal·lat a Vilanova de Meià, parla 
lleidatà amb els seus gossos de pas-
tura i amb les cabres, i ha muntat 
un grup de teatre al graner de casa 
seva i sabem que ara mateix també 
està preparant un poemari que es 
diu 100.000 ejemplares vendidos, 
on hi ha poemes d’abans del que ell 
anomena la seva revolució que fi r-
ma com a Mateo Carrocio i poemes 

de després de la revolució que fi rma 
com a Gaucho Cabrero i dels que us 
en transcrivim un trosset.

LA FUERZA DE UNA SEMILLA
La fuerza de una semilla
agrieta el suelo,
sembremos la resistencia
en cada grieta del muro
entonces serán los frutos
los que derriben las presas
contenedoras de nuestra rebel-

día.
Dejemos avanzar a la naturaleza
más sabia por vieja
y audaz por instintiva.
Entreguemos a ella las manos.
Dejemos correr al río
que es siempre el mismo
con agua nueva.
Dejemos crecer los árboles
que su raíz prenda en el cielo.
La fe es solo constancia.
La revolución es cuestión de fe.

Text i fotografi es: Marta T. 
Santarita

Mateo Carrocio amb el Nito a l’eixida del Sindicat.

Exemplars de les seves cabres catalanes. 
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La nostra gent

IVET EROLES PALACIOS 

Nascuda el 1988 a Santa Maria de Meià.
A 18 anys marxa a Barcelona per estudiar periodisme 

a la UAB i, més endavant, un màster en Antropologia 
Visual a la UB.

La seva trajectòria professional està vinculada al món 
de l’educació social i a la comunicació d’entitats del 
Tercer Sector i dels esports de muntanya. També és sò-
cia col·laboradora de La Directa.

Ha viatjat per diferents indrets del món per acabar 
establint-se al Pallars Sobirà. El seu interès per la histò-
ria de les dones rurals la porta a escriure i a i investigar 
sobre elles escrivint el llibre: “Dones al marge”.

En el llibre hi col·labora com il·lustradora Maria Ana-
ïs Miranda Solé, nascuda

el 1991 a Lleida. Descendent de Santa Maria de Meià. 
Aquesta estudia Art i Disseny Superior a l’Escola d’Art 
Ondara de Tàrrega. És una artista multidisciplinària, 
entusiasta del món simbòlic i de la visibilització d’as-
sumptes socials. Actualment, desenvolupa un projecte 
creatiu de joieria. 

P: Sobre que es basa el teu llibre “Dones al Mar-
ge”?

R: El llibre és un recorregut històric per l’estigma fe-
mení i les invisibilitzacions que han patit les dones al 
llarg de la història, des de la cacera de bruixes fi ns al 
moment actual. 

Totes les protagonistes són dones del món rural, al-
gunes acusades de bruixeries i d’altres amb un paper 
singular dins del seu entorn.

P: Com és que vas tenir la idea d’escriure sobre 
aquest tema?

R: Doncs jo ja havia escrit sobre aquest tema en l’àm-
bit periodístic per a un mitjà de comunicació crítica que 
es diu La Directa, de la que en soc sòcia col·laboradora 
des de fa molt de temps.

Arran d’haver fet aquest reportatge sobre la cacera de 
bruixes, al Pirineu i a les terres de Ponent, els de l’edito-
rial Fonoll em van fer la proposta d’aprofundir més en 
aquesta qüestió i fer un llibre sobre aquest tema. 

D’altra banda, sempre m’havia interessat aquesta 
qüestió. Havia llegit de persones que ho analitzaven 
des d’un punt de vista molt interessant, com el de Silvia 
Federici, activista i fi lòsofa a nivell internacional i que 
analitza la cacera de bruixes des de la perspectiva de 
gènere.

Tanmateix, vaig decidir anar una mica més enllà i es-
criure sobre les dones del món rural en general i visibi-
litzar les seves vides en forma de llibre. Les difi cultats 
i els estigmes que havien de superar pel sol fet de ser 
dones.

A banda de tractar la cacera de bruixes m’endinso en 
les invisibilitzacions que pateixen les dones del món ru-
ral Fent un encreuament de camins entre les bruixes i 

les experiències de les dones en el món rural.
Aleshores vaig decidir dur a terme el projecte fent un 

recull d’històries de vida a través de 14 protagonistes.

P: Quina ha estat la teva font d’inspiració?
R: M’inspiren les persones, el territori i les seves his-

tòries que sempre són molt interessants.
Tot està focalitzat en un entorn de muntanya rural, 

amb uns paisatges espectaculars. 

P: Diuen que quan escrius d’alguna manera et 
poses a la pell del personatge, és veritat?

R: El llibre me’l van encarregar i havia de ser a nivell 
periodístic, però jo gaudeixo més escrivint de forma li-
terària.

En el moment d’escriure’l, com que ho he fet en ter-
cera persona, no he deixat mai d’empatitzar amb els 
personatges, però no per això he deixat de sentir la rà-
bia, la intolerància, la injustícia, la fortalesa i/o també la 
llibertat que se’n desprèn.

El llibre l’he fet en forma d’assaig, llavors necessitava 
un punt de distanciament. D’altra banda, quan he escrit 
sobre aquest tema des de la fi cció, amb relats o poemes, 
sí que utilitzo la primera persona i llavors m’interpel·la 
encara més directament el personatge. 

