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Estimats lectors. Estem molt contents de poder-vos 
fer arribar una vegada més la sisena revista  mu-

nicipal LO PAS NOU i ja hem complert un any sencer 
des de la seva aparició per la Fira de La Perdiu de 2015. 
Aquest número que teniu a les mans el titulem Especial 
Nadal 2016, ja que aquest any, per adaptar-nos al calen-
dari trimestral que vam programar de bon principi, han 
sortit cinc exemplars. A més de les seccions habituals, 
trobareu en aquest número un reportatge molt acurat 
sobre la Fira de la Perdiu d’enguany, les activitats de 
tardor de l’Associació de Dones i de l’Associació de la 
Tercera Edat, les activitats de l’AMPA de l’escola i un 
recull trimestral de les activitats que han realitzat els 
joves del LOKAL VDM. En els lectors escriuen apareix 
un acurat retrat intimista d’Antònia Sarri, mestra de Vi-
lanova, ara que fa cinc anys de la seva mort i l’article 
que li dedica Emili March, company d’escola durant 
deu anys. En el reportatge el dediquem a la visita que el 

folklorista Joan Amades va realitzar a Vilanova de Meià 
l’any 1930. La matança del porc ens parla del passat 
dels nostres pobles. És molt emotiu el record de Pere 
Sala de Tòrrec. L’entrevista la realitzem al Pep Centena 
de Santa Maria, un exemple d’aquells joves que havent 
nascut a la capital i s’han quedat a viure entre nosaltres. 
S’acaba l’any i arriba el moment de poder col·laborar en 
el manteniment i millora de la nostra revista fent-vos 
Amics de LO PAS NOU, recordeu que amb l’aportació 
de 10 euros, dóna dret a una segona revista cada tri-
mestre. 

En aquestes dates tan assenyalades, desitgem als nos-
tres estimats lectors i convilatans que tingueu un BON 
NADAL, unes BONES FESTES i un millor any 2017. 

Moltes gràcies pel vostre suport i us desitgem una 
bona lectura. 

El Consell de Redacció
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LA FIRA DE LA PERDIU ATRAU 12.000 VISITANTS

Vilanova de Meià va celebrar el 
passat 13 de novembre la seva 

tradicional Fira de la Perdiu. Una 
fi ra amb molta tradició que aplega 
gent d’arreu del municipi, contra-
des veïnes i de tot el nostre país.

El carrer de la Perdiu i els seus 
pròxims s’omplen aquest dia de pa-
rades amb productes del camp, ar-
tesania, roba, calçat, antiguitats... 
i sobretot, les perdius, aviram i al-
tres aus que ajuden a omplir la fi ra 
de moviment i diversitat de color. 
Diversos productors de la zona i 
també algunes de les associacions 
del municipi són presents anual-
ment a la fi ra.

Com cada any, se celebra l’expo-
sició de perdius que valora el jurat 
de la Federació Provincial de Caça 
de Lleida i que després atorga els 
oportuns trofeus als guanyadors.

La inauguració de l’edició d’en-
guany va anar a càrrec del diputat 
d’ERC al Congrés dels Diputats, 
Gabriel Rufi án, el qual fou rebut a 
l’ajuntament de la vila, per l’alcal-

de Xavier Terré i la resta de regi-
dors del Consistori, entre altres 
autoritats presents a l’acte del dia.

Després de signar al Llibre d’Ho-
nor, la comitiva va desplaçar-se 
cap al Centre d’Interpretació del 
Montsec de Meià, on Antoni Laca-

sa, paleontòleg de l’IEI, els va fer 
una interessant visita guiada per 
les vitrines de fòssils que guarden 
milions d’anys d’història del Mont-
sec. Tot seguit, van anar cap al 
recinte fi ral passant pels bells car-
rers de la població.

Notícies del municipi

Autoritats al Centre d’Interpretació del Montsec de Meià. Autoritats amb els paradistes.

Visita a l’església.Rufi án amb els perdiuaires.

Exposició de perdius.
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C. Església, 3
Santa Maria de Meià 25736
La Noguera - Lleida
T. 973 41 51 04

Un cop al carrer de la fi ra, Ru-
fi án va saludar als paradistes i als 
visitants que amb molt d’interès 
s’apropaven per saludar-lo.

Ja cap al migdia, les autoritats 
es van dirigir cap a l’església par-
roquial de Sant Salvador, on mos-
sèn Antoni Pich els va mostrar les 
meravelles que conserva aquest 
temple romanico-gòtic dels segles 
XIII-XIV.

Dins els actes programats, el dis-
sabte dia 12 va tenir lloc un partit 
amistós entre els alumnes de l’es-
cola de Vilanova de Meià i altres 

nens que durant els períodes de va-
cances també viuen al poble. La no-
vetat d’enguany va ésser un infl able 
instal.lat a la Plaça Major el mateix 
dia de la fi ra, on els nens i nenes va-
ren poder gaudir d’una bona estona 
de diversió.

Al recinte fi ral, els Gorrallargs 
d’Oliola van ser els encarregats de 
posar el to musical per amenitzar 
la jornada. Els grallers van estar 
acompanyats pels alumnes més 
grans de l’escola Mare de Déu del 
Puig de Meià, que tots passejant els 
capgrossos de les perdius de la vila 

anàvem saludant a tothom.
La jornada marcada pel bon 

temps en ple mes de novembre, 
rebé un èxit de públic notable, la 
qual cosa destacà l’alcalde que es 
continua fi del a la tradició.

Cap a les 13:30h va tenir lloc 
l’entrega de trofeus a l’exposició 
valorada de bon matí, i als quals 
Rufi án, l’alcalde i altres autoritats 
assistents varen fer entrega als 
guanyadors.

Els premis entregats enguany i 
les seves categories són les que es 
detallen a continuació:

Rufi án signa al Llibre d’Honor. L’Alcalde a l’entrega de trofeus.

David Cuenca Durich amb el trofeu. David Cuenca.
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Millors exemplars
1r – Perdius Calzada 
2n – Francisco García Campillo
3r – Joan Manuel Torregrossa

Millors perdigots
1r – Antonio Llanes Gabernet 
2n – David Cuenca Durich
3r – Laura Piera

Millors parelles
1r – Francisco Javier Pintó Balp
2n – Joan Fariol Miret
3r – Antonio Miró Olsina

Millor expositor
Perdius Calzada

Millor expositor local
David Cuenca Durich

Premi per la constància a la 
fi ra: Joan Ardiaca Sauret

 
Premi a l’expositor més jove: 

Adrià Sangenís Badia

Enguany, el jovenet veí David 
Cuenca Durich, també ha rebut dos 
trofeus, esperem que això l’animi a 
continuar en la seva devoció per 
les perdius. Moltes felicitats!

Agraïm també la col.laboració 
dels alumnes de l’escola per la 
seva participació en l’animació de 
la fi ra i per donar per un dia, vida 
als capgrossos de les perdius. Mol-
tes gràcies vailets!

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Rosa Sala

Equip de futbol.

Infl able.

Gorrallargs d’Oliola.

Exposició d’aus.
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SINTO SALA
C/ Església, 32

25735 Vilanova de Meià

Tel. 636 889 942

. Construccions

. Rehabilitacions

. Reformes en general

RECORDS D’ARGENTERA

 Cal Viudeta. Els diumenges de ball i diversió

Des de la dècada de 1930 fi ns a la de 1950, a Ar-
gentera hi havia una masia que es deia cal Viude-

ta, regentada pel Jaume i la Isabel. El Jaume feia de 
pagès i es menava la terra, tenia alguna cabra i, quan 
li sortia, anava a fer algun jornal. També cuidava un 
hort que tenien a la vora del riu Boix, més avall de cal 
Petit. La Isabel era la mestressa de casa que a més 
sabia fi lar la llana. A la primavera quan els pastors 
xollaven els ramats d’ovelles, la gent rentava la llana 
i la hi portava perquè els la fi lés i així es podien con-
feccionar els jerseis i els mitjons de llana. 

El matrimoni va tenir dos fi lls, un xicot, el Tonet i 
una xicota, la Carmeta. Al noi no li agradava gaire de 
reballar ni anar a estudi. Quan ja era més gran i van 
arribar els tractors, un dia va anar a la casa Barreiros 
i va pujar un tractor Barreiros de 40 CV amb el seu 
cultivador i sense pagar ni un duro. Més tard li ho van 
prendre. La Carmeta era molt treballadora i castissa 
i ajudava a la seva mare a les feines de casa i a les 
tardes pasturava les cabres. 

Però el motiu d’aquest relat és per explicar que, 
com que la masia de cal Viudeta estava situada al 
damunt mateix de la carretera de Vilanova, allí s’hi 
concentrava el jovent d’aquestes masies i els pobles 
de l’entorn. Feien ball, jugaven partits de futbol, es 
celebrava el Carnaval, les Festes Majors i qualsevol 
festeta era motiu de disbauxa. Acudien el jovent 
de Gàrzola, els de Boada i els de Lluçars, que tot i 
tenir-ho una mica més lluny, baixaven per la Costa 
d’Argentera fi ns al cap de la Costa i ja eren a un pas 
de cal Viudeta. Mai hi faltaven tampoc els de les masi-
es d’Argentera: cal Pau, cal Canes, cal Lluís, cal Petit, 
cal Cisteller, cal Caseta, cal Bolló i els de cal Viudeta. 

Gairebé cada diumenge es feia ball a l’era de la 
masia que servia per mantenir vives les relacions del 
jovent dels diversos pobles. Però quan es feia fosc, 
tothom havia de tornar a casa seva. Quan organit-
zaven un partit de futbol els xicots feien dos equips 
i mantenien una certa rivalitat. En acabar el partit, 

l’equip que perdia pagava el beure i després tots a 
ballar. Una vegada, al Tonet de cal Viudeta en un 
d’aquests partits de futbol en una entrada molt forta 
li van trencar una cama. Tots recordaven encara les 
exclamacions de dolor que feia:

Cal Viudeta d’Argentera el dia de boda de la Carmeta. Els familiars 
més directes dinen a dintre casa i els convidats a la taula del davant 
de casa.
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EL SINDICAT

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

BAR - RESTAURANT

CASAL MUNICIPAL

--Me l’han trencada! Me l’han 
trencada!

 Però com que tots eren molt so-
lidaris i formaven una colla molt 
ben avinguda, van fer una col·lecta 
per poder llogar un taxi i portar-lo 
a curar a Tàrrega, on hi havia una 
mena d’hospital.

Quan s’acostava el Carnaval, 
el xicots que estaven en edat de 
casar-se, quasi tots, anaven a ca-
çar conills (que llavors n’hi havia 
molts) i el dimarts de Carnaval 
feien tots junts un dinar a cal Viu-
deta i després ball fi ns que es feia 
fosc. Quan celebraven les festes 
més assenyalades, llogaven un 
acordionista com lo Pauet de Clua 
i alguna vegada lo Ramonet de cal 
Cabàs. 

En aquesta època també és feia 
una plega quan es caçava alguna 
guineu. Aquest caní és un gran 
depredador que tot sovint saltava a algun corral de 
gallines i les matava totes. Com que a totes les cases 
tenien corral amb gallines, tothom col·laborava en la 
plega i després el jovent feia una gran festa. 

Durant la Guerra Civil els xicots que van enviar al 
front, però després de la guerra els que feien la mili, 

s’escrivien amb la Carmeta, que era una noia molt 
castissa, i d’aquesta manera el temps fora de casa no 
se’ls feia tan llarg. Quan la Carmeta es va casar, es 
van acabar les festes i els balls a cal Viudeta. 

Pere Farràs Terré 

L’Abadia d’Argentera.

- El bar

- Les xerrades col·loquis

- El cinema a la fresca

Tot això forma part del Centre Cultural de Santa Maria de Meià

Fes-te soci: cculturalst@hotmail.es

- El teatre al carrer

- La setmana cultural 
de l’agost
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LLUÇARS

 Raimundo Lladós Salud

Raimundo Lladós Salud va néi-
xer a Lluçars, al carrer de la 

Font núm. 7, el 15 de desembre de 
1881. El van batejar amb el nom de 
Antonio i quan tenia cinc anys els 
seus pares, humils pagesos de secà 
que desitjaven el millor per als seus 
fi lls, es van traslladar a Barcelona. 

Allà el Tonet hi va passar els pri-
mers anys d’infantesa. Va aprendre 
les primeres lletres al col·legi que 
els pares claretians tenen a Gràcia 
(Barcelona), amb molt bones notes.

La família Lladós feia cistells i des 
del matí fi ns a la nit es dedicaven a 
l’ofi ci de la cistelleria. Els diumen-
ges el Tonet acompanyava els seus 
pares a la plaça del Mercat per ven-
dre els cistells que havien fet durant 
la setmana, fruit del treball de la 
casa Lladós.

Quan tenia 12 anys, alguna cosa 
li va passar i va sentir l’impuls d’en-
trar a la vida del claustre. Va con-
sultar amb els seus pares 
el gran desig que sentia per 
entrar a Montserrat i ells li 
van donar el seu consenti-
ment. Llavors va escriure 
una carta a l’abat Josep 
Deàs per poder ser admès 
com a monjo. Un cop obtin-
gut el permís, va ingressar 
al col·legi del monestir i es 
va posar l’hàbit benedictí el 
7 de febrer de 1895. Quan 
va entrar al noviciat es va 
canviar el nom d’Antonio pel de 
Raimundo, en honor de sant Rai-
mundo de Pitero. Durant el novi-
ciat, els seus companys admiraven 
la paciència amb què el Raimundo 
patia la molèstia de les mosques, ja 
que no les espantava –i això que les 
tenia a la cara i a les mans!

El 5 de març de 1898 va fer la pro-
fessió simple; el 5 d’agost de 1903, 
la solemne, i el 9 de juny de 1906 va 
rebre l’ordre del Presbiterat. Un cop 
ja va ser capellà, va ser professor de 
llatí i de fi losofi a. En el capítol pro-
vincial que es va fer el 1911, va ser 
nomenat mestre de novicis, càrrec 
que va ocupar fi ns que el seu mal es-
tat de salut li va permetre. Llavors 
va ser substituït per l’abat Antonio 

M. Marcet, president del capítol. 
Com a mestre de novicis va ser 
sempre molt rigorós amb ell mateix 
i molt indulgent amb els demés. El 
1917, després d’abandonar el càr-
rec de mestre de novicis, l’abat li va 
confi ar la cura dels col·legials de la 
granja Can Castells, propietat del 
monestir.

Plenament convençut del gran 
perjudici que té l’amor propi, va 
tractar per tots el medis de treure’l 
del cor dels col·legials. A les classes 
era molt seriós i exigent i si veia al-
gun símptoma d’orgull o de vanitat 
procurava de curar-lo amb alguna 
humiliació. També va intentar amb 
molt d’afany que els col·legials es 
desprenguessin de l’afecte que sen-
tien per les seves famílies, perquè 
pensava que era un impediment per 
a la perfecció del monjo.

El novembre de 1923 Raimundo 
va prendre possessió del càrrec de 

prior del monestir de Nostra Senyo-
ra del Miracle, càrrec que va ocupar 
fi ns al mes d’abril de 1925. Un dels 
abusos que creia que estava intro-
duït dins de la comunitat era la con-
sumició de tabac.

A fi nals d’abril de 1925, en ocasió 
del capítol provincial que es va ce-
lebrar en el mateix monestir, va ser 
substituït pel president del mateix 
capítol. Lliure ja del càrrec de prior, 
va ésser nomenat secretari de l’abat 
procurador general de la congrega-
ció, Romualdo Simó, perquè l’acom-
panyés en el viatge a Amèrica que 
feia com a delegat de la Santa Seu 
en missió extraordinària.

L’any 1931 Raimundo va rebre 
l’ordre de traslladar-se al monestir 

de Nuestra Señora del Pueyo, a Bar-
bastre, per encarregar-se del col·le-
gi. A fi nals de març de 1936 van co-
mençar a córrer rumors i amenaces 
de fatídics successos a Barbastre. 
Per aquest motiu, els membres del 
monestir es van traslladar a Navar-
ra, al monestir de monges bene-
dictines de Lumbier, fi ns al mes de 
juny, quan van decidir tornar al mo-
nestir de Pueyo, pensant que ja no 

hi havia perill.
El 22 de juliol van ser 

detinguts els monjos i els 
col·legials de Pueyo i van 
ser traslladats al convent 
dels pares escolapis de 
Barbastre, que havia estat 
reconvertit en presó. El 23 
d’agost, després de prendre 
declaració als monjos indivi-
dualment i als col·legials col-
lectivament, els van separar, 
ja que fi ns aleshores vivien 

conjuntament monjos i col·legials.
El 27 d’agost, molt entrada la nit, 

van canviar de lloc els monjos i, pas-
sada la una de la matinada del dia 
28, van ser portats amb camió als 
afores de Barbastre, prop del camí 
de Berbegal, i allí van ser afusellats 
i enterrats al mateix cementiri de 
Barbastre.

El Papa Francesc va beatifi car 
Raimundo Lladós juntament amb 
521 beats més el 13 d’octubre de 
2013, en una cerimònia celebrada a 
la seu del seminari  de Tarragona i 
presidida pel cardenal Ángelo Ama-
to, prefecte de la congregació per 
les causes dels sants.

Alfons March
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Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com

i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!

Associacions

ASSOCIACIÓ DE DONES “LA COMA DE MEIÀ”
Viatge a la Sagrada Família

El dia 24 d’octubre, l’Associa-
ció de dones va organitzar un 

viatge cultural a Barcelona per tal 
de visitar la Basílica de la Sagrada 
Família.