P: T’has trobat en aquell “moment” d’enfron-
tar-te al full en blanc?

R: No m’ha passat mai això de la pàgina en blanc, sé 
que pot arribar a passar o que és recurrent el vertigen 
de començar. 

M’agrada molt escriure i ho faig de manera habitual 
i n’he creat un hàbit, que ara l’estic enyorant una mica 

Ivet Eroles Palacios en la presentació del llibre el dia 13 d’agost de 
2021.
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perquè en estar en fase de promoció no li puc dedicar 
tant de temps com m’agradaria, ja que és la meva passió 
principal i em surt de forma bastant innata i directa.

P: Alguna preferència a l’hora d’escriure com: 
lloc, moment...?

R: No, no tinc cap moment en concret, crec que és un 
hàbit que l’has d’entrenar i hi haurà dies que et sentiràs 
més creativa que d’altres, però es tracta simplement de 
trobar els moments per fi car-t’hi. Llavors van sorgint les 
idees i, a vegades moltes no et venen davant d’un paper, 
sinó simplement quan estàs caminant. Per a mi és un 
avantatge viure aquí al Pallars o ser d’aquí Santa Ma-
ria, ser muntanyenca m’ajuda a tenir aquests moments 
d’inspiració.

P: Quins projectes tens per un futur?
R: Els propers projectes vull que vagin en format li-

terari, entretant ja faig altres coses lligades en aquest 
tema en què la literatura pot estar més present.

Tinc moltes idees abstractes i aniria bé que el temps 
s’aturés una mica, per a poder dedicar-les-hi més temps 
i a veure què en surt sense presses.

Al juny vaig estrenar dos espectacles per prevenir la 
violència de gènere, un és de poesia – dansa – teatre, i 
l’altre de memòria històrica relacionada amb la guerra 
civil i la perspectiva de gènere. Els vam estrenar en dos 
grups artístics diferents i a l’estiu els hem deixat parats 
perquè teníem molta feina i a partir de la tardor els tor-
narem a engegar. 

Ara, el que em ve més de gust és iniciar un nou pro-
jecte d’escriptura, seguir promocionant el llibre i anar 
consolidant els espectacles sense deixar el bloc d’es-
criptura que tinc, el qual rep el nom de “Muntanyes de 
Paraules”.

En el seu llibre descriu unes històries que, al ser lle-
gides, et submergeixen en un món màgic, proper en 
l’espai i en el temps i, al mateix temps, reivindiquen les 
dones en el món rural d’abans.

Gràcies per regalar-nos aquestes històries tan entra-
nyables i tan nostres.

Text i fotos: Carmina Giménez

Llibre DONES AL MARGE

Maria Anaïs Miranda, il·lustradora.
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A l’esquerra es veu l’església de Sant Esteve d’Igüerri i a la dreta, just al costat del temple, 
la casa Casal.

IGÜERRI
(Municipi de Pont de Suert), comarca de l’Alta Ribagorça

El nostre territori desconegut

Sortim d’Alòs de Balaguer direc-
ció Artesa de Segre i enfi lem 

el Port de Comiols fi ns a Tremp, 
quan passem per la Pobla de Segur 
parem a esmorzar a l’Hotel Solé. 
Després de prendre un cafè repre-
nem el viatge per l’N-260. Passem 

de llarg Senterada direcció Pont 
de Suert amb una carretera bona i 
ràpida, però carai, passat Xerallo, 
de cop, hem arribat a l’Edat de 
Pedra, ja que comença el calvari. 
Estem parlant del Port de Perves i 
a continuació, un altre port que és 

el de Viu de Llevata. Arriba el des-
cens amb dos túnels que semblen 
la casa encantada del Tibidabo i 
per fi , el cartell de Pont de Suert 
i penses -“quina barra de dir N-260 
a una carretera que és pitjor que 
algunes de locals”. 

Bé, continuem entrant a Pont de 
Suert, passats uns 200 m de la ga-
solinera, a mà dreta, ens endinsem 
en un carrer on hi ha un indicador 
que diu Gotarta. Roda que rodaràs, 
en 15 minuts i 5,2 km veiem Go-
tarta i un altre indicador que diu 
Igüerri. Seguim amunt fi ns a trobar 
l’indicador d’entrada al poble, dos 
revolts més d’autopista monocar-
ril i ja hem arribat. Deixo el vehicle 
estacionat, ben aparcat a la cruïlla 
d’entrada al poble, em calço les es-
pardenyes i a voltar. Faig fotos de 
l’església, entro dins del cementi-
ri que l’envolta, passo per davant 
d’un casalot enorme, també veig 
alguna quadra, segueixo per sota 
d’una sotinya i a la part més alta 
del poble, miro cap a sota i veig les 
vaques que pasturen satisfetes i fe-
lices. Omplo els pulmons d’un aire 

Vista panorámica d’Igüerri
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sec i sa, no trobo cap persona per 
enlloc i quan arribo al vehicle dis-
posat a marxar, veig que puja un 
jeep amb un home que en passar 
pel meu indret,  atura el vehicle, 
jo li dic si faig nosa i em respon 
que pot passar. Li explico que he 
donat un tomb pel poble i que el 
tenen ben arranjat, ell em contesta 
que ara sí, però que molt els hi ha 
costat. Em comenta que ell amb la 
seva parella vivien al Pont de Su-
ert, però en retirar-se ella, van pu-
jar a viure al poble perquè hi estan 
més bé. Ens acomiadem i fi ns a la 
pròxima.

El recorregut Alós de Balaguer 
fi ns a Igüerri és de 119 km i 2 h 15 
minuts.

Unes pinzellades més sobre 
el poble

Igüerri és un poble d’origen basc, 
el nom signifi ca terra roja. Pertany 
al municipi de Pont de Suert a la 
comarca de l’Alta Ribagorça. Anti-
gament va pertànyer a Llesp i el 
1965 va ser agregat a Pont de Su-
ert. Està situat entre Gotarta i Irgo, 
pobles que també són del mateix 
municipi i van fer el mateix procés 

d’incorporació. Aquest poble està 
situat a 1321 m sobre el nivell del 
mar. El 2019 tenia 9 habitants, però 
al voltant dels anys 90 del segle 
passat estava quasi abandonat. Ara 
les poques cases que queden es ve-
uen en bon estat i els carrers estan 
ben arranjats. 

L’església dedicada a Sant Esteve 
és considerada romànica, però molt 
modifi cada, ja que la seva cons-
trucció es calcula entre els segles 

XI-XVIII. El campanar és baix i té 
forma octogonal i poc treballat. En-
cara es canten els goigs a Sant Este-
ve, patró d’Igüerri, tal com diu Joan 
Bellmunt i Figueres al seu llibre 
Fets Costums i Llegendes corres-
ponent a l’Alta Ribagorça. A l’edat 
mitjana pertanyé al Bisbat de Roda i 
ara al de Lleida i n’és responsable el 
capellà de Pont de Suert.

Text i fotos: Francesc Gessé

Sant Esteve d’Igüerri

EL SINDICAT

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

La rateta presumida encapçala el seu exèrcit, com 
cada nit. Corren com ximpletes muntanya avall. El 

pintoresc poble del riu d’argent les espera ple de menjar 
sobrer. Tenen feina fi ns que arribi la primera pinzellada 
de claror, aleshores és el moment d’enfi lar prats amunt 
fi ns al bosc.

Aquesta nit, però tot és diferent, les portes són closes, 
totes, i ni una brossa al carrer, ni una trista crosta de for-
matge, però les fi nestres i els balcons són tots oberts de 
bat a bat i de tots en surt la mateixa veu, una veu ronca 
que només fa que repetir la paraula “coronavirus”. Can-
sades d’esperar que callés la veu i que els carrers s’om-
plissin de menjar, desesperades, tornen al bosc. Demà 
serà un altre dia, pensa la rateta presumida. Abans d’en-
trar al cau, es troba al gat amb botes que torna de festa i 
li pregunta: tu que ets tan llest, saps que vol dir “corona-
virus”?, el gat, que va fent esses i amb una de les botes 
al cap li contesta que els problemes de la corona els pre-
gunti al rei lleó, dit això es desploma damunt d’un niu 
de formigues vermelles que el deixen com un colador.

Ja ha passat tot un dia i les ratetes es preparen per l’ex-
cursió de la nit amb l’espe rança intacta. En arribar veuen 
que el panorama és el mateix i que la veu ronca continua 
sortint per les fi nestres i balcons, avui, però la paraula 
que més diu és “coviviente” i, de tant en tant, deixa anar 
com un esbufec salivós les paraules “techo terapéutico” 
i “triasis”. Però res de menjar, ni una trista oliva. Això 
no pot ser, diu la rateta presumida, aquí en passa una de 
grossa, aquests animals de dues potes es moriran si no 

mengen, anem totes a la fl eca, allí segur que treballen i, 
com a mínim, hi trobarem rosegons de pa. Òspes, no hi 
ha ningú, només el pel-roig gos d’atura mig estabornit a 
terra. Ep gos!, deixa de plorar i explica’m què passa en 
aquest poble. Que què passa?, i jo què sé, tothom tus, es 
tanquen a casa amb clau i forrellat, no hi ha escola i tot 
sovint se senten les sirenes de les ambulàncies, però lo 
que més en treu de polleguera és la televisió, la veu ron-
ca que sona tot el dia i tota la nit donant ordres o plorant, 
això va segons el dia, llençant paraules que jo no havia 
sentit mai i que, com no veig ningú no puc preguntar res, 
estic afamat i desesperat, em moriré. No home no, diu 
la rateta presumida, vine amb nosaltres al bosc, el llop 
ferotge segur que et donarà menjar del seu, sinó li mos-
segarem la cua i el cul.
Una altra nit sense res a l’estómac, pensa la rateta pre-
sumida. Demà serà un altre dia. Abans d’entrar al cau es 
troba la guineu, escolta guineu, tu que ets tan espavilada, 
saps que volen dir aquestes paraules que fa molts dies 
que sonen per baix el poble?, no em diguis res, ja les he 
sentit i em ressonen més fort que les campanes de l’ermi-
ta!!!!, pesats que són els humans, no puc robar ni una ga-
llina, tot ho tenen tancat i barrat i només sento que diuen 
soc “asintomàtic”, soc “asintomàtic”, no sé què volen dir, 
però segur que les gallines també ho deuen ser d’això.