L’hora de sortida de Vilanova 
va ser a les onze del matí amb au-
tocar. Vam fer parada per dinar 
al restaurant “Buffet lliure” del 
Bruch, d’on tothom en va sortir 
molt satisfet per la gran varietat 
de plats que hi havia.

En acabar el dinar, ens vam di-
rigir cap a Barcelona. En arribar 
a la Sagrada Família i després de 
recollir les entrades, vàrem fer dos 
grups de 26 persones cadascun, 
acompanyats del guia correspo-
nent van començar les explicaci-
ons a l’exterior del temple, concre-
tament a la Porta del Naixement 

i, continuant cap a l’interior i tot 
seguit al museu.

Va ser una visita preciosa i tot-
hom en va sortir meravellat. Val la 
pena visitar-la, us ho recomanem.

En acabar la visita a aquest em-
blemàtic temple, ens vam dirigir al 
centre comercial “Gran Via 2”, on 
vam quedar embadalits per la seva 
decoració. Així vam completar el 
dia tan agradable que vàrem tenir i 
que tot seguit acabàvem a la torna-
da cap a Vilanova de Meià.

En total vàrem ser 52 persones, 
entre veïns i veïnes del municipi 
de Vilanova de Meià, Artesa de Se-
gre i Barcelona.

La Junta agraeix la gran accep-
tació que va tenir aquesta sortida 
cultural. Gràcies a tots per acom-
panyar-nos i fi ns la pròxima!
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Castanyada 2016

L’Associació de dones, com ja és 
tradició, el passat 31 d’octubre 

vam celebrar la festa de la casta-
nyada. Enguany la vàrem celebrar 
al mateix lloc de l’any passat, al 
bar-restaurant Cirera, on ens varen 
servir castanyes, moniatos, pane-
llets i com no, els típics porronets 
de moscatell per remullar-ho.

Aprofi tant la diada, abans d’anar 

a menjar castanyes, al local de 
l’associació de dones es va cele-
brar l’Assemblea General Ordinà-
ria en la que es va donar l’estat de 
comptes i es va parlar dels actes i 
excursions pel proper any.

Text: Maria Brescó
Fotos: Josep Argerich, Montse 

Puig i Maria Brescó

Cal Cabàs
Productes Artesans (Boada - Lleida)

www.calcabas.com
Tel. 610 822 543 - 607 557 209

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

Tomàquet fregit,
Escalivada,
Samfaina...

Chutney de Figa
i Poma, Agredolç
de ceba i carbassó
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’ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT “VERGE DE MEIÀ”. LA CASTANYADA

Un diumenge després de la gran 
festa del 25è. aniversari de l’as-

sociació, el nostre fotògraf Josep 
Argerich ens va passar les fotografi -
es dels actes de l’església i el dinar. 
El local estava ple i tothom va dir la 
seva en mig de rialles, tot berenant. 
I, a més a més, vàrem aprendre un 
joc de cartes que es diu “no val a 
badar”.

Ara ja ha arribat la tardor que 

tenyeix de vermells i grocs tot el 
nostre paisatge i nosaltres la vàrem 
rebre celebrant, com déu mana, la 
castanyada. 

El diumenge dia 30 d’octubre ens 
vàrem reunir al voltant de les taules 
parades amb panellets, castanyes i 
moniatos, sucs de fruita i mistela; 
no hi van faltar les bromes, el bon 
humor, ni la xerrameca pels colzes; 
tampoc hi van faltar el dominó ni 

les cartes. Tot això envoltat d’una 
convivència simpàtica i agradable 
que ens va fer passar una molt bona 
estona.

Mireu si ens ho passem bé, que 
hem allargat l’horari de trobada de 
tots els diumenges, ara és de 5 a 8. 
Qui ho vulgui provar, ja ho sap, serà 
benvingut.

Text: Montse Puig
Fotos: Maria Brescó
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LOKAL VDM: ESPORT, TRADICIÓ, MÚSICA I SOLIDARITAT CENTREN LES ACTIVI-
TATS DE L’ÚLTIM TRIMESTRE AL LOKAL VDM

El Lokal també és esport! 

El Lokal no para de créixer i és polièdric! Amb l’ob-
jectiu de fomentar l’esport i donar vida al poble aquest 
estiu ha nascut Lokal Esports. Una nova comissió que 
ha treballat de valent i ha organitzat dos esdeveni-
ments esportius durant el mes d’agost. 

Del 3 a l’11 es va celebrar el Torneig de Futbol Sala. 
Un torneig que va omplir les nits d’estiu de futbol local 
de qualitat i de molt bon ambient i on hi van participar 
5 equips: Alentorn, Santa Maria de Meià, Atlètic Mont-
sec, Cal Petit i el Lokal. 

Cal Petit va fer seva la copa d’una fi nal d’infart con-
tra l’Atlètic Montsec davant d’un camp de les piscines 
plenes d’afi cionats de la Coma de Meià i rodalies. 

El Torneig també va comptar amb un partit infantil 

amistós entre l’Artesa de Segre i els nens i nenes de Vi-
lanova de Meià, qui després d’un gran treball en equip 
van sumar la seva primera victòria. Enhorabona!

Primera edició Rural Padel 

La nineta dels ulls de Lokal Esports però ha 
estat, sens dubte, la primera edició del Tor-
neig Rural Padel. 

D’on ve aquest nom? molts ens pregunta-
ven. Us ho expliquem! 

La nostra pista no és una pista qualsevol. És 
una pista privilegiada, en un entorn immillo-
rable i màgic, als peus del Montsec. 

I què passa quan cau la pilota fora de la pis-
ta? Doncs que tornes amb les cames ben es-
garrinxades! A Vilanova amics padeleros, el 
pàdel no és un esport refi nat, tot és més rústic 
i autèntic, aquí juguem a RURAL PADEL! :P 

El torneig es va celebrar del 19 al 21 
d’agost i contra pronòstic va superar to-
tes les nostres expectatives. Vam viure un 
cap de setmana maratonià de pàdel per la 
vena amb uns jugadors i jugadores que ho 
van donar tot! 

Aquests van ser els guanyadors i gua-
nyadores de la primera edició. Premis en 
forma d’experiència gastronòmica al ter-
ritori. 

Per nosaltres, sens dubte, l’únic gua-
nyador va ser la vostra gran participació i 
el bon ambient que es respirava a dins i a 
fora de la pista.

No voldríem acabar aquestes línies 
sense donar les gràcies al nostre àrbitre, 
Domènec Porta i a totes aquelles perso-
nes del Lokal que van fer possible que el 
públic del torneig comptessin amb unes 
grades de luxe! 

No ho dubteu! L’any que ve tornarem! 
Prepareu les pales... pales amunt Rural 
Pàdels! 
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El Lokal és tradició, 
festa i Festa Major

L’estiu no s’acaba fi ns que ar-
riba la Festa Major de Vilanova 
de Meià. Com cada any el Lokal 
Vdm mou i viu intensament la 
seva festa gran. 

Una Festa Major que, malgrat 
el mal temps del divendres, va 
batre record d’assistència al So-
par de Festa Major. De 140 per-
sones de la primera edició hem passat a 219. Mireu 
quin goig feia el nostre menjador particular, impres-
sionant! 

Els concerts al pati de les escoles és l’altre part 
fort que organitza el Lokal VDM per Festa Major. En 
aquesta edició el divendres van actuar al Sindicat 
The Pink Goats i els vilanovins Nylo y Kauno Vila-
crew, i dissabte, The Papa’s and The Popo’s i Séptimo 
A van omplir el pati de bona música i molt bon am-
bient. Aquesta és la foto fi nish d’una altra nit d’estiu 
per recordar. 

El Lokal amb les persones refugiades 

El Lokal VDM, amb la col·laboració del Centre Cul-
tural de Santa Maria de Meià i l’Assemblea Popular 
d’Artesa de Segre, va proposar una Fira de la Perdiu 
reivindicativa. El dissabte 12 de novembre, més de 60 
persones van assistir a la xerrada “Guerra, refugiats i 
crisi humanitària”, a càrrec de Vítor M. Cabral, de la 
plataforma Stop Mare Mortum i la Fundació Solidària 
Flama, i Adrià Cluet i Ivet Eroles, veïns d’Artesa de 
Segre i de Santa Maria de Meià, respectivament, i vo-
luntaris independents al camp de persones refugiades 
de Vasilika (nord de Grècia).

A llarg de la ponència, que va durar pràcticament 2 
hores, es van desgranar les causes i conseqüències de 
les guerres i confl ictes a la riba sud del Mediterrani i a 
l’Orient Mitjà i com aquests han convertit el mar que 
banya les nostres costes en una autèntica fossa comu-
na. Després de presentar l’escenari actual des d’una 
perspectiva general, l’Adrià Cluet i la Ivet Eroles van 
compartir la seva experiència personal a Grècia per po-
der posar rostre a la tragèdia i denunciar la situació que 

viuen milers de persones que es troben atrapades a les 
portes d’Europa, buscant un futur millor. 

A partir de mostrar iniciatives gestionades per grups 
de voluntaris independents, compartir sensacions per-
sonals i posicionaments polítics, es va obrir un debat 
molt interessant amb la participació de tots els assis-

tents. Entre tots i totes, es van 
nombrar possibles accions per 
implicar-nos en la causa, pre-
nent consciència de que som 
subjectes actius que podem 
dir i fer la nostra per canviar 
la situació actual, exigir als go-
verns que compleixin els seus 
compromisos i gestar iniciati-
ves des de la societat civil or-
ganitzada. 

El Lokal de VDM porta anys 
fent jornades de recuperació 
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de la memòria històrica, i en aquest sentit, abans de fi -
nalitzar la conferència, es va llegir un fragment del Tre-
ball de Recerca de la Ivet Eroles, centrat en la Guerra 
Civil a la Vall de Meià. El testimoni recollia l’experiència 
d’una senyora de Cal Pissé de Vilanova de Meià que al 
fi nal de la Guerra Civil va viure una llarga temporada 
al camp de refugiats d’Argeles Sur Mer (França), amb 
centenars d’exiliats republicans més. La lectura va ser-
vir per posar de manifest que nosaltres també som un 

poble de refugiats que en determi-
nats moments de la història hem 
hagut de buscar aixopluc en paï-
sos veïns o llunyans. I tots sabem 
que la història es repeteix. 

En acabar la ponència, es van 
poder comprar bosses i calendaris 
solidaris amb les persones refu-
giades. Aquest material també es 
va poder adquirir l’endemà durant 
la Fira de la Perdiu, ja que es va 
muntar una paradeta durant tot el 
matí per vendre aquest productes 
i donar visibilitat al drama que es 
viu actualment al Mediterrani. Els 
diners de la venta de les bosses es 
destinaran a l’Eko Project, un cen-
tre de dia gestionat per voluntaris 
independents i persones refugia-

des que es troba al costat del camp militaritzat de Va-
silika i que ofereix diferents serveis com escola, espai 
infantil, cuina comunitària, espai per dones i biblioteca. 
Els benefi cis dels calendaris els gestionarà l’associació 
Pati de Pedres, formada per refugiats i refugiades que 
es troben al camp de Vasilika i per voluntaris catalans i 
grecs. Amb els diners obtinguts, les persones que mal-
viuen en aquesta antiga granja de pollastres podran mi-
llorar les seves condicions de vida. 

CASA DE COLÒNIES
Santa Maria
de Meià

Raó: Mn. Jordi Profi tósRaó: Mn. Jordi Profi tós
C/ Ramon i Cajal, 5 - 25600 BalaguerC/ Ramon i Cajal, 5 - 25600 Balaguer
Tel. 973 44 53 42 / 656 54 68 97 - jprofi tos@yahoo.esTel. 973 44 53 42 / 656 54 68 97 - jprofi tos@yahoo.es
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Com puc ajudar? 

Per ajudar a les persones refu-
giades ho podem fer de diferents 
maneres. Una d’elles participant 
d’alguna forma a la plataforma Stop 
Mare Mortum, també podem impli-
car-nos en les diferents campanyes 
que s’organitzaran properament 

per demanar l’acollida de persones 
refugiades a Catalunya o fent com 
nosaltres: organitzant jornades que 
girin entorn d’aquest tema. És molt 
important estar informat per poder 
tenir un posicionament més clar. Se-
gur que a prop vostre hi ha associa-

cions i entitats que treballen entorn 
aquest tema i trobareu la manera de 
posar el vostre granet de sorra. 

Tots podem ser actius, només 
cal que ens ho proposem i junts 
podrem fer petits passos que facin 
possible un gran pas!

El Lokal és musica! 

I per tancar com cal un dissabte 
Pre-Fira què millor que fer-ho amb 

música amb accent vilanoví! El 
lokalero Marc Fité ens va presen-

tar sota el nostre estimat rellotge 
l’acústic d’SKAPTUS. 

Un acústic diferent, genuí on les 
cançons d’un ukelele, un piano i 
d’una imparable guitarra s’entre-
lligaven i semblaven no acabar 
mai. Skaptus ens va fer cantar, 
ens va fer ballar i ens va fer som-
riure. Què més podem demanar? 

Res més, perquè la nit era per-
fecta, un concert, bon ambient, 
ple d’amics i sobretot d’allò que 
més ens agrada: tot el jovent de la 
Coma de Meià i rodalies JUNTS, a 
casa, al Lokal! :D 

Anna Audet i Ivet Eroles 

www.radiomateu.com

A Ràdio Mateu obrim la nova

FERRETERIA d’Artesa
A més, com sempre, també hi trobareu:

• parament de la llar
• electrodomèstics
• telefonia mòbil lliure

Obert de dilluns a diumenge!!

Ctra. d’Agramunt, 24 - Tel. 973 400 130 - Artesa de Segre

QUEVIURES SALAQUEVIURES SALA
• Queviures• Queviures

• Formatge del país• Formatge del país

• Embotits i carn • Embotits i carn 
del Pallarsdel Pallars

C/ Catalunya, 15 - Vilanova de MeiàC/ Catalunya, 15 - Vilanova de Meià
Tel. 973 41 50 29 i 629 76 95 84Tel. 973 41 50 29 i 629 76 95 84

gemmasala@gmail.comgemmasala@gmail.com

• Pa i coques cuits• Pa i coques cuits
amb forn de llenyaamb forn de llenya

• Vins de la terra...• Vins de la terra...
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AMPA MARE DE DÉU DEL PUIG DE MEIÀ: LA CASTANYADA

Com cada any, els nens de l’escola van celebrar la 
festa de la Castanyada. El dijous a la tarda, un grup 

de mares van ajudar els nens de preescolar i primària 
a fer les boletes dels panellets i decorar-los, posant-hi 
tota la seva imaginació i enginy. Els més grans també 
amb l’ajuda d’una mare van fer una coca amb els pro-
ductes del temps, castanyes i moniatos, que va resultar 
deliciosa. Tot seguit es va explicar un conte de la Cas-
tanyera. (FOTO 1)

El divendres al matí amb les mestres es van menjar 
els panellets i les castanyes i a la tarda, juntament amb 
les famílies, es van fer jocs, maquillatge.... s’ho van 
passar d’allò més bé!

FIRA DE LA PERDIU

El dia 13 de novembre arribà la tan esperada fi ra, on 
els nens i les nenes de la nostra escola queden me-

ravellats amb la diversitat d’aus i diferents animalons 
que s’hi exposen. No hi podia faltar la paradeta de l’AM-
PA, on aquest any s’hi venien plantes medicinals, plan-
tes aromàtiques autòctones, recollides pels mateixos 
nens o familiars dies abans i decorades també per ells, 
sabons i diferents cremes fetes aquí a Vilanova, alzines 
tofoneres i la loteria.

Gràcies a tots els col. laboradors /es per ajudar-nos.

Us deixem amb un poema esperant que us agradi, 
fi ns aviat!

LA CASTANYERA

MOLT A PROP DE CASA MEVA
HE VIST UNA CASTANYERA
QUE EL CARRER HA PERFUMAT
AMB L’OLOR DEL SEU TORRAT.
CASTANYERA, CASTANYERA
VENS CASTANYES DE PRIMERA!
LES CASTANYES BEN TORRADES
CALENTETES I PELADES
ENS ESCALFEN BÉ LES MANS
I NO CAL POSAR-SE GUANTS.
CASTANYERA, CASTANYERA
VENS CASTANYES DE PRIMERA!

Text: Núria Jaime Marcó
Fotos: Elisabet Urbano, Miguel Pérez i 

Núria Jaime
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ANTÒNIA SARRI HUGUET: RETRAT INTIMISTA.

Som i eren molts els veïns de Vi-
lanova de Meià i rodalies que 

coneixien a Antònia Sarri Huguet. 
L’origen d’aquest coneixement és 
el paper que va jugar de mestra del 
poble durant molts anys i actuar 
com a potencial fi gura d’autoritat 
en plena època franquista. Ara bé, 
fa temps em vaig qüestionar si re-
alment malgrat haver passat molts 
anys de la seva llarga vida a Vila-
nova, la gent del país, i fi ns i tot la 
família més propera, la coneixia 
exhaustivament.

Aquest escrit neix a manera d’ho-
menatge a la persona d’Antònia 
Sarri Huguet en un intent d’apro-
ximació intimista a l’entramat vital 
d’aquest ser que va exercir de mes-
tra d’escola de vàries generacions 
de xiquets i xiquetes. La docència 
l’efectuà durant 39 anys en pobles 
com Alentorn, Sant Romà d’Abella, 
Isona, Algerri i Vilanova de Segrià, 
dels quals els darrers de 1960 a 
1983, ho feu a Vilanova de Meià, el 
seu poble natal.