Avui la rateta presumida reuneix tota la tropa i nota 
que en falten moltes... ja s’han cansat de fer el gamarús 
sense cap profi t, pensa. Les que quedeu dempeus, veniu 
aquí totes, avui hem d’aconseguir menjar, sí o sí, m’en-
teneu?, si és necessari entrarem a l’església i agafarem 
totes les hòsties que té guardades el mossèn a la sagris-
tia, entesos? Decidides a conquerir les hòsties i qualse-
vol cosa que trobessin al rebost de la majordona baixen 
com dimoniets pels prats. Arriben a l’església que fa pu-
dor d’humitat de tants dies tancada i es colen a la sagris-
tia, quietes parades, remuga la rateta presumida, que hi 
ha el mossèn!, i el cabrer!, com?, clamen les ratetes, sí 
sí mireu-los allí asseguts a les trones escoltant la ràdio, 
estan tots suats, pobres i blancs com la llet dels cocos; 
la veu que surt de la ràdio és la mateixa que la dels bal-
cons i fi nestres, però és una veu ronca espantada que va 
repetint números com una lletania i de sobte es para i 
diu “dato dinámico” i continua la lletania, mentrestant 
les ratetes s’omplen les galtes amb les hòsties, però de 
repent la veu ronca pronuncia, com un tro, una paraula 
“zoonosis” i el mossèn i el cabrer es desmaien i cauen 
a terra. La rateta presumida, valenta, els olora per tot 
arreu i diu, són morts. Apunta la paraula zoonosis al seu 
llacet i amb un senyal fa sortir totes les ratetes i fugen 
com espurnes muntanya amunt.

Això ja no pot continuar, hem d’anar a trucar a la por-
ta del rei lleó, només ell ens pot explicar que és aquesta 
paraula?

Majestat rei lleó, què vol dir la paraula zoonosis?
La melena del rei lleó es va arrissar com si li hagues-

sin llençat ortigues pel cap, la fera es va desplomar i va 
morir.

Montse Puig
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Taller d’escriptura
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Noves tecnologies

LES NOVES TARIFES ELÈCTRIQUES 
La normativa que va entrar en vigor l’1 de juny de 

2021 diu així: “(1) La Circular 3/2020, de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que 
se establece la metodología para el cálculo de los peajes 
de transporte y distribución de electricidad, (2) el Real 
Decreto 148/2021, de 9 de marzo, del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfi co por el que se 
establecen las metodologías de cálculo de los cargos del 
sistema eléctrico, (3) la Resolución de la CNMC de 18 de 
marzo de 2021 de la CNMC por la que se establecen los 
valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y 
distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 
de junio de 2021 y (4) la Orden TED/371/2021, de 19 de 
abril, del MITERD, por la que se establecen los precios de 
los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capa-
cidad que resultan de aplicación a partir del 1 de junio 
de 2021. Festivos nacionales excluidos tanto los sustitui-
bles como los que no tienen fecha fi ja, y 6 de enero”.

Potència Contractada
Tots els canvis tenen efecte sobre la potència contrac-

tada menor de 15 kW com és a la majoria dels domicilis.
La nova potència contractada té dos períodes horaris 

i es pot contractar dues potències diferents: una PUN-
TA que s’aplica al període PUNTA i PLA i l’altra, que 
s’aplica al període de consum VALL.

Així: - Període PUNTA i PLA de 8:00 a 00:00 hores i
Període VALL de 00:00 a 8:00 hores.

Què signifi ca que pots contractar 2 potències 
diferents?

La potència con-
tractada es mesura 
en Kilowats (kW) i 
és la potència mà-
xima de l’electrici-
tat de la qual es pot 
disposar al mateix 
temps, és a dir, mà-
xim nombre d’apa-
rells funcionant al-

hora. Fins ara, la norma només deixava tenir una única 
potència, per això, cada usuari es veia obligat a contrac-
tar una potència que cobria les seves necessitats mà-
ximes. Amb la nova normativa pots tenir una potència 
major i una altra de menor, segons les necessitats.

Per exemple, si tens un vehicle elèctric i el carregues 
a la nit o el cap de setmana, pots triar una potència su-
perior en horari VALL.

A la factura els dos termes de potència més el marge 
de comercialització és d’un cost fi xe.

Energia Consumida
I, on nosaltres podem fer alguna cosa per baixar el re-

but de la llum és a la facturació per energia consumida.
Tres períodes horaris:
1- PUNTA de 10 a 14 i de 18 a 22 hores preu més elevat 

(0.1331 €)kW, aproximadament.
2- PLA de 8 a 10, de 14 a 18 i de 22 a 00.00 preu com 

abans (0,041€) kW
3- VALL de 00.00 a 8.00 

a un preu més econòmic 
(0,006€) kW aproximat.

A més, cada hora del 
cap de setmana i festius 
nacionals és considerada 
VALL.

Què podem fer?
Tots els aparells que 

consumeixen molt, posar-los en funcionament a partir 
de les 00.00 h.

Si es té un escalfador elèctric, posar un temporitza-
dor a hores VALL.

Si els trams es consoliden, pot ser interessant acumu-
lar energia a hores VALL.

Tota la informació està treta de la pàgina Web d’En-
desa Energia XXI.

 Text: Alfons March Cases 
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COSTUMARI TARDOR-HIVERN 2021

DESEMBRE: Mes de 31 dies, dotzè del nostre ca-
lendari i desè de l’antic calendari romà. 

El dia 1 el sol surt a les 07 h 55 m, i es pon a les 17 h 
23 m. El dia 31 el sol surt a les 08 h 17 minuts, i es pon 
a les 17 h 30 m. 

El dia 21 és el solstici d’hivern a les 17h 00m. És el 
dia més curt de l’any a l’hemisferi nord i el més llarg a 
l’hemisferi sud. 

Avui el sol entra a la constel·lació de CAPRICORN. 
Les fases de la lluna i el temps, segons el Ca-

lendari dels Pagesos: 
Lluna nova el dia 4 a les 08 h 43 m. Temps anticiclò-

nic. Inversió tèrmica.
Quart creixent el dia 11 a les 02 h 35 m. Boires per-

sistents a les planes.
Lluna plena el dia 19 a les 05 h 35 m. Temperatures 

suaus.
Quart minvant el dia 27 a les 03 h 23 m. Calma
DATES ASSENYALADES I COSTUMARI
Estem a l’hivern i la terra descansa després de la 

sembra, la natura sembla com si dormís en santa pau i 
quietud que convida a les festes íntimes de família, de 
recer de llar, de foc de tió. D’ací que les antigues gene-
racions decidissin començar l’any en aquesta època. El 
concepte hivernal ha donat lloc a una gran diversitat 
de refranys, dels que en posem un parell com a mostra:

Amb vi ranci i pa calent,
fa de bon passar l’hivern.

Bonança d’hivern
i paraula de senyor,
qui se’n fi a no està bo.
Una de les tradicions properes al Nadal era la ma-

tança del porc. Segurament que en temps una mica 
reculat, la mort del porc es feia uns dies abans coin-
cidint amb la festa del solstici hivernal, se salava i es 
preparava la carn, i el dia de Nadal encetava la carn de 
l’animal en un àpat solemne en què hi participava tota 
la família. Sembla que el gall típic de Nadal actual és 
una tradició relativament moderna, per això el refra-
nyer encara ens ho recorda.

Si vols passar un bon Nadal,
tingues un bon porc en sal.

Mata el porc en el creixent
i cada tall valdrà per cent;
mata el porc en quart minvant,
tot seran ossos i sang.
Dia 4: Santa Bàrbara. Advocada contra els llamps i 

les tempestes. És també l’advocada dels campaners, els 
quals la invoquen especialment perquè els guardi de ser 
ferits pel llamp quan, per tal d’esbargir la tempesta, han 
d’anar a ventar les campanes tocant a bon temps.

Dia 8: Immaculada Concepció de la Mare de Déu
Dia 24: Vigília de Nadal: Fer cagar el tió. Aques-

ta nit, en havent sopat, a les cases que hi havia canalla 

solien fer cagar el tió. La cerimònia havia estat molt 
arrelada i formava part de la litúrgia casolana popular 
d’aquesta nit que es feia a la cuina, i vora del foc. Es 
posava un gran tronc amorrat a la llar de foc i sos-
tingut per la part del darrere amb algun estri que no 
toqués a terra. Abans de començar, hom feia sortir els 
infants de la cuina a dir tres parenostres davant d’al-
guna imatge situada sobre la calaixera de l’habitació 
o davant d’algun quadre o estampa ben lluny del foc. 
Mentre els infants resaven, els grans posaven sota la 
fl assada que cobrien el tió els regals i les llepolies que 
tenien preparats. La mainada, proveïda de bastons, el 
copejava i bastonejava furiosament mentre cantaven 
aquesta mena de tonades:
Caga tió; 
si no, et dono
un cop de bastó.

Tió de Nadal
caga torrons,
que són més bons,
no cagos arengades,
que són massa salades.

Després de cada tanda de bastonades i de cada con-
següent evacuació, calia tornar a fer sortir la canalla 
de la cuina per anar a resar de nou per tal de poder 
preparar els regals a sota la fl assada del tió. Antiga-
ment a les nostres terres, entre la mainada, era més 
celebrada la festa del tió que la dels Reis. Actualment 
aquesta tradició, amb les variants corresponents, es 
torna a celebrar força.

Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist. 
Origen de la celebració de les festes de Nadal.
Els primers cristians celebraven la mort i resurrecció 
de Crist com la festa més important de l’any, mentre 
que la festa del naixement de Crist tenia poca rellevàn-
cia, potser pel seu origen pagà, ja que se celebrava al 
solstici d’hivern (el naixement del sol). El document 
més antic que parla del Nadal a Catalunya data del se-
gle XIII i ens el dona el Concili Provincial de la Tarra-
conense celebrat entre els anys 1239-1242. No es tro-
ben documents on consti la celebració del Nadal fi ns 
al segle XIV, quan el rei Pere III el Cerimoniós, per tal 
de donar més relleu i importància a la festa de Nadal, 
va disposar, l’any 1350, que als seus dominis comen-
cés l’any per Nadal, i així es va fer durant molt temps 
a tots els territoris de la Corona d’Aragó. Aquest rei, 
en pragmàtica donada a Perpinyà el 16 de desembre 
de 1350, ordenava que des del dia de Nadal vinent, la 
documentació de la Cancelleria Reial i altres tribunals 
que depenien de la Corona,  fos calendada en l’any de 
la Nativitat de Jesús, en lloc de ser-ho en l’Encarnació 
(25 de març), amb la que ofi cialment es comptava. Des 
d’aleshores al nostre país fou adoptat també el sistema 
seguit de comptar els dies, tal com encara es fa avui, 
i es va deixar de banda el sistema antic d’origen romà 
de les calendes, idus i nones. 