He intentat fer un abordatge de 
la seva persona una mica hetero-
geni amb l’objectiu que algunes 
creences, suposicions o idees pre-
concebudes que hom pogués tenir 
es modelessin donant llum a una 
comprensió més clara i meridiana 
d’Antònia.

Antònia, de cal Sarri de la Plaça 
Major de Vilanova era la segona 
nena dels meus oncles avis per 
partida doble. El seu pare, indià 
benestant retornat a l’origen, Àngel 

Sarri Puig i la seva mare més jove, 
Antònia Huguet Tugues, eren ger-
mans dels meus padrins paterns: 
Joan i Sabina, respectivament. Pel 
que a mi respecta era la meva cosi-
na segona, cosina germana del meu 
pare Vicent, i la meva mestra dels 4 
als 6 anys aproximadament.

Neix Antònia un 20 d’octubre de 
1917 i morí als 94 anys complerts, 
un 22 de novembre de 2011 a Torto-
sa, a casa del seu nebot Cèsar Au-
gust Saura Sarri. El traspàs li arriba 
solament 7 mesos després del de la 
seva germana Àngela, que se’n va 
anar amb més de 96 anys. Les ger-
manes, com altres membres de la 
família Sarri Huguet, varen gaudir 
d’una vida longeva que quasi arribà 
o ultrapassà els 90 anys. L’excep-
ció n’és el pare d’Antònia i Àngela, 
l’oncle avi Àngel, que morí als 63 
anys d’un carcinoma esofàgic. 

Antònia es quedà doncs, sense 
pare molt jove, amb 19 anys. La 
seva mare Antònia, “la tia de Lleida” 
que dèiem a casa, donat que havien 
viscut i tenien propietats a Lleida 
capital l’acompanyà en canvi, fi ns 
després de jubilada i morí amb 94 
anys quan la seva fi lla en tenia 66.

A més a més, en aquests aspectes 
biogràfi cs inicials us volia recordar 
el fet que a Vilanova de Meià, i en 
la mateixa època, hi vivia una altra 
Antònia Sarri Huguet. Era la meva 
tia de Cal Caubet, on es va casar 
amb en Joan Martí, també vidu, en 
segones núpcies. Ella era la germa-
na 9 anys més gran que li quedava 

viva al meu pare Vicent. Les dues 
Antònies portadores d’idèntics 
cognoms eren, per tant, cosines 
germanes sent la major la meva tia 
3 anys més gran que Antònia, i la 
seva germana Àngela quedava al 
mig de les dues en edat.

Si faig un viatge imaginari a la 
seva infantesa, que “va ser idíl lica, 
gaudint de les excursions per les 
fonts amb el pare que no treballa-
va“, segons ens comenta la seva ne-
boda Mª Antònia Saura Sarri, i ado-
lescència, d’aquesta família pro-
pera, puc veure gràcies en part al 
recull fotogràfi c d’ Antonio Batalla 
de cal Tatx, i a les explicacions del 
meu pare Vicent, un grup de joves 

Els lectors escriuen

Antònia Sarri Huguet d’adolescent. Anys 
1930s. Foto cedida per Cèsar Saura Sarri.
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gaudint de la vida de poble. El grup 
integrat per Àngela i el seu amic de 
cal Tatx, Antònia, la meva tia, feste-
jant amb el seu futur primer marit, 
Antonio de Cal Gallego, Antònia la 
futura mestra i Vicent, molt menor, 
que actuava de testimoni i compar-
sa dels fets del moment. 

Les obres de teatre al poble, els 
berenars a les fonts, les passe-
jades a peu o a cavall del ruquet 
dels oncles com es veu en les fo-
tografi es següents eren l’escenari 
de creació d’un tapís relacional on 
s’endevina la complicitat afectiva 
entre les dos noies grans: la meva 
tia Antònia i Àngela, quedant pot-
ser una mica més al marge la fu-
tura mestra Antònia. Els paratges 
a les faldilles del Montsec de ben 
segur que ajudaren a endolcir i 
a suavitzar potencials carències 
emocionals i a un caràcter més 
tancat de la “nina” com qualifi ca a 
Antònia Sarri Huguet, Mª Eugènia 
Huguet Ràmia. 

Si fem un salt molt més endavant 
i segons el meu record i els de mol-
ta gent del país, les passejades car-
retera amunt i avall i anar a la Font 
del banc de la Paciència, la del 
Saón, de Paús, Blanca o altres amb 
altres actors però, es repeteixen i 
s’emmarquen dins de les activitats 
de lleure usuals de la gent de la Vall 
de Meià…

En Josep Boixadós ens comen-
ta: “mestre, metge i vicari eren 
abans les tres fi gures defi nitòries 

de la cultura del poble. Feien les 
funcions l’un o l’altre quan no hi 
eren, ara bé depenia del caràcter 
de cada qual”. 

Tant el moment històric en el 
qual Antònia Sarri Huguet fa de 
mestra a Vilanova, com la seva 
idiosincràsia crec que condicionà 
molt el què i el com es relacionava 
Antònia amb els demés.

L’opinió que era una fi gura d’au-
toritat és unànime en moltes de les 
persones amb les qual he parlat so-
bre ella i crec que això, sense dubte, 
comporta que els primers adjectius 
que se li associïn estiguin relacio-
nats amb rigidesa, autoritarisme, 
dictador, classisme, “ com que li 
precedia la fama, imposava” etc. 
Ara bé, ens hem de quedar aquí? …

Quants cops classifi quem, etique-
tem, a algú basats en la nostra por 
i la nostra ignorància, entenent per 
ignorància el desconeixement pro-
pi i de retruc aliè, i més en qüesti-
ons relacionades amb la suposada 
autoritat?. Aquesta refl exió la faig 
extensiva a Antònia i a qualsevol 
persona/institució amb la que hà-
gim hagut de tenir relació.

Abans de desenvolupar el seu 
tarannà com a possible fi gura de 
poder, voldria afegir com a con-
trapunt, la visió que una altra co-
sina segona en tenia d’Antònia. 
En aquesta descripció a manera 
de fi ligrana excelsa d’un raconet 
de memòria de les seves vacances 
de joventut a Vilanova de Meià, Mª 

Eugènia Huguet Ràmia ens diu en 
paraules textuals:

“Els meus records de l’Antònia 
Sarri Huguet -per a mi “l’Antoni-
eta” fi ns al darrer dia-, van lligats 
al temps d’estiu, quan els pares es 
podien alliberar de les obligacions 
a Barcelona i tota la família feia 
cap a Vilanova amb la il·lusió de 
sentir la fresqueta del matí, ba-
nyar-nos a la piscina, beure l’ai-
gua de les fonts i fer llargues pas-
sejades a la tarda amb aroma de 
romaní i farigola.

En arribar al poble, abans fi ns i 
tot de tenir temps d’instal·lar-nos 
i obrir maletes, tots enfi làvem cap 
a la Plaça darrera el pare per a vi-
sitar a la tia Antònia, “la tia”. 

Exactament igual com es trans-
met de pares a fi lls una forma de 
mirar , un gest particular o la 
manera de caminar, així es tra-
meten els afectes especials per de-
terminades persones. I així vaig 
trobar-me jo de ben petita sentint 
adoració per la tia Antònia i tot el 
que l’envoltava.

Només acabar de pujar l’escales i 
submergir-nos en les profunditats 
d’aquella sala que recordo enorme, 
fresca i sempre en penombra ens 
envaïa la certesa d’entrar en un 
món especial governat per la femi-
nitat, la dolçor de les ametlles ga-
rapinyades i l’amenitat de les ho-
res que passen plàcidament, sense 
entrebancs. Era un món de buta-
ques toves i profundes que feien 
pensar en migdiades reparadores, 
de cortines d’encaix que aïllaven 
la sala de totes les maldats del 
món exterior, de retrats de famí-
lia i imatges religioses que feien 
vessar la seva protecció sobre tots 
nosaltres. En aquell entorn res do-
lent no ens podia passar perquè el 
temps s’havia aturat en una tarda 
plàcida d’una amenitat infi nita 
que l’enorme potència maternal 
de la tia Antònia mantenia incò-
lume. En aquest microclima, com 
un ocellet delicat i bellíssim, com 
l´última criatura d’alguna espècie 
en perill d’extinció que calia pro-
tegir amorosament, havia crescut 
l’Antonieta. De fet, ella era la raó 
de ser d’aquella atmosfera, la pro-
tagonista, el centre de totes les 
atencions de la mare.

Teatre al col·legi abans o sobre 1925. Primera fi la d’esquerra a dreta: Àngela Sarri Huguet, 
(?), Antònia Sarri Huguet, (?), Pilar de cal Cabalé (asseguda en un selló), (?), (?), Antònia 
Sarri Huguet, germana de Vicent Sarri Huguet. Resta (?). Foto cedida per Cèsar Saura Sarri.
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Quan l’Antonieta ens sentia ar-
ribar s’acostava a la porta per re-
bre’ns tot ajuntant les mans i do-
nant saltirons d’alegria i la veu se 
li enfi lava octaves amunt en l’aire 
quiet de la sala en penombra. La 
seva fi gura riallera emplenava 
l’escena, donava la nota de color i 
d’alegria que feia possible que el 
somriure plàcid i perenne de la 
tia s’eixamplés encara una mica 
més mentre la mirava entendrida 
i orgullosa.

Jo tampoc no em cansava mai de 
mirar l’Antonieta. Em semblava 
una fi gureta sortida d’algun àlbum 

de fi gurins de costu-
ra una mica antic. 
La seva aparença 
era sempre perfecta. 
Sempre ben penti-
nada amb els seus 
rínxols perfectament 
organitzats, els vo-
lantets dels vestits 
d’estiu al lloc precís, 
la jaqueteta de punt 
sobre les espatlles a 
la passejada de la 
tarda, els llavis per-
fectament perfi lats 
de vermell. Tota ella 
traspuava mètode, 
disciplina i pulcri-
tud. Es diria que el 
món s’anava posant 
en ordre per allà on 
ella passava. Conver-
sar amb ella era un 
plaer molt especial: 
tenia opinions ben 
formades sobre totes 
les coses però, al ma-
teix temps, escoltava 

amb atenció, sentia sempre una 
gran curiositat i feia moltíssimes 
preguntes. Tot això en una llengua 
deliciosa enormement expressiva, 
modulada de manera molt perso-
nal pels seus diminutius i la seva 
veu clara i aguda.

No vaig tenir mai l’ocasió de 
gaudir de la seva vessant profes-
sional però puc imaginar-me-la 
molt bé com a mestra perquè ella 
en parlava molt sovint de la seva 
feina a l’escola. Imagino la seva 
presència a les aules i puc veu-
re-la transmetent els seus valors 
juntament amb les tasques de 

l’escola. Valorant la bellesa de les 
petites coses, l’atenció al detall, el 
perfeccionisme.

L’Antonieta era una dóna molt 
tradicional i amant de les conven-
cions socials. Tanmateix, portava 
amb molta dignitat aquell orgull 
modern de les dones que havien fet 
estudis superiors en aquella època 
en que les dones no accedien fàcil-
ment als estudis. Això li donava 
als meus ulls una gràcia especial 
que me la feia molt simpàtica.

Penso que va ser una dona amb 
una vida plena de sentit i d’alegri-
es. Estimadíssima per la seva fa-
mília, objecte de tota la tendresa i 
l’atenció d’una mare meravellosa, 
reconeguda i respectada pels seus 
alumnes i veïns, “tieta” predilecta 
dels seus nebots....Una fi gura ple-
na d’atractiu que va donar una 
gran dignitat a l’ofi ci de mestra 
a Vilanova i que va omplir d’ale-
gria a les persones que vam tenir 
la sort de tractar-la. Poder recor-
dar-la i comptar-la entre els nos-
tres ascendents continua sent un 
gran privilegi.”

Reprenent novament l’adjectiu 
autoritari i altres sinònims relaci-
onats, vull recordar les paraules 
d’algunes persones que l’han tin-
guda directa o indirectament com 
a mestra. Així, de les alumnes més 
antigues com podria ser la Lluïsa 
de cal Serra en boca de son germà 
Josep diu que “era una mestra que 
ho feia a la perfecció, era recta i 
no faltava mai. Totes les xique-
tes les tenia a la butxaca, les feia 
creure, però se l’estimaven”. Eren 
èpoques en les que la divisió per se-
xes era la tònica en l’educació es-

Datada al 1950. Visita familiar a l’hort de la Tia. Drets d’es-
querra a dreta: Antònia Sarri Huguet, la seva mare Antònia 
Huguet Tugues i el seus cosí germà Josep Mª Solanes Huguet. 
A la gatzoneta i d’esquerra a dreta: nen Cèsar A. Saura Sarri, 
el seu nebot i l’altre cosí, Emili Huguet Huguet. Foto cedida 
per Mª Eugènia Huguet Ramia.



20   •   LO PAS NOU

colar vilanovina. Generacions més 
joves que inclouen dones que estan 
avui en dia en la ratlla dels 60 anys 
o l’han sobrepassada, confi rmen la 
seva professionalitat i el fet que era 
molt estricta i que algun cop tenia 
mètodes de càstig que no eren ben 
entesos ni compartits per l’alumnat 
femení. Segons algunes alumnes era 
molt de “la vieja escuela” franquista. 
Estava prohibit compartir coses en-
tre nens i nenes a classe i els dos 
patis estaven separats. A més es 
ressalta que:” no hi havia innova-
cions, ni canvis en la seva pràc-
tica professional potser degut al 
mètode d’ensenyament que havia 
rebut i tampoc es va esforçar per 
sortir-se’n, estava condicionada”.

Parlar de les hores lectives viscu-
des amb Antònia amb la gent de la 
meva quinta -dels 50 anys complets- 
que ja varen viure la reunifi cació 
de nens i nenes a la mateixa clas-
se, conseqüència de les grans ones 
d’emigració de fi nals dels 1960-70s 
i la seva etapa fi nal com a mestra 
del poble, m’ha servit per a afegir al-
tres colors pastel a la pintura de les 
classes de l’època. Pilar Sarradell 
Sala creu que ”imposava autoritat 
però no tant a base de crits a les 
classes”. “ No feia por”. A nivell per-
sonal, i a tall d’anècdota de nena de 
4 o 5 anys, un dels millors records 
que tinc dels dissabtes al matí era 
d’anar a l’escola corrent pels car-
rers del poble. Això sí, vigilant que 
les vaques de cal Serra, que em sem-
blaven elefants, no em perseguissin 
i poder arribar a classe i practicar 
l’habilitat lectora adquirida ja als 
4 anys, en els meravellosos contes 
pintats que allí hi havia, mentre que 
els més grans fregaven i netejaven 
l’escola,... Antònia Sarri Huguet 
també aportava la seva essència en 
aquell moment en un marc escolar 
per a mi irrepetible... D’altra banda, 
sí que en Josep Martí Trepat en un 
acte de memòria preclara em reci-
tà, entre d’altres coses, quina era 
l’estructura quotidiana de l’inici 
de la classe que ell dividia en tres 
apartats: 1) Fer el senyal de la Santa 
Creu, resar el Parenostre, l’Ave Ma-
ria i Glòria, 2) es repassava el san-
toral diari, 3) escrivia els refranys, 
màximes o pensaments que anava 
alternant durant els dies.

Hi havia un fet 
que provocava es-
pecial satisfacció 
a Antònia i era 
que en qualsevol 
trobada amb els 
alumnes dins l’en-
torn del poble li 
diguessin “ bue-
nos dias señorita 
que Ud. lo pase 
bien”. L’omissió 
d’aquest tipus de 
salutació com-
portava un acte 
punitiu consis-
tent en escriure 
a classe un elevat 
nombre de cops: 
“Saludaré a la 
señorita...”. Molts 
alumnes doncs, i 
alguns amb més 
facilitat que d’al-
tres, acudien cui-
tosos a efectuar 
la salutació de ri-
gor en pic la veien 
pel carrer.

Com sempre, 
aquest món nos-
tre es mou entre polaritats que 
caldria integrar i jo em pregunto, 
com s’ho devia fer per aguantar les 
bromes repetides i algun cop de 
mal gust de 3 o 4 ”personetes” me-
ravelloses del poble conegudes de 
molts de nosaltres, potser discon-
formes amb el sistema ?. La carcas-
sa gastada dels bolígrafs BIC que es 
posava entre els pupitres i quan se 
seia se sentia el típic CRIC-CRAC, 
que pertorbaria el silenci o el de-
curs de l’explicació del moment... 
què sentia? O les puntes que en 
algun moment es clavaren al seu 
seient i en seure... no m’imagino 
la cara perque no hi era!, o l’efecte 
“d’alegria general” quan les serps o 
llangardaixos eren llençats estratè-
gicament caient a classe, o sentir el 
soroll ensordidor dels petards que 
s’havien llençat a l ‘excusat...

La seva suposada impassibilitat 
en l’entorn escolar, es trenca en 
manifestar l’estat interior en els 
casos següents. Pilar Sarradell em 
va descriure l’anècdota : “Estavem 
la Montse de La Masia, en Josep, la 
Conxita i jo en una classe de reli-

gió. Antònia, la mestra, s’adreçà 
a Pilar i li preguntà “Qui ha fet el 
món?”, com Pilar es va blocar, li va 
dir: “ Els paletes”. Aquesta respos-
ta innocent va provocar en Antònia 
un atac de riure, que segons diu la 
interpel·lada mai no l’havia vista 
riure tant. Un moment segurament 
amarg en la vida professional d’An-
tònia va ser quan li van comunicar 
cap els anys 1975-76 que, a partir de 
6è curs, els alumnes continuarien 
els estudis a Artesa de Segre. Se-
gons en Josep Martí, ella va plorar 
molt. I els alumnes entremaliats di-
uen que varen ser ràpidament apro-
vats per a continuar aprenentatges 
en altres indrets. Ella era una dona 
fi del a les seves idees i al context 
històric franquista que vivia mo-
ments d’agonia.