A principis del segle XV, la vigília de Nadal, les au-
toritats de les poblacions importants ordenaven fer 
una crida, per la qual, des del toc de l’oració, no era 

L’Almanac del Montsec de Meià
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CLIMATOLOGIA JUNY, JULIOL I AGOST - VILANOVA DE MEIÀ
JUNY
Temperatura mitjana: 21,0º C
Mitjana de les T màximes: 28,9º C
Mitjana de les T mínimes: 14,4º C
T màxima absoluta: 35,5º C  Dia: 14
T mínima absoluta: 8,9º C  Dia: 24
Precipitació total: 29,7 mm
Precipitació màxima en 24 h: 8,8 mm Dia: 17
Velocitat mitjana del vent: 1,1 m /s
Direcció dominant del vent: S
Ratxa máxima absoluta: 12,3 m/s Dia: 17
Humitat relativa mitjana: 58%
Pressió atmosfèrica mitjana: 948,7 hPa
Dies de pluja: 7
Dia: 1, 6, 17, 19, 20, 23 i 27

JULIOL
Temperatura mitjana: 23,6 º C
Mitjana de les T màximes: 31,8º C
Mitjana de les T mínimes: 16,0º C
T màxima absoluta: 37,4º C  Dia: 22
T mínima absoluta: 8,4º C  Dia: 13
Precipitació total: 13,5 mm
Precipitació màxima en 24 h: 8,8 mm Dia: 26
Velocitat mitjana del vent: 1,2 m /s
Direcció dominant del vent: S
Ratxa máxima absoluta: 16,1 m/s Dia: 6
Humitat relativa mitjana: 53%
Pressió atmosfèrica mitjana: 947,1 hPa
Dies de pluja: 5
Dia: 6, 11, 20, 26 i 31

AGOST
Temperatura mitjana: 23,5 º C
Mitjana de les T màximes: 31,5º C
Mitjana de les T mínimes: 16,9º C
T màxima absoluta: 40,7º C  Dia: 14
T mínima absoluta: 11,4º C  Dia: 18
Precipitació total: 48,9 mm
Precipitació màxima en 24 h: 24,0 mm Dia: 25

Velocitat mitjana del vent: 1,2 m /s
Direcció dominant del vent: S
Ratxa máxima absoluta: 17,2 m/s Dia: 11
Humitat relativa mitjana: 57%
Pressió atmosfèrica mitjana: 947,9 hPa
Dies de pluja:5
Dia: 4, 19, 24, 25 i 30

permesa cap mena de feina ni treball bastard, i com-
minava amb penes i càstigs als contraventors de la dis-
posició. Les Corts celebrades a Monsó l’any 1581 van 
declarar feriats els dies de Nadal

Dia 26: Sant Esteve.

Diumenge 14 de novembre: Fira de la Perdiu de 
Vilanova de Meià. Com que segurament tampoc es 
podran celebrar els actes normals de les fi res pre-pan-
dèmia, posem aquestes imatges en record de la nostra 

fi ra, esperant que l’any que ve hagi passat l’emergència 
sanitària i es puguin celebrar els actes amb tota nor-
malitat. La nostra revista, LO PAS NOU, avui celebra 
el seu sisè aniversari. 

Ramon Bernaus i Santacreu

(Nota: Les informacions de l’Almanac i el Costumari 
són extretes del Calendari dels Pagesos i del Costumari 
Català de Joan Amades.)

El carrer de la Perdiu ple de visitants el dia de la fi ra. Perdius.
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CRÒNIQUES DES DE LA COLÒNIA (En positiu)

Per sentir-nos orgullosos del nostre passat històric i augmentar la nostra autoestima davant la repressió colo-
nial de territori conquerit que s’està patint.

Pere II el Gran (1276-1285) (continuació)

La Croada contra Catalunya
Després de ser proclamat Pere el 

Gran rei de Sicília, el nostre monar-
ca fou excomunicat pel sant pare. 
El papa francès Martí IV, el 1283, 
va desposseir Pere el Gran dels 
seus regnes i els adjudica al mo-
narca francès. Després organitzà 
una croada contra Catalunya jun-
tament amb el rei de França, per 
conquerir el territori, igual com fe-
ien quan organitzaven una croada a 
Terra Santa o quan conquerien ter-
res musulmanes d’Al-Andalus. Els 
francesos tenien el suport del rei 
Jaume II de Mallorca, que els ajudà 
a penetrar a Catalunya pel Rosse-
lló, traint d’aquesta manera al seu 
germà Pere II. Però els croats es 
van aturar a la ciutat de Girona, 
que va resistir un llarg setge. Això 
donà temps a què l’estol català que 
es trobava a Sicília, amb trenta o 
més galeres dirigides per l’almirall 
Roger de Llúria, arribés fi ns al golf 
de Roses on hi havia les naus fran-
ceses que ajudaven en la invasió. 