Mª Antònia Saura i germà ens 
aporten informació de primera mà 
també sobre la llarga trajectòria 
docent de la seva tia:” Va ser una 
mestra molt més ben preparada 
-estudià batxillerat superior- i 
intel·ligent que les d’aquell temps. 
Tenia prestigi entre les mestres 

Data 1972. Montserrat. D’esquerra a dreta: Antònia Huguet Tugues, 
fi lla Antònia Sarri Huguet, nebot Cèsar A. Saura Sarri, sosté al coll 
al seu fi ll Cèsar Saura Prades. Foto cedida per Cèsar Saura Sarri.
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de les rodalies: Peralba, Fontllon-
ga, Lluçars... que venien a casa a 
demanar-li consell de cara a fer 
treballs manuals, metodologia 
didàctica, tramitació de papers 
ofi cials...Portava l’escola seguint 
el model de l’època, amb les regles 
d’urbanitat a l’hora de saludar o 
donar les gràcies, que no es passés 
com un gos al seu costat... No era 
ni de la secció femenina ni res... 
Només recordo un episodi d’in-
transigència i intolerància quan 
va haver d’anar a l’ajuntament 
perque es va trencar un vidre de 
l’escola....Preparava cada dia la 
classe pel dia següent i a l’estiu 
preparava el nou curs. La inten-
dència de casa la portava la iaia. 
La seva única funció era l’escola i 
la seva vida era l’escola, més enllà 
del que se li podia demanar i va 
ser un regal per a Vilanova. Era 
una mestra vocacional, orgullosa 
dels progressos del seu alumnat, 
així quan jo li deia que els meus 

fi lls amb 4 anys ja llegien, ella 
deia que en les seves classes els 
alumnes amb 3.5 o 4 anys, també. 
Era una professional bolcada amb 
molt entusiasme i dedicació a l’es-
cola. Potser se n’hi anava a les 8 
del mati i no tenia hora de tornar. 
Ho va fer sola i allunyada dels po-
ders ofi cials que la van haver de 
descobrir. Els alumnes en general 
se la van estimar molt amb algu-
na rara excepció”. 

Com a refl exió fi nal d’aquest pe-
tit recull múltiple de vida escolar 
puc dir que molt del seu alumnat 
està més que agraït de tot el que va 
aprendre amb ella. Per altra banda, 
hi ha una gran unanimitat en el fet 
que les seves classes d’ ortografi a 
tenien un nivell excel·lent, cosa 
que es va fer palesa en el transcurs 
de les vides dels seus exalumnes i 
en comparació en la continuació 
de l’ aprenentatge de les primeres 
promocions que anaren a l’escola 
d’Artesa de Segre.

L’escenari escolar en el qual es 
movia Antònia de ben segur que li 
proporcionava una zona de confort. 
Ara bé, creieu que ella se sentia real-
ment una autoritat?, la feia servir?, 
la irradiava en les seves relacions 
amb la família més propera i amb la 
resta de veïns de Vilanova?, com era 
el seu tracte amb la gent?

La seva neboda Mª Antònia Sau-
ra ens diu “ no era una fi gura de 
poder, donat que no es relacionava 
amb cap poder ofi cial. Tenia pres-
tigi perque emanava d’ella. No te-
nia relació amb ningú de Lleida, 
ni de la Inspecció. Potser li venia 
de la seva manera de ser i amb la 
mirada ja n’hi havia prou”. 

A part de conèixer-la com a mes-
tra, la gent en general li coneixia 
altres hobbies o habilitats, quines 
coses la feien feliç realment?, ho va 
ser de feliç?. Sobre aquest apartat 
la família més directa ens comenta: 
“les seves afi cions eren les labors, 
tenia casa plena de tapetes, les 

Classe de les xiquetes curs 1967-1968. Imatge del llibre “El municipi de Vilanova de Meià. Imatges d’un segle”.
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frivolités, que eren difícils d’ela-
borar, com ho era la malla, mitja, 
i sobretot era una gran lectora, 
especialment de llibres d’histò-
ria . La natura i el coneixement 
d’herbes remeieres també era una 
passió. Sempre venia de caminar 
amb un ramet o de té de roca, de 
romaní o de diferents varietats 
de plantes i a casa tenia bossetes 
d’herbes que feia servir”. “Tenia 
una gran capacitat de ser feliç . 
Ho era sense necessitar res, qual-
sevol petita cosa l’interessava, les 
fl ors , el sol...”

En els propers paràgrafs intenta-
ré anar una mica més enllà d’allò 
més tangible sobre la seva persona 
i fets, i capbussar-me en aspectes 
que potser a vegades no s’hi para 
prou atenció i que són el motor ge-
nerador d’actituds relacionals ge-
neralitzades.

Frases com: ”era una gran se-
nyora que no es posava mai amb 
ningú i feia la seva feina” . “Es-
tava molt centrada en les seves 
coses i anava a lo seu “. “Parla-

va molt però es distanciava de la 
gent, potser la seva germana era 
més sociable”. “ Xerrava amb tot-
hom però no es relacionava amb 
ningú”. “No s’esforçava per apro-
par-se com a persona”.“ Potser 
era una mica tímida”. “Era una 
persona propera, discreta, una 
mica tímida i vergonyosa”. ”Pot-
ser portava una vida rutinària 
sense cap escàndol”, formen part 
del que pensava i sentia la gent del 
poble respecte ella. 

Alguns familiars també ens ho 
confi rmen, i així els parents de cal 
Peraire de Sant Miquel de la Vall 
que havien interactuat amb ella i 
la seva mare de forma més íntima, 
conclouen que “tenia poques habi-
litats relacionals i es quedava més 
sola”, cosa que el meu pare Vicent 
ja havia observat de petit. En Clau-
di Solanes, el seu cosí germà, deia 
d’ella que “era una bona xicota”. 
En la visita de rigor, per ordre pa-
tern, de Pilar Solanes Salse a casa 
“ La Tia i l’Antonieta“ durant vacan-
ces d’estiu a Vilanova quan tenia 15 

anys, diu : “Sempre parlava la tia 
de Lleida i Antònia era més auto-
ritat. La tractà bé, era el “colmo” 
d’educació, però tenia moltes difi -
cultats de relació”. 

Considero especialment valu-
ós el testimoni dels seus nebots, 
així Cèsar August Saura Sarri ens 
comenta en una primera conversa 
que vàrem tenir al març d’enguany 
que la coneixia des de la seva in-
fantesa com a nen. Posteriorment 
té un tracte esporàdic amb ella. Va 
estar els darrers anys de la seva 
vida a prop seu després de viure 
uns anys sola al seu pis de Lleida 
on una de les meves nebodes, Nú-
ria, li va fer una visita professional 
per a gestionar el sistema de tele-
assistència domiciliària. Fet aquest 
incís, Cèsar ens comentà “que era 
una persona rígida dins els seus 
esquemes, potser feia una mica 
de por i les seves demostracions 
d’afecte estaven dins del seu estil. 
Molt valorada dins la seva família 
de forma que es tenia en compte 
el seu bon criteri sobre diferents 

facebook caracal·la Artesa
caracal.lamoda@gmail.com
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aspectes del quotidià. 
Era seria, transcendent, 
encara que parlava amb 
tothom del poble”. En un 
darrer contacte al juliol 
de 2016 Cèsar corrobora 
les aportacions de la seva 
germana en diferents 
apartats del text. 

Sabem que no sempre 
parlar implica comuni-
car-se i potser goso dir 
que si un no s’obre en una 
relació la qualitat de la 
mateixa pot minvar. Que 
Antonieta parlés amb la 
gent propera o llunyana, 
no està associat al fet 
que de forma verbal ex-
pressés què li passava per 
dins. Potser s’esplaiava 
en les seves passejades 
amb una bona amiga ín-
tima com havia sigut la 
Ramona de cal Pere el 
Verné, el casament de la 
qual a les acaballes de la 
seva vida, sembla que no 
s’ho va prendre massa bé. 
“Ramona no va comen-
tar-li que es casava i se 
n’anava a viure a Solso-
na amb un tractant de bestiar, tot 
havent-se vist pocs dies abans: es 
veu que el tema no va sortir a la 
conversa” ens diu la seva neboda. 
La Pilar de cal Pissé, l’Amable de 
cal Duro, la Paquita Llacera, la Llu-
ïsa de cal Porta, la Modesta de cal 
Tatx, o la Pepita Socoró de Lleida, 
també compartiren molts moments 
d’amistat amb ella, de jugar a car-
tes i de riures. 

Continuant l’aspecte relacional 
i ara específi cament amb el sexe 
masculí, per què creieu que l’An-
tonieta va romandre soltera tota 
la seva vida?. En Josep Boixadós 
refereix que “ li semblava que ha-
via de jugar un paper i potser per 
això no tenia tanta relació amb la 
població masculina”. Mª Antònia 
Marti ens diu “La seva timidesa 
potser era un entrebanc en la rela-
ció amb els homes”. En canvi, Pilar 
Solanes comenta que podia “sen-
tir-se amargada i que es trobava 
en un lloc poc adequat”. Mª Antò-
nia Saura ens diu al respecte: “Mol-
tes de les mestres de la seva gene-

ració eren solteres. A Lleida potser 
en coneixia més de 20 i totes eren 
solteres. La Guerra Civil els tras-
tocà 3 anys de joventut, a la qual 
cosa s’hi ha d’afegir els anys de 
postguerra. Si no trobaven ningú 
adequat, gent de més cultura, no 
es casaven. Ella era molt espavi-
lada i tenia un nivell d’ exigència 
molt alt per a ella i els altres”...

Personalment crec que es troba-
va una mica atrapada i condiciona-
da pel paper de fi gura de poder que 
se li adjudicava en aquell moment. 
Tal vegada es comparava amb la 
seva germana Àngela, de caràcter 
més sociable, que ja vivia a Isona, 
casada amb el metge Cèsar Saura 
i amb dos fi lls: Mª Antònia i Cèsar 
August i per tant podia seguir una 
vida teòrica de manual de llibre. 
Ella havia de viure al poble, “des-
protegida de tots” segons en Josep 
Mª Solanes i soltera, perque a més 
la fi gura de la seva mare Antònia 
era molt potent. Antònia feia servir 
el pare d’en Josep Boixadós quan 
anava a Isona, com a rei mag por-

tador de regals pels néts 
quan allà hi vivien.

Tant Cèsar A. com Ma-
ria Antònia reconeixen 
que les dues germanes te-
nien caràcters molts dife-
rents. Mª Antònia ens diu 
“que la seva mare con-
siderava a sa germana 
massa rígida i perfecci-
onista, a ella li agradava 
més riure i era més de-
sordenada. L’estimació 
era profunda entre les 
dues, però la seva mare 
no podria viure amb sa 
germana”. I així, els dar-
rers anys quan Antònia 
va viure a Lleida des de 
1984 quasi al 2011 amb 
els espais que va estar 
a Tortosa amb en Cèsar 
A., i on la seva germana 
Àngela també hi vivia, 
cadascuna ho feia sola al 
seu pis. Feien vida social 
conjunta amb amigues i 
es trucaven. La relació te-
lefònica es va intensifi car 
en pic Àngela es traslladà 
a viure a Barcelona amb 
la seva fi lla Mª Antònia. 

“Cada dia a les dos en punt , ni 
cinc minuts abans ni després, es 
trucaven i es comentaven què ha-
vien fet, què havien menjat i fi ns i 
tot tenien millor relació que quan 
compartien vida a la capital de les 
terres de Ponent. La marxa de la 
germana gran a Barcelona la fa 
sentir desvalguda i li havia acon-
sellat que no se n’anés“ segons ens 
diu la seva neboda.

Els records que tinc de la meva 
tia àvia, “la Tia de Lleida”, l’ances-
tre més gran que vaig conèixer, són 
el d’una senyora gran, parsimoni-
osa, vestida quasi sempre en tons 
foscos, amb ulleres de sol perennes 
i un somriure afable que il·lumina-
va els seus llavis. Quan picàvem a 
la porta de casa seva entrant per 
la Plaça Major, sàvia com diu Mª 
Eugènia Huguet, que entrava en un 
indret diferent. Al menjador el gran 
tapis amb motius felins marrons 
daurats sempre em cridà l’atenció, 
la taula “camilla” tant acollidora 
davant del balcó, l’heràldica de la 
família Sarri plasmada en un escut 

Any 1979 . Lleida guardó Creu Alfons X el Sabio. Davant i d’esquerra 
a dreta Carme del cal Sitó, Rafaela el Monge (amb gorro blanc), 
Antònia Sarri Huguet guardonada, Àngela Sarri Huguet, (?) i darre-
ra de dreta a esquerra Josep Miquel Anell, Joan Serra Corts. Foto 
cedida per Cèsar Saura Sarri.
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que em cridava suaument dient: 
pregunta, pregunta sobre mi!!. La 
visita solia acabar en una sortida 
de casa que era molt divertida i 
actuava a manera de drecera. En 
general enfi làvem escales amunt i 
com que les dos cases on vivien es 
comunicaven, igual que les nostres 
cases pels perxes, arribàvem al car-
rer de l’Església tot just al cantó de 
cal Vicent.

I com es desenvolupaven els fets 
entre l’entrada i la sortida?. Els di-
ferents familiars, com els cosins 
Solanes que les visitàvem en èpo-
ques estiuenques o durant tot l’any, 
a part del que de forma àmplia ens 
ha comentat Mª Eugènia, eren del 
parer sobre la mare d’Antonieta: 
“era la bomba diu Pilar Solanes, 
creava sempre un ambient molt 
acollidor. La tia de Lleida era 
una cuinera espectacular, parlava 
sempre i molt bé . L’Antonieta no 
feia res, ho feia tot la mare i era 
com si l’anul·lés i havia d’esperar 
que la mare no hi fos per a poder 
parlar i preguntar”. Mª Antònia 
Martí ens comenta que durant les 
visites a una casa o altra, ”la mare 
era una bellíssima persona, en-
cantadora i humil i en canvi An-
tonieta potser tenia un caràcter
més reaccionari. Angeleta s’assem-
blava més a la mare.” “Quan l’An-
tonieta anava a visitar la seva ho-
mòloga cosina germana de noms 
i cognoms, a Cal Caubet, la meva 
tia callava i acatava el que li deia 
la mestra”. Mª Antònia Saura acla-
reix. “la relació era de mare i fi -
lla totalment, cada una feia el seu 
paper. No s’aplastà. Quan es morí 
sa mare es va haver d’espavilar i 
començar des d’allò més bàsic”.

El criteri de la seva mare Antò-
nia sembla que va jugar un paper 
cabdal a l’hora que l’Antonieta 
prengués decisions importants a 
la seva vida. Un exemple, corro-
borat per diferents fonts, pot ser 
el fet de la concessió al 1979 de la 
Creu d’Alfonso X el Sabio. Sembla 
ser segons Mª Antònia Saura “que 
el Srs. Rúbies i Ayesta de la Ins-
pecció li proposaren el guardó en 
veure, durant les visites a les se-
ves classes, la disciplina, netedat 
(semblava un hospital l’escola) i 
els seus valors i per això parlaren 
amb l’Alcalde. Ella mateixa no lle-
pava a ningú”. Finalment acceptà 
malgrat les reticències inicials. El 
consell de la seva mare va fer de-
cantar la voluntat fi nal de la mestra 
de tantes generacions de nens, i en 
la fotografi a següent la podeu veu-
re lluint aquest guardó pels carrers 
de Lleida.

D’alguna manera indefi nible el 
record d’Antònia em cridà de cara 
a omplir llacunes en la seva histò-
ria ofi cial. Parlar amb gent diversa 
amb la qual es va relacionar en el 
decurs de la seva vida física, les 
impressions de la meva pròpia ex-
periència amb ella i el fet d’haver 
treballat com a terapeuta emoci-
onal, són elements enriquidors a 
l’hora de defi nir el calidoscopi vital 
de l’Antonieta.

Aquesta vida calidoscòpica con-
forma fi guretes mandàliques. Els 
colors suaus vindrien defi nits pels 
epítets de delicada, fi gureta, nina, 
tímida, transcendental i els colors 
més pujats de tó correspondrien 
als adjectius també adjudicats a 
Antònia com a exigent, perfeccio-
nista, impassible, classista, rígida, 

seria. Els adjectius que aporta Mª 
Antònia Saura a aquest calidosco-
pi són de “persona reservada, no 
era amargada, ni tímida, rígi-
da, dedicada, discreta, amb gran 
sentit de justícia, perfeccionista, 
exigent, amb capacitat d’escolta 
i conducta irreprotxable, no la 
senties mai, ni a ella ni a la iaia, 
criticar a ningú. Carinyosa amb 
la canalla”.

En una aproximació més micros-
còpica puc especular que l’Anto-
nieta va ser un ser que cercava la 
protecció al llarg de la seva vida i 
potser no la va trobar com volia. La 
mort del seu pare quan ella era tan 
jove, i el pare entès com a primera 
fi gura d’autoritat i protecció, les 
pèrdues trasbalsadores que va patir 
la família en el context de la Guer-
ra Civil Espanyola, com d’altres i la 
manera particular en què va viure 
aquests fets dolorosos li pogueren 
donar aquesta sensació de desem-
parament. A més, potser no arribés 
a fer-se càrrec realment de les reg-
nes de las seva vida donat que ja n’hi 
havia d’altres que ho feren per ella 
i que potser li mancava consciència 
gran sobre el dolor de vida i les pors 
camufl ats darrera una rigidesa i per-
feccionisme externs.