Victòria naval de Roger de 
Llúria (3-4 de setembre de 
1285). La nit del 3 al 4 de setembre 
es produí l’encontre entre els dos 
estols, el resultat fou una gran vic-
tòria catalana i una desfeta total de 
l’armada francesa. El rei de França, 
però, va enviar el comte de Foix a 
l’almirall Roger de Llúria per dema-
nar-li una treva. Com que l’almirall 
es va negar a cap treva, l’ambai-
xador francès l’amenaçà superba-
ment d’armar tres-centes galeres 
franceses i així poder-lo derrotar. 
És cèlebre la resposta donada per 
Roger de Llúria i recollida pel cro-
nista Bernat Desclot: “No em fas-
sats reguard quan deïts que el rei 
de França armarà a l’altre any 
tres-cents cors de galeres: jo crec 
bé que ell les porà armar, aquei-
xes e encara més. E jo, a honor 
de mon senyor lo rei d’Aragó, si 
el rei de França n’arma tres-cen-
tes, armar-n’he cent sens pus. E 

quan aquelles cent hage armades, 
pens-ne d’armar lo rei de França 
tres-centes o mil si es vol, que no 
tem que es gosen ab mi trobar en 
nenguna part. Ne sols no em pens 
que galera ne altre vaixell gos 
anar sobre mar menys de guiatge 
del rei d’Aragó; ne encara no so-
lament galera ni lleny, mas jo no 
creu que nengun peix se gos alçar 
sobre mar si no porta un escut ab 
senyal del rei d’Aragó en la coa 
per mostrar guiatge d’aquell se-
nyor rei (...)” .

Victòria del Coll dels Pa-
nissars (1 d’octubre de 1285).
Després de la victòria de Roger de 
Llúria sobre l’estol francès al golf 
de Roses, l’exèrcit francès que as-
setjava Girona hagué d’aixecar el 
setge i retirar-se. A més, es declarà 
la pesta al camp enemic (Les mos-
ques de Sant Narcís). A Girona 
aquest fet es considera miraculós, 
ja que creuen que les mosques que 
van encomanar la pesta als soldats 
francesos van sortir de la tomba de 
Sant Narcís. La retirada dels croats 
francesos fou per a ells un desas-
tre enorme. Els almogàvers i els 
homes de Roger de Llúria destros-
saren l’exèrcit enemic. Mercès a la 
magnanimitat de Pere el Gran, la 

davantera amb el rei i els prínceps 
van poder passar, malgrat que els 
cavallers es delien per atacar-los; 
però després van caure damunt la 
rereguarda i pocs foren els croats 
francesos invasors que es pogue-
ren salvar. El rei Felip III de Fran-
ça va morir en arribar a Perpinyà. 
Catalunya, com a capdavantera de 
la Corona d’Aragó, es convertirà 
després d’aquestes jornades victo-
rioses, en una de les potències de 
la Mediterrània occidental, paper 
que mantindrà fi ns al segle XV. 

Mor el rei Pere II el Gran (11 
de novembre de 1285). Després 
de la gran victòria per mar de Roger 
de Llúria sobre els francesos i de la 
desfeta que van patir al coll dels Pa-
nissars, Pere el Gran es disposava 
a sortir amb l’estol cap a Mallorca 
per castigar el seu germà Jaume II 
que l’havia traït posant-se de part 
dels croats francesos, permetent 
que aquests passessin pel Rosse-
lló, que aleshores formava part del 
regne de Mallorca. Dirigint-se cap a 
Salou per embarcar es posà malalt 
i l’hagueren de dur en una llitera, a 
pes de braços, fi ns a Vilafranca del 
Penedès. Allí va anar a veure’l i a 
prendre’n comiat el seu fi ll l’infant 
Alfons. La malaltia va agreujar-se 

Pere el Gran.
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fortament. Poc abans de morir va 
arribar-li la notícia de la desfeta to-
tal dels croats francesos que havien 
envaït Catalunya. Segons diu el cro-
nista Desclot : “A males penes va 
poder entendre-ho el rei, tant era 
feble que, ja havia perdut lo veer e 
lo oir; e no hi pogué respondre res 
de paraula, mas que es gità los bra-
ços encroats sobre els pits, e obrí 
los ulls vers lo cel e féu senyal que 
molt ho agraïa a Déu”. El rei mor 
als 45 anys al palau reial de Vilafran-
ca del Penedès la nit del 10 a l‘11 de 
novembre, diada de Sant Martí. Un 
cop certifi cada la mort del rei, va 
començar una llarga comitiva fúne-
bre per enterrar-lo al reial monestir 
de Santa Maria de Santes Creus de 
l’Orde del Cister, on encara es troba 
avui, tal com havia deixat escrit en 
el seu testament de 1282. Als seus 
peus està enterrat el seu  almirall Ro-
ger de Llúria. El succeí com a hereu 
de Catalunya, Aragó i València l’in-
fant Alfons, el fi ll gran conegut com 
Alfons el Franc de només 20 anys; 
mentre que l’infant Jaume, el seu se-
gon fi ll de només 6 anys, el succeí 
com a rei de Sicília. Els dos prín-
ceps eren molt joves, però cap dels 

dos van desmerèixer els mèrits del 
seu pare i durant els seus respectius 
regnats, Catalunya es convertí en la 
primera potència mediterrània. 

El cos de Pere el Gran va ser en-
terrat a Santes Creus en una urna 
de pòrfi r roig molt ben treballada 
que originàriament havia estat una 
banyera romana originària del Pala-
tí, de la que només en queden onze 

exemplars a tot Europa. El sepulcre 
descansa sobre dos lleons de dolo-
mia blanca i es troba dins d’un tem-
plet a tall de dosseret d’estil gòtic 
amb traceries molt treballades. Tot 
el conjunt funerari va ser projectat 
pel seu fi ll, Jaume II el Just, que tam-
bé està sepultat al cotat del pare. 
Aquests dos sepulcres gòtics origi-
nals són els únics que es conserven 
d’aquesta època a tot Europa i que 
mai havien estat profanats.