Els descriptors anteriors poden 
ajudar a apropar-nos al seu com-
portament relacional i d’expressió 
verbal. Si a més hipotetitzem que 
en l’ús de la paraula, que va ser 
el seu estri cabdal en la seva pro-
fessió, hi podia haver alguna falla 
quan havia de sortir d’aquest marc 
referencial afegim llum al seu ta-
rannà. M’he plantejat que l’Antoni-
eta, com algunes altres persones, 
podia tenir difi cultat en articular 

SERGI DE MEIÀ

Aribau, 106 - 08036 Barcelona - Tel. 93 125 57 10 - restaurantsergidemeia.cat

Vilanova de Meià - Barcelona

CUINA DESACOMPLEXADAMENT CATALANA
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Fou un gran privilegi poder 
compartir tasca docent amb 

la companya Antonieta Sarri du-
rant quasi una dècada i fruir de 
la seva competència, la seva pro-
fessionalitat i la seva amistat.

La senyoreta Sarri exercia de 
mestra a Vilanova de Segrià i li 
sabia greu gastar-se la puntuació 
que tenia, per a concursar a la 
plaça de Vilanova de Meià. El seu 
cor li deia que havia de retornar 
al seu poble natal i el cap li oferia 
una alternativa molt diferent, 
concursar a Lleida capital.

L’arribada a Vilanova de la 
mestra Pepita Balagueró, fi lla de 
Vilanova de Segrià, li va obrir la 
possibilitat de fer una permuta, 
sense consumir la puntuació que 
ambdós tenien acumulada. La se-
nyoreta Sarri va acceptar la pro-
posta que li feia la seva compa-
nya, i el curs vinent estrenava el 
seu lloc de treball on ella sempre 
havia desitjat. Vilanova de Meià.

Tres anys més tard, com a con-
seqüència d’un petit problema 
que li va sorgir, va estar a punt 
de concursar a Lleida. En aquest 
cas jo vaig esdevenir-ne prota-
gonista, ja que li vaig treure del 

cap aquella decisió que estava 
a punt de prendre, i després de 
valorar-ho degudament, decidí 
quedar-se al poble. Durant tota la 
seva vida em va agrair el recol-
zament que li havia donat ja que 
segons ella, el meu consell fou 
determinant per a poder cloure 
la seva llarga vida professional al 
poble on havia nascut.

Durant l’hora del pati, les llar-
gues xerrades que fèiem sempre 
tenien el mateix contingut, qües-
tions acadèmiques i propostes 
per a millorar la nostra tasca do-
cent. Inquietuds que sempre i en 
tot moment, brollaven dels seus 
llavis. 

El compliment dels seus deures 
com a professional de l’ensenya-
ment era exemplar: la preparació 
acurada de les classes, eren la 
seva eina fonamental, l’atenció 
individualitzada de la tasca do-
cent feia possible que totes les 
nenes sortissin del col·legi amb 
una bona formació, el seu taran-
nà i el seu tracte sempre cordial i 
respectuós feien que la senyoreta 
Sarri fos respectada per totes les 
alumnes, per tota la comunitat 
educativa i per tot el poble.

En totes els centres de col·la-
boració, les seves intervencions 
eren cabdals a l’hora de prendre 
decisions que afectaven a la bona 
marxa docent de tota la comarca 
d’Artesa.

La inspecció va nomenar l’es-
cola de Vilanova i molt especial-
ment a la senyoreta Sarri, per la 
celebració d’una cloenda de curs 
amb exposició de treballs esco-
lars. Aquesta designació que pren-
gué la inspecció no va caure gaire 
bé al Director d’Artesa de Segre i 
possiblement molt menys a l’hora 
d’ haver de presidir aquells actes 
que tingueren lloc a Vilanova.

Les virtuts pedagògiques i la 
tasca docent desenvolupada per 
la senyoreta Sarri, sortosament 
van tenir el seu reconeixement. 
Les autoritats acadèmiques 
d’aquells moments van atorgar-li 
el màxim guardó que podia re-
bre un docent: La Creu d’Alfons 
X el savi. Un colofó ben meres-
cut per una gran mestra del nos-
tre poble. 

Novembre de 2016

Emili March i Jordana 

pensament i expressió verbal i això 
comportaria un discurs pobre o 
poc fl uid, donat que es pensa més 
ràpidament del que un és capaç de 
parlar i la persona es classifi cada 
d’introvertida o insegura.

Són rares les ocasions en les 
quals les persones s’obren en les 
converses amb l’altri. Cal un pro-
cés de creixement interior, auto-
estima i com deia Sòcrates conèi-
xer-se a un mateix. Com no n’havia 
de ser de difícil una espontaneïtat 
i un despullar-se en la relació amb 
l’altri si tenim en compte els condi-
cionants anteriors?. A més a més, 
si ho emmarquem dins el context 
històric, no precisament eclèctic 
i el paper de fi gura de poder que 
se li va adjudicar, com no havia de 
fer encara més delicats equilibris 
interns en la relació amb el món 
masculí i tal vegada sufocant i re-
primint la seva biologia?

Vull acabar agraint a Antònia Sar-

ri Huguet, la meva cosina segona, 
el seu amor per la família i orígens 
–Vilanova de Meià– encara que li 
costés manifestar-ho externament, 
potser tampoc ho havia rebut.

Li agraeixo haver-me explicat de 
forma escrita resumida el que sabia 
sobre la història dels Sarri i de l’es-
cut de casa. 

Li agraeixo les múltiples truca-
des telefòniques que va efectuar a 
diferents membres de la seva famí-
lia per a compartir els darrers anys 
de la seva vida, quan ella estava 
sola, fent un intent d’apropament i 
de continuar la relació.

Sobretot agraeixo la darrera visi-
ta que li vaig fer en vida amb Vicent 
i Ramon, en un dels darrers estius 
que va pujar a Vilanova. Ens rebé 
sola, amb els elements de rigor 
defi nitoris dels seu acurat aspecte 
físic. Cabellets grisos i ben perma-
nentats, llavis perfi lats de vermell, 
ungles pintades de color rosa bri-

llant en unes mans que es creuaven 
sobre els genolls, la pell tan blanca 
com sempre i uns ullets petits dar-
rera les ulleres grosses que expres-
saven una barreja entre satisfacció, 
agraïment i dissimulada sorpresa 
per la visita. Ulls sostinguts en un 
cabarró que ja tenia indicis d’una 
tremolor incipient i ben portada. 
Tot això va fer d’aquell un acte sen-
zill, espontani i amorós que queda 
com un petit tresor en el record que 
tindré de tu estimada Antonieta.

Agraïments:
Josep Boixadós, Francesc Cardo-

na Fonoll, Mª Eugènia Huguet, Mª 
Antònia Martí, Josep Martí, Joan 
Portí, Albina Salut, Mª Pilar Sarra-
dell, Vicent Sarri (traspassat), Sofi a 
Sarri, Cèsar August Saura, Mª Antò-
nia Saura, Pilar Solanes, Josep Mª 
Solanes 

Text: Iolanda Sarri Barbarroja 
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ASCENCIÓ AL CIM DE LA PUNTA ALTA DE COMALESBIENES (3.014m)

Distància: 9,5 km.
Desnivell Positiu: 1.280 m.
Desnivell Negatiu: 1.280 m. 
Difi cultat: Mitjana-Alta.

Aquesta ocasió, la ruta trans-
corre pels paratges de la Vall 

de Boí. Per poder començar-la, 
però, hem d’arribar fi ns al pàr-
quing de l’embassament de Cava-
llers, passat Barruera, en direcció 
Caldes de Boí. 

Una vegada al pàrquing, el camí 
es comença a enfi lar a la nostra 
mà dreta, en direcció al Barranc 
de Comalesbienes, el qual, seguim 
durant tota la sortida per la seva 
mà esquerra, fi ns arribar al seus 
estanys. Un cop allí, a una alçada 
de 2600 metres d’altitud, anirem 
a buscar el coll de Comalesbienes 
(2818m). L’ascens de l’últim estany, 
fi ns al coll, que suposen 200 metres 
de desnivell positiu, resulta força 
complex, doncs, hem de superar 
una tartera que no ens ho posa fàcil. 
Descomposta i marcada amb fi tes 
que hem d’anar resseguint, si no ens 

volem perdre per aquells caos de 
roques, la tartera ens durà al coll, 
força aeri. Arribats a aquest punt 
de la muntanya i recorregut, podem 
divisar perfectament el camí al cim: 
una espècie de cresta formada per 
blocs de pedra, grans, però, amb 
passos exposats. Arribar al cim, tot 
s’ha de dir, comporta una grimpa-

da que, amb nens, hem d’anar amb 
compte! Tot i així, és un cim al qual 
es pot accedir sense cap tipus d’en-
cordatge amb algun que altre pas 
de, màxim, III grau. Ara bé, les vis-
tes des d’aquest cim, un dia de bona 
climatologia, són espectaculars.

Text: Ivan Balagueró Masanés

Fem ruta

Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com

i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!

Vista als Estanys de Comalesbienes. Fita del Cim de la Punta Alta (3.014m) i vistes als Pirineus.
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Reportatge

JOAN AMADES A VILANOVA DE MEIÀ

Una de les persones que més ha contribuït a la recu-
peració de la cultura tradicional catalana i a la seva 

divulgació, ha estat el folklorista Joan Amades, del que 
consultem cada mes per redactar l’Almanac del Mont-
sec de Meià la seva obra cabdal: El Costumari Cata-
là. Resseguint aquesta obra trobem sovint referències 
al nostre poble. Però també hem pogut consultar les ac-
tes de l’estada que van fer a la nostra vila Joan Amades 
i el músic i Joan Tomàs. Aquesta estada va tenir lloc 
entre els dies 23 i 26 de juliol de 1930, en la missió de 
recerca de l’Obra del Cançoner. 

Van arribar a Vilanova el dia 23 de juliol, i es van 
adreçar a la casa d’Antoni Batalla (cal Tatx), al qual 
anaven recomanats per un amic comú de Barcelona. 
La rebuda va ser tan cordial que van instal·lar la seva 
“ofi cina” (una màquina d’escriure) a la sala, i allí ma-
teix van rebre la visita de totes aquelles persones que, 
segons l’Antoni Batalla, podien saber alguna cosa d’in-
terès per la seva recerca. Els mateixos de cal Tatx hi 
van contribuir: l’Antoni els va entonar La Bolangera 
i, en col·laboració amb Joan Sala (el Joan de Vic) van 
cantar El Ball Pla de Vilanova; una tia, Maria Durich, 
els va entonar La Blancafl or; i l’aleshores nena de 16 
anys, Modesta Batalla, va entonar La vida del pastor... 
El llistat d’informants arriba fi ns a 18, i entre tots, se-
gons Amades, van cantar 112 cançons durant els tres 
dies.

La llista dels informants del Cançoner que els folklo-
ristes van recollir és la següent:

Antoni Batalla Olives, de cal Tatx. Botiguer.
Modesta Batalla Macià, la seva fi lla.
Rosalia Bayer Foix, de cal Savi. Nascuda a Sant 

Salvador de Toló, de 45 anys.
Concepció Bernaus Abella, de cal Joan del Cente-

nar, de 82 anys.
Joan Caubet Segon, de cal Mitxeu, de 62 anys.
Antoni Castells, de cal Burro. Músic de 66 anys.
Maria Castells, l’Argentera, de 49 anys.
Maria Durich Ferrando, de 79 anys.
Jaume Camarasa Roma, de cal Perla. Paleta, de 

39 anys.
Manela Colom. Nascuda a Alòs de Balaguer, d’uns 

40 anys.
Maria Ferrando Massana, de cal Gepo, de 66 anys.
Francesc Garcia Sabut, de cal Valent, de 84 anys.
Teresa Lledós Codina. Nascuda a Baldomar, de 42 

anys. 
Josepa Nicolasa, de cal Xaman. Nascuda a Saba-

dell, de 37 anys.
Joan Massanés Triginer, de cal Massanés. Pagès, 

de 67 anys
Assumpció Porta Sarroca, de cal Farrer, de 37 

anys.
Isabel Roca, de 62 anys.
Joan Sala Bonifaci, de cal Joan de Vic. Fuster, de 

62 anys. 

La persona que va sobresortir entre tots els infor-
mants va ser la Pepeta Nicolasa que ella sola els va 
cantar un total de 51 cançons. Joan Amades comenta 
així l’aportació de la Pepeta de cal Xaman: “El recull 
fet amb aquesta jove és del millor que hem recollit du-
rant la missió, no ja per la quantitat sinó que també 
per la qualitat, puix algunes de les tonades són de-
liciosíssimes i de rellevant valor (...). El seu conei-

Gent de Vilanova a la font de l’Ampolla. Asseguts al pedrís, l’Antoni 
Batalla (el Tatx) i el Joan Sala (el Joan de Vic).

Josepa Nicolasa (la Bepeta del Xaman), Vilanova de Meià. (Foto de 
Joan Amades).
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xement cançonístic ha causat gran sorpresa entre el 
veïnat, puix no se la tenia com a cantaire “. En el seu 
repertori fi guraven, entre moltes altres, les següents 
cançons: Hero i Leandre, Blancafl or i Filomena, Ta-
mar, Comte Claros, Donya Isabel, Bernal Francès, 
El retorn sobtat, Gerineldo, Delgadina, La donzella 
guerrera, El quintat, La carta de navegar, La vida de 
les galeres, La presó de Lleida, El testament d’Amè-
lia, L’escriveta, El bon caçador, La rosada, el Mestre, 
El tinent de guerra, Don Bertran i donya Maria, La 
porquerola, La dida, L’hostal de la Peira... Com es pot 
comprovar el seu repertori de cançons abastava el ro-
mancer tradicional d’origen català i castellà, així com 
balades catalanes de temàtica diversa. 

Parlen també, entre altres, amb Francesc Garcia 
Sibat (lo Valent) de 84 anys, i anoten que és un gran 
ballaire, l’únic que en tot Vilanova ha recordat la to-
nada de la vella contradansa i els marca els punts 
picant amb un bastó a terra. 

Els folkloristes van trobar també persones especia-
litzes en altres gèneres, a més de cançó popular : 

Maria Farrando, de 51 anys, sabia oracions màgi-
ques i remeieres.

Teresa Lledós, de 42 anys, coneixia moltes ende-
vinalles.

Antònia Roca Simó, de cal Duro, de 61 anys, co-
neixia moltes rondalles i narracions populars de tota 
mena.

Finalment parlarem de la Concepció de cal Cente-
nar (Concepció Bernaus Abella, de 82 anys). Aques-
ta dona sabia les cançons de La vida de les galeres, 
Bernal Francès i la cançó popular de Vilanova dita 
Lo dia divuit de maig. Aquesta última encara avui és 
coneguda per moltes persones grans i narra de mane-
ra força realista un dels més dramàtics episodis de la 
Guerra dels Set Anys: l’entrada a Vilanova de la partida 
carlina del Borges, el dia 18 de maig de 1837, aprofi -
tant la traïció d’una persona del poble que els va obrir 
una portella de la muralla que donava a casa seva. Des 
d’aquí van intentar assaltar el fort de l’església i el ma-
teix temple que estava en poder dels liberals, i dintre 
del qual s’havien refugiat la majoria de la gent del po-
ble. Van utilitzant fi ns o tot l’artillera i van malmetre el 
temple, especialment la Porta Baix. En aquesta ocupa-
ció els carlins van cremar 200 cases i van assassinar 31 
persones, a més de dos milicians liberals que havien 
mort ocupant i defensant el fort de l’església.

 
Bibliografi a: 
MASSOT I MUNTANER, Josep. Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya. Volum VIII. Memòries de missi-
ons de recerca. Barcelona 2003

 Ramon Bernaus i Santacreu

Concepció Bernaus Abella, de cal Joan del Centenar, i el seu marit 
(VdM).

Joan Amades camí d’Alòs de Balaguer (29 juliol 1930).

Partitura del Ball Pla de Vilanova.
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La nena bufona de la fotografi a 
provant un trosset de pastís és 
la Maria del Mar Eroles Novau 
de  Cal Redón de Santa Maria de 
Meià. La podeu trobar a l’Ajun-
tament de Vilanova de Meià on 
us pot ajudar amb els  assumptes 
de l’administració local.

Reconeixeu aquest vailet de la fotografi a. Aquí teniu tres 
pistes que us poden ajudar:

Des de jove està posat dins la política.
És pagès i ramader. 
Va trobar l’amor al poble dels torrons.

Envieu  la resposta al mail de la revista:
lopasnou@gmail.com

En el pròxim número es publicarà la solució i el nom de 
les persones que han participat en la recerca.

En porten nens a l’escola
i metges a l’hospital.
Jo me la poso quan pinto
o em brutegen les mans.

Les que jo tinc són ben meves.
No me les demanis pas,
no sigui cas que et maregis
o agafi s mal de cap.

De bon matí et rodejo
i et lligo el  cos ben travat
perquè d’aquesta manera
et moguis amb llibertat.

Entreteniments
QUI ÉS?

Solució del número anterior

Endevinalles

Solucions número anterior: P – escaire – M = Pesca i rem / Dos ‘ados’ = Dos a dos / Be-llu-gat = Belluga’t

Per Jordi Esteban

Jeroglífi cs

Per què no et cordes la corbata? Com estan les samarretes? Què en faig, de la roba d’estiu?

(La bata) (Les ulleres) (El cinturó)

E E
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QUEVIURES SUSANA
Elaboració pròpia

Venda directa al consumidor

Plaça Major, 8 - Tel. 665 682 221 - Vilanova de Meià

LA MATANÇA DEL PORC

Com tots els pobles de Catalu-
nya, la matança del porc a Vila-

nova també era tradició o més aviat 
una necessitat, però no totes les ca-
ses tenien recursos necessaris per 
poder matar un porc i algunes l’ha-
vien de compartir amb el veí o algun 
parent.  Quan el carrer de la Perdiu 
encara no existia i era un bancal de 
conreu, i el camí carreter de Santa 
Maria  passava pel raval de Ratera 
i l’actual carrer de les Escoles; la  
Fira de San Martí es celebrava a 
diversos llocs del poble: a la plaça 
de la Creu i per l’antic camí del Pas 
Nou fi ns al era de cal Duro, on se 
venien perdius; pel carrer del Coll 
del Castell es venien nous, ametlles 
i fesols,  entre d’altres coses, però 
també els porcs petits o porcells, 
que  els portaven a vendre les cases 
del poble  que tenia una verra o truja 
per fer-la parir a l’era o la corralina 
de sota casa.  Els porcells es solien 
vendre per la fi ra, o a algun arra-
massador que passava pels pobles 
a comprar-los. També en portaven 
a fi ra dels pobles veïns o d’algunes 
masies. Els portaven en unes gàbi-
es de fusta o de vímet que eren com 
uns asgardells posats al damunt de 
les someres o de les  mules, ja que 
aquest era l’únic mitjà de transport 
que hi havia en aquell temps. Per la 
fi ra quasi  tothom comprava el porc 
per matar l’any  vinent. El criaven i 
engreixaven a l’era amb les gallines, 
però també hi  havia  cases que el  
tenien a l’entrada de casa en una 
corralina junt amb l’estable de les 

mules. En aquella època no feien fa-
rina ni d’ordi, ni d’aufals sec o trepa-
della, com s’ha fet fi ns fa poc, sinó 
que els donaven cols i altres verdu-
res que collien l’hort; també les res-
tes de menjar, ja que no es llençava 
res i tot s’aprofi tava per engreixar el 
porc. Quan s’arrencaven els trum-
fos, els petits i els que estaven una 
mica tocats es guardaven pel porc, i 
cada nit posaven el calder al foc per 
coure els trumfos i altres verdures i 
fer la calderada, que era un menjar 
que els hi agradava molt.

Quan arribava la matança, era 
una gran festa. Uns dies abans es 
netejava la xemeneia del foc per-
què no caigués estalsí quan bullís 
el calder amb les botifarres. La nit 
abans es tallava el pa per posar a 
la botifarra negra, i es posaven to-

tes les coses a punt. El mati de la 
matança es feia un bon foc amb 
el calder ple d’aigua calenta per 
poder netejar ben net el porc un 
cop mort i amb els pels cremats. 
El matador posava el banc de ferro 
al carrer, al  davant de la porta de 
cassa,  amb els ajudants que solien 
ser de la mateixa casa, els familiars 
o els veïns; normalment eren els 
homes que ajudaven al matador. 
Quan arribava feien sortir el porc a 
l’entrada de casa i l’agafava amb el 
ganxo per sota la barra, el posaven 
a sobre del banc a força d’homes, 
i el degollaven. Amb una galleda 
recollien tota la sang per poder-la 
amassar amb el pa per fer la boti-
farra negra. Un cop mort li crema-
ven els pèls amb espígol que dona-
va més gust a la cansalada, que en 

El passat i el present
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aquell temps era molt apreciada 
quan tot es menjava. Últimament 
el socarrimaven amb un soplet de 
butà, desprès el netejaven amb ai-
gua calenta i l’escorxaven per sec-
cions. Totes les peces de carn les 
pujaven a dalt de casa, normalment 
a la taula del menjador. El “llomi-
llo” les costelles, el cap, els pernils, 
els ossos que portaven carn que ca-
lia desossar i triar-la per cada tipus 
d’embotit. Generalment aquesta 
tasca la feien les mestresses de la 
casa: triar la carn de la llonganis-
sa, la botifarra negra, la blanca, la 
de la llengua, la d’ous i els xoriços, 
etc. Elles  també tenien com a tas-
ca  netejar les tripes i la panxa per 
fer els embotits; antigament  havi-
en d’anar al rentador, moltes vega-

des amb la broma plana  i gebrant. 
Amb l’arribada de l’aigua corrent a 
les cases, la cosa va canviar i era 
més descansada  i no calia patir 
tant fred. També es portava una 
mostra de la carn al veterinari per 
analitzar-la perquè no tingués la tri-
quinosi, sempre sortia bé. Normal-
ment era assumpte dels homes pre-
parar els pernils: escórrer  la sang, 
posar-los en sal per conservar-los,  
més endavant els penjaven en un 
lloc sec per assecar-los junt amb el 
xoriços o secallones. També feien 
el mateix amb la cansalada. Totes 
les botifarres que es feien bullir al 
calder com la botifarra negra, la 
blana, la d’ous, etc, eren les prime-
res en menjar-se, junt amb la llon-
ganissa, però aquesta no calia bu-

llir-la. També era necessari i molt 
apreciat el confi tat de llonganissa, 
llomillo i les costelles que es guar-
dava en unes tupines amb oli on es 
conservava molt de temps. A l’èpo-
ca del segar i del batre, el confi tat 
era el que més es consumia a l’hora 
de dinar; per esmorzar i berenar es 
menjaven el pernil i el xoriç, que 
ara es consumeixen tot l’any. Rara 
era la casa que antigament no ma-
tés un porc, i les cases més grans 
en mataven dos. Els mesos de de-
sembre, gener i febrer podríem dir 
que eren els més apropiats per fer 
la matança, el fred conservava més 
temps la carn. 

Joan Segon de cal Cabaler i els 
seus fi lls, el Joan i el Xavier, varen 
ser durant unes quantes dècades 
els matadors de porcs de Vilanova i 
també dels pobles i masies veïnes. 
Joan Segon, lo Cabaler, m’ha co-
mentat que normalment mataven 
de 180 a 200 porcs pel poble. 

Quan els botiguers van començar 
a matar porcs cada setmana, mol-
tes cases van deixar de matar-ne. 
Les botigues venien  porc tendre i 
fresc tot l’any. Els primers anys els 
mataven al carrer, igual que els par-
ticulars; més endavant per motius 
sanitaris, es va condicionar l’antic 
escorxador municipal que estava 
abandonat al carrer de les Piscines. 
Allí  es mataven  de 15 a 20 porcs 
cada setmana  per a les botigues. 
Cap a l’any 1994 -1995 els germans 
Joan i Xavier  Segon, per jubilació, 
deixen l’activitat, essent substituïts 
pels germans Josep i Jaume Portí 
de cal Xaman. Amb el pas dels anys 
també hagueren de plegar perquè 
actualment a Vilanova i municipi ja 
no es maten porcs, i els botiguers  
els compren als escorxadors  co-
marcals on està tot controlat sani-
tàriament. Per a la gent de pagès la 
matança del porc era  una tradició 
molt arrelada a Catalunya.

Agraïments a: Montserrat  Boli-
art  de cal Tardà,  Joan Segon de 
cal Cabaler i Josep Boixadós de cal  
Serra.  

Text: Francesc Cardona i Fonoll
Fotos: Francesc Cardona Fonoll 

i Pilar Segon
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EN RECORD A PERE SALA ROCA

Tórrec 1916- Barcelona 2013

ON VA NÉIXER

Pere Sala fi ll de cal Músic 
de Tòrrec.

Cal Músic, era una de les 
cases habilitada com a tal 
més recentment i possi-
blement la més petita. Per 
no tenir, no tenia ni façana 
pròpia, pues per accedir-hi 
es feia i es fa a través de un 
pati cobert compartit amb 
la sortida de darrera de Cal 
Sala.

 La varen fundar els seus 
avis, una parella de caba-
lers que van aconseguir 
adaptar aquell racó de po-
ble com a casa i poc a poc 
obtenir també algunes ter-
res. No cal dir que amb aquests 
antecedents les alegries econò-
miques no eren moltes, i menys 
en aquells temps on la vida en les 
nostres contrades era prou difícil 
per tothom.

Ara, això si, tenien un violí. 
El seu avi i fundador el tocava. I 
d’aquí el nom que se li donarà a la 
família, “Cal Músic”. Cosa que no 
era tampoc excepcional, doncs 
en molts poblets si hi podia tro-
bar gent autodidacta en música. 
Sense anar més lluny, fi ns no fa 
massa a Tòrrec encara hi teníem 
un bon acordionista, l’Indaleci de 
Cal Sampou, que amb el seu acor-
dió, el bombo i platerets havia 
animat moltes festes majors els 
anys 60 i 70.  El que potser si era 
excepcional és que toqués el violí, 
instrument que va estar present a 
la casa, fi ns que va ser venut per 
ajudar a pal·liar les penúries de la 
postguerra.

EL PARE 

Del seu pare en tenia pocs re-
cords. Un si que l’explicava.

Un dia el pare va tenir que anar 
a Vilanova de Meià, per algun afer. 
Com sempre es sortia de bon matí, 
a peu es feia la drecera  per tornar 

cap a l´hora de dinar a casa.
Aquell dia la mare estava inquie-

ta, es feia tard i el pare no torna-
va, ell un nen de 6 anys ho notava i 
sense dir res va anar cap a la plaça, 
un bon mirador sobre el camí de 
Vilanova, per veure si es veia venir 
i anar corrent a dir-li a la mare. El 
temps passava però fi nalment va 
intuir una fi gura llu-
nyana que s’acosta-
va: era ell. Va córrer 
camí avall a rebre’l i 
a l’alegria de retro-
bar-se es va afegir 
el regal inesperat 
que li va donar: una 
taronja. Mai n’ha-
via vist cap i enca-
ra de gran en Pere 
explicava que la va 
guardar i cada dia 
la olorava, una olor 
que l’omplia fi ns 
que li van dir que se 
l’hauria de menjar o 
es faria malbé. Quin 
gust més bo, però 
ja no va poder olo-
rar-la més.

Un any després 
el pare moria, dei-
xant una vídua de 
32 anys amb 4 fi lls.

LA MARE
 
La Brígida, fi lla de 

Cal Roca, dona forta 
es va tenir que fer càr-
rec d’una difícil situ-
ació. Va fer un tracte 
amb Cal Casanova per 
que li menés les terres. 
Tracte verbal que s’ha 
mantingut més de 90 
anys, ja que el Pere, 
hereu de cal Músic, 
sempre va agrair  el 
recolzament rebut en 
aquella difícil situació.

Va aconseguir tro-
bar feina per les fi lles 
grans, i que el petit 
Pere pogués entrar en 

un Col·legi per orfes a Sant Julià 
de Vilatorrada, prop de Vic, fet que 
marcaria tota la vida del Pere.

Ella va viure fi ns al fi nal a Tòr-
rec, veient com el poble es buida-
va, tots els seus fi lls marxaren, i 
fi ns el fi nal anava a ajudar com a 
reconeguda cuinera que era a to-
tes les festes majors.

La mare Brígida, en Pere i la seva fi lla Carme.
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La seva il·lusió era esperar els es-
tius doncs sabia que la casa s’om-
plia de néts, i mai faltava el seu fi ll 
Pere que sempre mentre va poder 
va passar els seus tres mesos de 
vacances de mestre a Tòrrec, aju-
dant desinteressadament a totes 
les cases que li demanaven a l’hora 
de la collita, quan la mà d’obra era 
un recurs molt necessari.

L’ESCOLA I LA GUERRA

En Pere gràcies a haver accedit 
a l’orfenat de Sant Julià va poder 
fer el que avui seria l’educació 
bàsica i va descobrir un món que 
el fascinaria, el de l’educació. A l’ 
acabar va tornar a Tòrrec  però va 
insistir en seguir estudiant i fer el 
batxillerat encara que fos a distàn-
cia, un mestre d’Artesa li feia de 
tutor un cop a la setmana, ell estu-
diava per lliure, i després s’exami-

nava a Lleida. Així 
anava fent fi ns arri-
bar a l’últim curs. El 
del 1936. Ja no es va 
poder examinar.

A l’esclatar la 
Guerra Civil, a Tò-
rrec, el Comitè va 
decidir crear una 
escola, donat que 
fi ns llavors mai 
n’havien tingut, i 
hi va posar com a 
mestre a l’únic bat-
xiller que tenien al 
Pere de Cal Músic. 
Alguns dels més 
vells de poble enca-
ra recorden aquells 
mesos que va du-
rar l’experiència i 
que els va permetre 
aprendre el més ele-
mental.  

La mobilització va 
arribar i es va incor-
porar a fi les, junt amb 
d’altres joves de la co-
marca. Van anar junts 
cap el front del Llevant 
i Andalús. No entenien 
massa el que passava, 
de que anava tot allò, la 
música sonava bé, però 
la realitat era que te-
nien un comissari que 
era un eixelebrat. Van 
decidir conjuntament 
organitzar una fugida 
cap a l’altre cantó. Se 
la van jugar i van tenir 
èxit. L’altra banda tam-

A l’orfanat.

Instal·lacions Elèctriques

Joan Caubet Sanjosé

Instal·lador autoritzat pel
Departament d’Indústria

C/ Mare de Déu de Salgar, 27
25730 Artesa de Segre

(Lleida)
electrica.caubet@gmail.com

Instal·lacions

Reparacions

electrica.caubet@gmail.com696240921

A l’escola.
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poc era el que s’esperaven. Això el 
va marcar sempre. Va dedicar la 
seva vida a l’educació, i al foment 
del diàleg i la cooperació.

EL MESTRE

Acabada la Guerra va prendre 
una de les decisions més impor-
tants de la seva vida. Intentar acce-
dir al títol de mestre. La seva mare 
el va recolzar esperant que fos el 
mestre de Tòrrec, però l’escola 

oberta per la República la van tan-
car i no reobriria fi ns els anys 50.

Va aconseguir ser-ho i va ser 
destinat a un poblet, Monistrol de 
Calders. Allà la seva curta experi-
ència de Mestre a Tòrrec li va ser 
de gran utilitat, doncs es va trobar 
amb una aula unitària amb més de 
30 alumnes. Se’n va sortir a base 
de paciència i pedagogia. L’ordre 
no es mantenia a base de bastó, 
sinó de la implicació dels nanos. 
El 2003, seixanta anys més tard, 

els avis de Monistrol li van dedicar 
un sentit homenatge a aquell mes-
tre de la postguerra que va ser el 
primer que van tenir que no pega-
va a les criatures.

A Monistrol va conèixer la jove 
que seria la seva esposa, mare dels 
seus 5 fi lls i Fidel companya fi ns 
el fi nal.

     
Continuarà...

Família Sala Casarramona

En l’època de mestre a Tòrrec.

El dia del seu enllaç 
amb la Josefi na 

Casarramona.
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Taller d’escriptura

CARTA A L’HIVERN

Benvolgut hivern,

Aquest any
camina lent
sense pressa
com si et fes mandra,

el desesper està nu al carrer

Atura’t
gira cua
retira’t,

hi ha fam pels camins
i por 
i fred

Busca la tardor que has deixat enrere
i més enllà trobaràs l’estiu
desperteu el sol, 
que la seva escalfor
fongui el gel del cor de l’or
i tu congela el seu cervell, que no pensi

l’or

Camina lent
sense pressa,

hi ha milers d’infants en un parany

Saps què amic?,

No vinguis aquest any

Montse Puig Andreu

L’AGNÈS

Vull aconseguir la porta de la meva habitació, i 
no puc. Les escales es mouen amunt i avall com 
un balancí, les parets són altes i negres com el 
fum i se’m tiren al damunt sense contemplacions.

He arribat a casa i ningú se n’ha adonat. La 
mare, a la cuina, fa pastes de te per les amigues; 
al Joan i al Martí els sento discutir de diners i ba-
rallar-se com dos galls de corral, com sempre. Mi-
llor si no em veuen, no m’estimen.

Aiiiii!, quasi toco la porta…., però un vent que 
no sé d’on surt, doncs no hi ha fi nestres, em fa 
rodolar escales avall.

El pare no hi és, cada dia arriba tard, molt tard 
i no es recorda ni del meu nom, es desploma con-
tra el llit mentre la mare crida i crida enfadada.

Sempre és de nit a casa meva.

Intento una altra vegada arribar a l’habitació i 
poder tancar el ulls, i l’oïda, i l’enteniment, però 
no puc, els meus germans surten disparats per-
seguint-me amb la pala de matar mosques, vull 
córrer i les cames no m’obeeixen, vull fer un salt 
però les escales baixen i baixen com si fossin una 
muntanya russa… aiii, mareee! En Joan i en Mar-
tí, amb els ulls vermells com el foc, fan voltejar la 
pala, amb fúria, sobre el meu cap. Apunt estan de 
clavar-me la fuetada, i… oh!, de repent soc dem-
peus damunt del meu llit blanc i la llum del sol 
entra pel gran fi nestral; no hi ha escales, ni fum, 
les parets són blanques; tot és ample i llis com 
una pista de patinatge.

Ha estat un malson! 

M’espolso la suor, respiro profund i surto espi-
tada a comprovar que no m’han robat la vida. 

Veig l’Agnès, està asseguda a la seva cadira de 
rodes mirant la mare com fa anar les agulles de 
fer mitja com si fossin les ales d’un ocell, fa un 
jersei per a ella. I el pare?, el pare s’afanya a posar 
una rampa de fusta a la porta del jardí; i els nois?, 
discutint, sí, però del partit d’ahir del Barça, ale-
gres i cridaners.