Bibliografi a:
- Pere II el Gran. El que la mort 

ens explica. Web de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB).

- Arnau Cònsol i Agustí Alcober-
ro. “Així es va forjar la llegenda de 
Pere II el Gran” Revista SÀPIENS. 

- “Pere II de Catalunya-Aragó.” 
enciclopèdia.cat.

Ramon Bernaus i Santacreu

Detall de la tomba, una banyera romana de 
pòrfi r  roig.

Sepultura gòtica de Pere el Gran al mo-
nestir de Santes Creus.

DEMOGRAFIA MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
JULIOL

MATRIMONI a Vilanova:
Dia 31: Francisco Javier García 
Sánchez (veí de Vilanova de Meià) i 
Susana Valenzuela Aranda (veïna de 
Lleida)

AGOST

DEFUNCIÓ a Vilanova:
Dia 19: Pere Santacreu Trepat (79 
anys), natural de Vilanova de Meià.

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

JUNY
Mes sense registres.

Pere el Gran al Coll dels Panissars amb els almogàvers.
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Entreteniments

Per  Gaspar Burón

A la imatge de de la dreta hi ha vuit diferències respecte a la de l’esquerra. (Poble de Tòrrec)

Les 8 diferències

L’autor d’aquesta pintura en la qual es representa el desnonament d’una família de 
masovers, una escena molt habitual en els camins de la Catalunya preindustrial, va 
ser un dels mé s destacats paisatgistes catalans del segle XIX. Va fundar el Centre 
Artístic d’Olot, nucli de la denominada Escola d’Olot de pintura. El seu estil i concepte 
va estar in� uït per l’escola de Barbizon, que estava formada per un grup de pintors 
paisatgistes francesos.

Endevina qui ha pintat el quadre

Per  Gaspar Burón

Modest Urgell Joaquim Vayreda Juan Brull
Solució al número anterior: 
Josep Guinovart
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Si els reconeixeu, podeu en-
viar els seus noms al mail  de 
la revista: lopasnou@gmail.
com; publicarem la solució i 
el nom de les persones que ho 
hagin endevinat, a la propera 
revista.

QUI SÓN?

Solució del número anterior

Reconeixeu aquests veïns de 
Santa Maria de Meià? Esta-
ven ben entaulats. Era princi-
pis dels anys 60 i tocava fer 
el vermut de la festa major de 
la vila.
Imatge cedida per Carmina 
Giménez. 

Llàstima, però no hem pogut saber 
els noms de tots aquests joves que 
estaven al camp amb el carro i la 
mula. Per tant, només en podem 
facilitar aquells que han reconegut 
qui són.
D’esquerra a dreta: (?), Antònia 
Santacreu, (?), (?), Pepita Rocaspa-
na, Mª Rosa Rocaspana, Joan Solé, 
el jove amb ulleres de sol i l’asse-
gut davant, a la  banda esquerra, 
tampoc hem sabut els seus noms; 
la senyora gran que està de costat 
a la banda esquerra és la padrina 
Àntonia Santacreu de cal Sastre.

Cal Cabàs

Tomàquet fregit,
Escalivada,
Samfaina...

Chutney de Figa
i Poma, Agredolç
de ceba i 
carbassó

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

Conserves naturals i artesanes

Melmelades autòctones de
Figa, Pruna Miravolant, Préssec, 
Carbassa, Pera Flor d’hivern, 
Tomàquet...
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Imatges per recordar

Festa Major de 1965, després de missa, era l’hora de ballar 
sardanes a la plaça i fer el vermut, tant a la placeta com al 
cobert del Carrer de la Font.
En un racó de la plaça, al costat d’un pollancre i cada any 
sempre en el mateix lloc, es col·locava el “turronaire”. 
Era una fi gura que no podia falta a la Festa Major. Portava 
una taula i un joc de cartes que utilitzava per ensenyar el 
número premiat, i podies guanyar cava, moscatell i/o tor-

rons d’Agramunt. Pels que no estaven interessats a ballar 
hi havia una altra opció de passar-s’ho bé.
El sistema era vendre cartons de la baralla espanyola i 
quan li semblava que ja els havia venut tots, procedia a 
fer el sorteig, en què una mà innocent n’aixecava una d’un 
joc i el que li coincidia amb la mateixa carta, guanyava el 
premi. 
Imatge cedida per Carmina Giménez.

Tarda de Festa Major de Santa Maria de Meià, a principis 
dels anys 60. Veïns a la placeta davant del café de Cal 
Fèlix fent “la butifarra”. Al llindar de la porta la Maria 
Barbosa de Cal Fèlix.
Taula esquerra: Joan Pujol de Cal Sicle, Joan de Cal Per-
la, Fidel de Cal Pere, Ton de Cal Serafí, Francisco Cam-

poy, Ton de Cal Tomasso i Francisco de Cal Pastoret.
Taula dreta: Josep Eroles de Cal Redón , Jamín de Cal 
Gasparó, Ramon de Cal Plaxat, José Campoy de Cal Ba-
talla, Salvador de Cal Plaxat i Simó de Cal Volcan.
Imatge cedida per Carmina Giménez.