M’atanso, l’Agnès no em pot sentir, però com 
per art de màgia, gira les rodes de la seva cadira i 
m’ensenya, amb un somriure lluminós, el coixí de 
fl ors que m’ha brodat.

És diumenge i no hi falta ningú. 

Montse Puig

Col·laboracions
a Lo Pas Nou

Podeu enviar les vostres col·laboracions al mail 
de la revista: lopasnou@hotmail.com

Es recorda que els articles que s’envïin a Lo Pas 
Nou han d’estar escrits en format Word i no poden 
dur imatges inserides en el document. A més, han 
d’estar signats amb el nom, cognoms i DNI del seu 
autor.

La redacció manifesta la no obligació d’acceptar 
totes i cadascuna de les col.laboracions rebudes.

Per altra banda, la publicació dels articles signats 
no signifi ca l’acceptació implícita del seu contingut 
per part de l’equip redactor.
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ENTREVISTA A PEP CENTENA MON

Quedem un diumenge fred del 
mes de novembre a Santa Ma-

ria de Meià amb el Pep Centena 
Mon, a la sala dels socis del Centre 
Cultural. En Pep és fi ll de Barcelona 
però des de fa nou anys viu a San-
ta Maria, on ha trobat l’estabilitat 
laboral que buscava, des de fa uns 
anys treballa en una granja, i s’ha 
implicat plenament a la vida políti-
ca i cultural del poble. Sembla que 
les ganes de treballar i fer coses pel 
poble li venen de família ja que el 
seu padrí en Joan Mon i Roca va ser 
l’artífex i un dels impulsors del Cen-
tre Cultural. 

M ROSA: Som-hi Pep, si et 
sembla bé comencem. Quants 
anys fa què puges a Santa Ma-
ria? 

PEP: Tota la vida, des de que tinc 
ús de raó. Ni tan sols recordo ha-
ver passat un estiu a Barcelona, per 
tant imagino que des de ben petit. 

: R  A quina edat vas venir per 
primera vegada? 

: P  De molt petit, primer amb els 
meus pares i els meus padrins pujà-
vem a l’Hostal Montsec, ho recordo 
perfectament. Després quan vam 
poder, els meus pares i els padrins 
vam agafar un pis del Teleclub. 

: R  Quin vincle et va portar al 
nostre poble? 

: P  Crec que els meus pares van 
començar a pujar després de que 
els meus tiets comencessin a pu-
jar. Ells tenien uns amics (la famí-
lia Pastor Luís) que pujaven a ca-
çar, van venir a conèixer el poble i 
els va agradar molt, ho van dir als 
meus pares i padrins i vam comen-
çar a pujar ells també. 

: R  Què recordes de la teva in-
fantesa? 

: P  La meva infantesa aquí dalt va 
ser genial, no paràvem mai a casa, 
sempre érem al carrer voltant amb 
els amics, només anàvem a casa 
a menjar i dormir, la resta era tot 
carrer i jugar. A Barcelona era molt 
diferent, tot el dia tancat a casa; 

en canvi aquí dalt tot era llibertat, 
només arribar ja m’esperaven els 
amics i començava la meva diversió. 

: R  Quan venies a Santa Ma-
ria els caps de setmana, les va-
cances... Quina era la teva colla 
aquí dalt? 

: P  Sempre hem anat molt junts, 
però potser el Josep Maria de Cal 
Moliner, el Marc de Cal Serafí, l’Al-
bert de Cal Gasparó... De fet sem-
pre anàvem junts fèiem colleta. 
També hi havia un grup més gran 
que els diem els grans i després 
també hi havia els petits. 

: R  Quin és el millor moment 
que t’ha passat aquí dalt? 

: P  Aquesta pregunta és difícil, 
dóna que pensar, n’ hi ha molts de 
moments bons. Potser el fet de tre-
ballar i viure aquí dalt ja és un mo-
ment bo per mi.

: R  I el pitjor? 
: P  Per mi el pitjor va ser quan 

em vaig fer mal al peu treballant en 
una fàbrica d’Artesa, no podia fer 
res i estava aquí sol. No podia mou-
re’m gaire i havia de cuinar, fer les 
coses de la casa... sense cap tipus 
d’ajuda. Llavors dónes molts tombs 
a les coses i penses que això va se-
riosament i que no és una broma 
estar aquí dalt. 

: R  Quan vas decidir venir a 
viure a Santa Maria ? 

: P  Van ser moltes coses. De petit 
ja volia venir a viure aquí, els mes-
tres de l’escola, tothom ho sabia 
que jo volia venir a viure aquí. El 
moment clau va ser no tenir feina 
allà baix, replantejar-me una mica 
com havia de fer les coses i potser 
al no trobar una sortida laboral a 
Barcelona, em va fer donar el pas 
. El nivell de vida aquí dalt és més 
bo i econòmicament és més barat a 
l’hora de buscar feina i viure-hi. A 
Barcelona, per buscar feina, gasta-
va uns diners que aquí dalt, buscant 
treball o no, no gastava.

: R  Com va reaccionar la teva 
família? 

: P  Al principi hem van dir si em 
pensava que tot això eren vacances. 
Em va costar una mica sobretot 
per la meva mare, ella estava sola, 
això també va ser molt dur per mi. 
Deixar-la a ella, el confort d’ estar 
a casa, cuida’t i acompanya’t en tot 
moment. Però a vegades s’ha de fer 
el què vols, sinó una mica el que has 
de fer en un determinat moment. 

: R  Què recordes d’aquell mo-
ment inicial? Va ser dur o al con-
trari va resultar facilíssim? 

: P  Va ser una mica estrany. Vaig 
pujar aquí dalt, no tenia feina i no 

La nostra gent

Un dia de feina.
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tenia el carnet de conduir que a 
Barcelona no em feia falta i aquí 
dalt sí. Va ser una mica gradual pu-
java i baixava quan volia.

Recordo molt bé el primer hivern 
que va ser duríssim. Mantes i més 
mantes amb un fred terrible, però 
aprens a fer llenya i a espavilar-te. 

: R  Com va reaccionar la gent 
del poble al saber que et queda-
ves a viure amb ells? 

: P  Bé. Jo sempre m’he 
portat bé amb tothom i 
m’he sentit molt acollit. 
Des de petit m’he con-
siderat d’aquí dalt, tot 
i ser de Barcelona. Sóc 
molt conscient d’on vinc 
i que allà i tinc la família 
i molts amics. 

: R  Què és el que més 
et va sorprendre? 

: P  El que em va sor-
prendre més va ser a 
l’hivern la solitud que 
hi ha al poble. Veure 
només tres persones en 
una setmana; això va ser 
impactant, costa acostu-
mar-t’hi. 

: R  Quants anys fa des que vas 
prendre aquesta decisió? 

: P  Farà ja nou anys. 

: R  T’empenedeixes d’haver 
pres aquell determini? 

: P  No. Bé, potser hi ha dies de 
tot, quan les coses no et van bé, hi 
penses, però després te n’oblides. 

: R  El teu dia a dia Santa Maria 
no s’acaba amb la feina i la vida 
de casa. Explica’ns com t’has im-
plicat en la vida del poble. 

: P  Últimament bastant. Sóc el 
segon després de l’alcalde, ara n’es-
tic aprenen, a veure com va. Vaig 
decidir fer-ho perquè era necessari 
perquè a l’ EMD necessitaven algú 
que hi fos, i per diferents circums-
tàncies em va tocar a mi. I jo en-

cantat, per mi no va ser cap cosa 
feixuga, al contrari, havia de ser-hi 
i jo hi sóc sempre aquí dalt.

I després també m’ he implicat 
molt amb el Centre , tot just ara 
començo a entendre una mica qui-
na funció té el Centre. Per mi el 
Centre és una eina perquè el po-
ble estigui més unit, per fer coses 
que potser un de sol, o dos o tres 
no podrien fer, però que entre tot 

el poble aconseguim tirar endavant 
i, amb idees d’ uns i altres fer coses 
molt interessants. El Centre Cultu-
ral és especial per la meva família, 
el meu padrí va ser un dels grans 
impulsors del Centre, i junt amb la 
meva padrina van lluitar fort per 
tirar endavant aquest projecte. Ell 
potser era el més representatiu, 
però ella també hi era al darrera i 
feia molta feina. Jo no el recordo 

gaire a ell, però sé que la 
gent de Santa Maria se 
l’estimava molt i encara 
avui m’expliquen històri-
es seves. 

: R  En el futur, t’ima-
gines tornant a Barce-
lona o vivint en un al-
tre lloc? Per què?

: P  No ho sé. Ja en 
tinc prou amb el dia a 
dia com per haver de 
preocupar-me pel que 
passarà demà. Tot i que 
penso que seria molt 
complicat marxar d’aquí 
dalt. Tornar a Barcelona 
ho descartaria, però no 
m’agrada dir mai això no 

ho faré perquè no saps el que pot 
passar. 

: R  Què és el que més t’agrada 
de viure aquí ? 

: P  La gent d’aquí dalt, amb els 
amics d’aquí tinc una relació es-
pecial. Amb això no vull dir que 
no trobi a faltar els de Barcelona. 
La família i els amics d’allà baix 
també són importants, i també els 
serveis que tens en una ciutat gran. 
Però els amics d’aquí dalt, potser 
al ser menys, ens fem costat. Més, 
quan vaig pujar cada dimarts ve-
nien a casa a sopar i parlàvem una 
bona estona; ara això ha canviat 
una mica per circumstàncies, per 
parelles... Però per mi aquests mo-
ments són molt importants perquè 
diu molt de l’amistat. A Barcelona 
quedaves amb ells, aquí sinó els 
veus estàs sol i és molt diferent. Els 
amics d’ aquí dalt sempre han estat 
al meu costat. En especial recordo 
l’enterrament del meu pare i com 
tots van baixar. Em va sorprendre 
bastant, no ho esperava i per mi va 
ser molt especial.

El Pep de petit (el primer començant per la dreta) amb els seus amics. 

Imatge dels seus padrins materns, el senyor Joan i la senyora Antonia, grans impulsors del 
Centre Cultural, referents del Pep a l’hora de participar en la vida cultural del poble,
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: R  Què és el que 
t’agrada més de San-
ta Maria ? 

: P  Tot en general, 
però potser la munta-
nya, la tranquil·litat, a 
vegades potser massa 
i tot. Acostuma’t a Bar-
celona el ritme és molt 
més alt, però el cert és 
que aquí quan t’acostu-
mes a treballar també 
agafes un cert ritme, 
no t’avorreixes gens. 

: R Trobes a faltar 
alguna cosa d’allà 
baix? 

: P  La família sobre-
tot i alguns amics. 

: R  Per acabar, digues com es-
peres que sigui la teva vida en el 
futur? Què n’esperes? 

: P  Doncs espero continuar com 
ara, que ja estaria bé; però sempre 
vols més coses. Per exemple, po-
der fer més coses pel poble estaria 

bé, tot just ara començo i m’agra-
daria implicar-me més i poder-ne 
fer moltes.

: R  Per acabar, digue’m quin és 
l’indret o l’espai que més t’agra-
da de Santa Maria? 

: P  Ui! Aquesta és difícil, és que 
hi ha molts llocs... Potser les es-

cales del monestir, és 
l’indret on s’ha fet més 
colla, però tots els ra-
cons de Santa Maria 
són “xulos”, a tots tinc 
un bon record. 

I amb això donem 
per acabada l’entrevis-
ta, pensant que als po-
bles petits com Santa 
Maria falten gent com 
el Pep, que s’involu-
crin, que creguin en 
el poble i que estiguin 
disposats a fer coses 
per ell. Gent que té 
molt clar el seu objec-
tiu, aconseguir tirar 

endavant amb els seus projectes i 
fer moltes coses pel poble. I és que 
gràcies a ells, la màgia i l’encat dels 
poblets com Santa Maria no s’aca-
barà mai. 

Text: Rosa Roca
Imatges: Pep Centena

Un hivern a Santa Maria gaudint de la neu i de la muntanya.
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L’Ajuntament informa

RESUM ACORDS SETEMBRE I OCTUBRE

Mes de setembre 

Aprovar la relació de factures del mes de setembre.
Aprovar baixa d’obligacions reconegudes pendents de 

pagament
Aprovar servei transport escolar
Aprovar autorització per dret de connexió a la xarxa de 

subministrament d’aigua a Gàrzola.
Aprovar posar senyals prohibit aparcar a Gàrzola i mar-

car color groc zona safareig.
Aprovar comprar material per l’Ajuntament
Aprovar demanar subvenció a la Diputació de Lleida 

per obres a la xarxa d’abastament d’aigua potable a 
Boada i masies.

Aprovar expedient de crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit 2/2016.

Denegar permís per enterrar tubs.

Mes d’octubre 

Aprovar la relació de factures del mes d’octubre. 
Aprovar llicències d’obres:
–Obres menors a la seva vivenda ubicada al C/Forn, 4 

de Vilanova de Meià.
–Vallat amb va lla cinegètica a diverses fi nques del mu-

nicipi.
Aprovar adhesió al servei e-Notum del Consorci AOC.
Aprovar modifi car l’ordenança fi scal núm. 9 de la taxa 

de recollida d’escombraries.

Serveis Agraris

Cal RieraCal Riera
S.L.S.L.

TRANSPORTS i
MOVIMENTS DE TERRA

Tel. 973 46 06 80

Mòbil 607 380 130

PONTS (Lleida)

“Cal Riera”
Servei de gasolinera, bàscula,

rentador de cotxes i camions

Ara també ens podeu trobar a

E.S. BONAREA MANRESA
Pol. Ind. Els Dolors C/ Sallent, 50

607 71 38 32  08243 Manresa

Dr. Fleming, 15  -  Tel./Fax 973 461 060  -  Mòbil 607 38 01 30

25740 PONTS (Lleida)

C/ Ponent xamfrà Xaloc POLÍGON INDUSTRIAL

Interessats envieu les vostres dades a
lopasnou@gmail.com

i contactarem el més aviat
possible amb vosaltres

Anuncieu-vos-hi!
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PIRINEU ARAGONÈS: TOCANT EL CEL PIRINENC

Sonava el despertador, eren les 
6:45h del matí de dissabte, l’úl-

tim d’octubre d’aquest 2016. Ho te-
níem quasi bé tot preparat i encabit 
a la furgoneta, tan sols, calia prepa-
rar el menjar i la motxilla que utilit-
zaríem al llarg de les dues sortides 
del cap de setmana.

A les 7:30 esmorzàvem a Artesa 
de Segre, trobant-nos amb la resta 
de membres del grup i, sobre les 8 
del matí, sortíem cap a Benasque. 
Allà, els que ho varen necessitar, 

van llogar el material d’alpinisme 
necessari i vam seguir, amb els cot-
xes, el camí fi ns al refugi de Coro-
nes (o Pescadores). 

Havent arribat al refugi, punt on 
ens instal·làvem els dos dies (dis-
sabte i diumenge), vam agafar les 
motxilles, vam alçar la vista cap als 
cims on volíem pujar i... amunt!

L’ascens, fi ns als 2.600 metres, 
va resultar força tranquil, restant, 
òbviament, el desnivell que exigeix 
el massís del Vallibierna. A partir 

d’aquella alçada, la neu i el gel van 
començar a difi cultar l’ascens, fi ns 
que, defi nitivament, ens vam haver 
de posar els grampons, que van ser 
necessaris fi ns, quasi bé, el cim, 
doncs, alguns van pujar per la ca-
nal i d’altres escalant. 

Un cop al cim de la Tuca de Cu-
lebras (3.062m), vam observar les 
vistes que se’ns oferia des d’allà 
dalt i vam començar a mirar-nos el 
“pas de cavall” (paret que separa el 
cim del Culebras del Vallibierna). 
Com hi havia una mica de neu i gel 
al pas, vaig passar-lo primer, per 
comprovar l’estat de la roca. Des-
cartant qualsevol risc, van comen-
çar a passar la resta de membres 
del grup. Al cap d’uns minuts, ja 
érem al capdamunt del Vallibierna 
(3.069m). 

Desprès d’algunes fotos i repren-
dre forces, vam desfer el camí per 
on havíem pujat, a excepció dels 
que vam pujar per la via d’escala-
da, que també vam baixar per la 
canal (d’uns 30 a 35º d’inclinació). 
Un cop al coll, el Gerard, la Judit 
i jo vam desviar-nos de la resta del 
grup (que esperava allà), per fer la 
Tuca Arnau (2.814m). 

Tot seguit, ja “tan sols” ens que-
dava una baixada de 800 metres ne-
gatius fi ns al refugi. Allà, arribant 
entre les 19:30 i 20:30 (segons el 
ritme de baixada de cadascú), vam 
començar a preparar el sopar i el 
material per l’endemà poder pujar 
l’Aneto (cim més alt del massís pi-
rinenc). 

El despertador, pels nois, doncs, 
les noies van preferir quedar-se a 
conèixer més a consciència la vall 
del Vallibierna, va sonar a les 4:45. 
Llavors, em tocava la tasca més di-
fícil, aixecar-los a tots!

Un cop tots dempeus, vam co-
mençar a esmorzar, vestir-nos i 
deixar llesta la motxilla amb el ma-
terial que, cadascú, creia necessa-
ri. Abans de les 6 del matí, amb els 
frontals encesos damunt els nos-
tres caps, il·luminant el camí, vam 
començar a caminar. Volia marcar 
un bon ritme des d’un inici, entre 
500 i 600m/h, ritme que vam seguir 

Esports

El Grup: Gerard, Judit, Neus, Ivan, Joan, Marcos i Hèctor.

Pas de cavall amb la Tuca de Culebras i els membres del grup al fons.
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amb constància fi ns 
al segon llac, situat a 
2.600 metres d’alçada. 
A partir d’allà, vam 
deixar de fer servir els 
frontals i ja divisàvem 
completament el cim. 

Segurament, la pu-
jada que es va fer més 
pesada, a nivell psico-
lògic, va ser la pedrera 
abans del Coll de Coro-
nas (situat a 3.200m). 
Amb intercanvis de 
neu, roca i gel, la tècni-
ca de pujada s’havia de 
depurar cada cop més, 
fi ns al punt, de comen-
çar a fer alpinisme de 
debò. 

Arribats al coll, havent avançat 
un grup de 10 persones durant l’as-
cens d’aquest últim tram, ens vam 
col·locar els grampons a les botes 
i vam seguir el nostre objectiu: els 
3.404 metres del cim de l’Aneto. 

En pocs minuts, avançant per la 
glacera a molt bon ritme, ens vam 
aturar a l’inici del “Paso de Maho-
ma” (pas que s’ha de realitzar entre 

blocs de roca que condueixen a la 
punta del cim, on hi ha la creu). Tan 
sols un home havia arribat abans 
que nosaltres i, pel que ens deia, el 
pas estava una mica nevat i glaça’t 
i, en vista d’aquestes condicions, 
s’havia queda’t a la meitat i fet mit-
ja cua. Així, en vista d’aquests fac-
tors, similars al dia anterior al “pas 
de cavall”, vam decidir que passés 
primer per comprovar l’estat real 

dels últimes metres 
que ens conduïen al 
cim. Certament, la neu 
i el gel difi cultaven una 
mica l’accés a la creu, 
però, fi nalment, sense 
cap ensurt i rapidesa, 
vam poder passar tots, 
sense necessitat de 
cordes i passa-mans. 

Un cop allà, aprofi -
tant el bon dia que feia, 
vam quedar-nos una 
bona estona observant 
les vistes que ofereix 
el cim i fent-nos algu-
nes fotos de record. La 
baixada, per ja no allar-
gar-me més, va fi nalit-

zar, de nou, al refugi, on vam dinar 
i escalfar-nos a la llar de foc, sense 
cap entrebanc!

Per tant, cap de setmana amb 
objectius més que complerts i amb 
una companyia increïble que em 
van fer gaudir com mai d’aquest 
esport tan  espectacular com ho és 
l’alpinisme. 

Text: Ivan Balagueró Masanés

Cim de l’Aneto (3.404m).

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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L’Almanac del Montsec de Meià

DESEMBRE 2016

DESEMBRE: Mes de 31 dies, dotzè de l’any segons 
el nostre calendari i desè del primitiu calendari romà 
anomenat per aquesta raó Desember. És el mes con-
sagrat a la immaculada Concepció.

El dia 1 el sol surt a les 6 h 59 m i es pon a les 16 h 
23 m.

El dia 31 el sol surt a les 7 h 18 m i es pon a les 16 
h 32 m.

El dia 21 a les 10 h 44 m entrem a l’HIVERN, és el 
solstici d’hivern, el dia més curt de l’any a l’hemis-
feri nord de la terra. Alhora és el solstici d’estiu a 
l’hemisferi sud. Aquest dia el sol entra a la constel·la-
ció de CAPRICORN

Les fases de la lluna i la previsió del clima se-
gons el Calendari dels PAGESOS: 

Quart creixent el dia 7 a 9h 03 m (Neu al Pirineu)
Lluna plena el dia 14 a les 0 h 06 m (Fred moderat)
Quart minvant el dia 21 a la 1 h 56 m (Calma)
Lluna nova el dia 29 a 6 h 53 m (Vent del nord)

COSTUMARI D’HIVERN

Entrem 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 
generacions 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

Dia 4: Santa Bàrbara. Advocada contra els 
llamps i les tempestes. Conten a Lleida que Nostre 
Senyor va voler premiar les virtuts de la santa i li va 
preguntar què preferia més, si el govern de les do-
nes o el de les tempestes. La santa, sense pensar-s’hi 
un moment, digué que es veia capaç de dominar el 
llamp i el tro, però que ni s’atrevia a provar-ho amb 
les dones. 

Dia 8: La Puríssima Concepció de Maria. 

Dia 24: Vigília de Nadal. Aquesta nit, en havent 
sopat, a les cases que hi havia canalla solien fer ca-
gar el tió. Aquesta cerimònia havia esta molt arre-
lada 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 darrera amb algun estri que no 
toqués al terra. A bans de començar hom feia sortir 
els infants de la cuina a dir tres parenostres davant 

d’alguna imatge situada sobre la calaixera de l’habi-
tació 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 lle-
polies que tenien preparats. La mainada, proveïda de 
bastons, el copejava i bastonejava mentre cantaven 
la senzilla cançó:

Caga tió; 
Si no, et dono 
un cop de bastó. 

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 donar lloc 
a poder preparar els regals a sota la fl assada del tió. 
Antigament a les nostres terres, entre la mainada, era 
més celebrada la festa del tió que la dels Reis.

Dia 25. Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist. 

ORIGEN DE LA CELEBRACIÓ DE LES FES-
TES DE NADAL 

Els primers cristians se sentien redimits per la Pas-
sió i Resurrecció de Crist i dedicaven tota l’atenció i 
el culte a aquest misteri. El document més antic del 
Nadal a Catalunya data del segle XIII i ens el dóna 
el Concili Provincial de la Tarraconense celebrat en-
tre els anys 1239-1242. No es troben 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 comencés l’any per 
Nadal, i així es va fer durant molt temps a tota la 
Corona d’Aragó. Aquest rei, en pragmàtica donada 
a Perpinyà el 16 de desembre de 1350 que, des del 
dia de Nadal vinent (“d’aquí avant perpètuament 
comptada”), la documentació de la Cancelleria Re-
ial i altres tribunals que depenien de la Corona fos 
calendada en l’any de la Nativitat de Jesús, en lloc 
de ser-ho en la Encarnació, amb la que ofi cialment 
es comptava, (“ per ço que pus sovint la dita Na-
tivitat de Nostre Senyor en memòria sia hauda e 
encara foragitats idus, nones e chalendes”). Des 
d’aleshores fou adoptat també el sistema seguit de 
dies, tal com encara es fa avui. A principis del segle 
XV, la vigília de Nadal, les autoritats de les poblaci-
ons importants ordenaven fer una crida, per la qual, 
des del toc de l’oració, no era permesa cap mena de 
feina ni treball bastard, i comminava amb penes i 
càstigs als contraventors de la disposició. Les Corts 
celebrades a Montsó l’any 1581 van declarar feriats 
els dies de Nadal.

Ramon Bernaus i Santacreu
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CLIMATOLOGIA OCTUBRE i NOVEMBRE 2016 - VILANOVA DE MEIÀ
OCTUBRE
Temperatura mitjana: 14,6º C 
Mitjana de les T màximes: 20,8º C
Mitjana de les T mínimes: 10,1º C
T màxima absoluta: 27,9 C Dia: 4
T mínima absoluta: 3,8º C Dia: 21
Precipitació total: 60,5mm
Precipitació màxima en 24 h: 19,3mm Dia: 13 
Velocitat mitjana del vent: 1,0 m /s
Direcció dominant del vent:  NE
Ratxa máxima absoluta: 10,9 m/s Dia: 6
Humitat relativa mitjana: 76%
Pressió atmosfèrica mitjana: 949,0 hPa
Dies de pluja: 6
 Dies: 6, 12, 13, 22, 25 i 26

NOVEMBRE
Temperatura mitjana: 8,0º C
Mitjana de les T màximes: 13,5º C
Mitjana de les T mínimes: 3,7º C
T màxima absoluta: 19,5º C Dia: 1
T mínima absoluta: -2,6º C Dia: 8
Precipitació total: 110,7mm
Precipitació màxima en 24 h: 63,0mm Dia: 23
Velocitat mitjana del vent: 1,2 m/s
Direcció dominant del vent: NE
Ratxa máxima absoluta: 15,1 m/s Dia: 23
Humitat relativa mitjana: 82%
Pressió atmosfèrica mitjana: 946,8 hPa
Dies de pluja: 9
 Dies: 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24 i 26

DEMOGRAFIA MUNICIPI
DE VILANOVA DE MEIÀ OCTUBRE i NOVEMBRE  Mesos sense registres 

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

Horaris Farmaciola:
Dilluns, dimarts i dijous: de 12h a 14h
Dimecres i divendres: de 9,30h a 11,30h 

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

LLENCERIA

MITGES

BANYADORS

Carme, 15

25007 LLEIDA

Tel. 973 237 499

monraballenceriaLLIBRES

CASELLES
LLIBRETERS

C/ Major, 46
Tel. 973 242 346
Fax 973 228 709
e-mail: caselles@lleida.com
www.caselles.com
LLEIDA

Papereria

General - Comercial - Tècnica
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Cuina i remeis de la padrina

 UNA RECEPTA PER FER ESCUDELLA I CARN D’OLLA (BROU DE NADAL)
S’apropa el Nadal i arriba la tra-

dició familiar de fer escudella i 
carn d’olla. Totes les mestresses 
tenen el seu secret per fer-la. No-
saltres en proposem una més.

INGREDIENTS
–1 tros de costella de vedella
–1 braó o pit de xai
–2 botifarres negres
–2 botifarres blanques
–2 talls de cansalada viada
–1 tros de careta de porc
–1 os de vedella (espinada)
–1 os de pernil
–1 quart de gallina o de pollastre
–4 patates
–2 pastanagues 
–1 branca d’api
–1 porro
–1 grapat de cigrons remullats
–1/2 col
–500 g de galets de Nadal
–sal
–aigua

Per fer la pilota:
–150 g de carn de porc picada
–150 g de carn de vedella picada
–1 gra d’all trinxat
–una mica de julivert picat
–sal
–pebre
–molla de pa sucada amb llet
–ou

ELABORACIÓ
Aquesta recepta, més o menys, 

és per a 10 persones.
Per començar a preparar aquest 

menjar tan bo, hem de triar tota la 
carn i rentar-la bé.

En una olla ben gran i fonda, hi 
posarem una mica d’aigua i enge-
garem el foc. Anirem incorporant 
la gallina, la vedella, la cansalada 

viada (als que els hi agradi més, 
cansalada del coll), un tros de ca-
reta de porc, el braó de xai, l’os de 
pernil i l’os de vedella (espinada).

Deixarem coure durant una hora 
la carn mentre preparem les verdu-
res, ben netes: les pastanagues, l’api 
i el porro.

Quan ja ho tinguem tot dins de 
l’olla, ho cobrirem d’aigua. Tingueu 
en compte de deixar un marge per-
què l’aigua bulli ja que podria vessar.

Deixarem que vagi fent, a mig foc.

LA PILOTA
També anirem preparant la carn 

picada per fer la pilota.
Picarem un parell d’alls i julivert, 

fen fi nets. Els posarem en un bol 
amb unes quatre llesques de molla 
de pa sucades amb llet, i ho barre-
jarem.

Incorporarem un ou, sal i pebre.
I afegirem la carn picada. Ara 

ja podem fer una massa barrejant 
tots els ingredients.

Quan tinguem la pasta ben feta, 
haurem d’anar elaborant les pilo-
tes i les anirem enfarinant.

S’en pot fer també de petites per 
posar-les a la sopa de galets.

Quan el caldo porti més o menys 
unes tres hores de cocció, incor-
porarem les pilotes, i també hi po-
drem afegir les patates, la col, les 
botifarres i els cigrons.

Ho remenarem i ho deixarem al 
foc durant mitja hora més, que es 
el que triga la patata a coure’s.

LA SOPA DE GALETS
Quan hagi passat el temps, hau-

rem de colar el brou, en una altra 
olla.

Llavors podrem posar a coure 
els galets, durant uns 20-25 minuts.

Quan ja estiguin cuits, ja els po-
drem posar a taula.

La carn d’olla, l’haurem de triar 
i es pot posar en plates. En aquest 
cas, posaríem en una tota la carn 
d’olla, i en l’altra la verdura amb 
els cigrons.

ELS CANELONS
Amb la carn d’olla que no ha-

guem gastat, prepararem els cane-
lons per al dia de Sant Esteve.

Mmmm, quina oloreta que fa!
Bon profi t i Bon Nadal!

Text: Joana Bernaus
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ORACIÓ DE L’ÀVIA

Pare nostre, el petit Déu la fet i 
Déu li ha dit. Nostre Senyor es va 
llevar, amb la mà dreta es va se-
nyar, nou passes va caminar, nou 
maries va trobar, nou maries que 
feu aquí? Batejar el fi ll Déu, quin 
nom li posareu, nom sobre nom 
Salvador de tot el món. Salveu-nos 
a nosaltres que també hi som.

Nativitat Sala Riudaubàs

SABER

Sabeu quin és el carrer més 
estret de Catalunya?

El poble del Sarral, situat a la 
Conca de Barberà, té el carrer més 
estret de Catalunya.

És el carrer dels jueus i només 
té 57 cm d'amplada en el seu punt 

més estret. El nom del carrer prové 
d'una petita comunitat jueva ubi-
cada al poble a l'època medieval.

Una comunitat també molt pre-
sent a viles properes com Mont-
blanc i Santa Coloma de Queralt. A 
la mateixa comarca de la Conca de 
Barberà, el poble de Vimbodí tam-
bé afi rma tenir el carrer més estret 
de Catalunya, el carrer de les abra-
çades, encara que el seu sols té una 
amplada de 94 cm.

Teresa Bonillo Gòmez

PLANTES QUE MENGEM?

L’all

La planta de l’all és originaria de 
l’Àsia Central i avui en dia es culti-
va a tot el món. Durant molts anys 
va ser utilitzat per egipcis, grecs i 
romans per tractar diferents malal-
ties i dolences; i avui en dia forma 
part dels remeis tradicionals de les 
medicines Ayurvèdica i Xinesa.

L’all està compost per un 65% 
d’aigua, un 7% de proteïnes, un 
27,5% d’hidrats de carboni i un 1% 
de greixos. Conté petites quanti-
tats de ferro, zinc, sofre, iode i se-
leni; i de vitamines A, C, B2, B1 i B.

L’all te múltiples efectes benefi -
ciosos que són els següents:

És un gran aliat per prevenir 
malalties cardiovasculars ja que 
és antiagregant plaquetari, dismi-
nueix la pressió arterial i dismi-
nueix els nivells de colesterol en 
sang.

Fluïdifi ca la mucositat i ajuda a 
expulsar-la.

Ens ajudarà a aturar la diarrea i 
els espasmes en cas d’infeccions 
intestinals, combat els paràsits, 
afavoreix les digestions pesades, 
augmenta la producció de bilis i la 
seva expulsió.

Redueix els nivells de glucosa 
en sang i estimula al pàncrees en 
la secreció d’insulina.

És un excel·lent antibiòtic na-
tural i ens protegeix de bacteris, 
fongs i virus.

Depuratiu, ajuda a desintoxicar 
i expulsar residus.

Augmenta l’activitat d’algunes 
cèl·lules defensives i és antioxi-
dant.

La millor manera de prendre’l 
per benefi ciar-nos al màxim és 
en dejú. La quantitat serà de 2 a 3 
grans d’all crus. Però si no tolerem 
el gust també podem barrejar-lo 
amb les amanides o les verdures 
trinxat (sempre cru).

Teresa Bonillo Gómez

CONSTRUCCIONS

REFORMES EN GENERAL

CIPRIÀ GIURGI GIURGI
SANTA MARIA DE MEIÀ - Tels. 678 02 26 73 - 973 41 51 04

C/ ESGLÉSIA, 3 - 25736 LLEIDA
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AMICS DE LO PAS NOU

Ramon Bernaus Santacreu
Iolanda Masanés Martos

Alfons March Cases
Rosa Roca Rosell

Xavier Terré Boliart
Montse Puig Andreu

Gaspar Burón Leandro
Salvador Rendé Sala

Roldán Martínez López
Francesc Cardona Fonoll
Joana Bernaus Clavera
Josep Tresserrres Ariet
Teresa Bonillo Gómez
Marta Bonet Uriach

Maria del Carme Alastuey 
Fornies

Montse Porta Novau
Iolanda Sarri Barbarroja

Ramon Ravella Mateu
Antònia Quílez Almansa

Joan Mora Roig
Pilar Martínez Hualda
Maribel Farràs Salud 

 Recordem a tothom que amb una simple aportació de 10€ l’any, teniu dret a rebre 
una altra revista trimestral a més de la que es reparteix per cada vivenda. Aquest 
import és una gran aportació per continuar amb la revista Lo Pas Nou, la qual cosa 
és el desig d’aquest Consell de Redacció, a més de nombrosos veïns.

Amb aquesta gesta passareu a ser AMICS DE LO PAS NOU, la primera revista editada 
al municipi de Vilanova de Meià.

Gràcies per la vostra atenció i us esperem AMICS!
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Imatges per recordar

 Imatge d’un grup de persones a la plaça de Santa Maria, començant per l’esquerra: Nati Rosell, Joan Rosell, Nati Espanyol, la 
Maria de Cal Fèlix, Rosita Perrín, Contxita Nadal, Sebastià Novau, Ignasi Abad, Juanita Rosell, i el Josep de Sant Feliu, amb 
un nen en braços possiblement un fi ll seu; i el nen del davant, en Pere Cairó de Cal Fidel.

Imatge d’un grup de persones de Santa Maria, ballant sardanes a la plaça.
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