
El dia 28 de gener, en compliment de les normes estatuàries es va cel-
ebrar l’Assemblea Ordinària anual.

El secretari, senyor Joan Miquel Peguera  procedí a la lectura de l’acta de
l’Assemblea Ordinària celebrada el gener de l’any anterior, que va ser
aprovada, en la que entre altres acords feia constar l’elecció dels membres
que havien de constituir la junta de govern de l’Entitat que uns dies més
tard a la primera junta quedà constituïda de la següent manera:
President Sr Josep Bellet Falcó; Vicepresident 1r. Sr. Cosme Saló Ibars;
Vicepresident 2n Sr. Ventura Niubò Niubò; Vicepresident 3r Sr Francesc
Mestres Asamara; Tresorer Sr Joaquim Durany Mauri; Comptador Sr
Joan Carulla Figuera; Secretari Sr Joan Miquel Peguera; Vicesecretari Sr
Ricard Vivó Gràcia; Vocal: Sr. Jaume Borrell i amorós; Vocal Sr. Joan
Alsedà Cortada; vocal Sr Isidre Roselló Vives; vocal Sr Jordi Castellà
Soler; vocal Sra. Maria Genebat Figuerola
Després de la lectura de l’acta per part del secretari, el tresorer procedí a
exposar de manera exhaustiva l’exercici econòmic de l’Entitat, posant
especial èmfasi en les partides que representen unes majors despeses,
com el consum d’energia elèctrica i les obres, (remodelació dels serveis i
millora de la sala de conferències), dos factors completament necessaris
per mantenir els locals en condicions òptimes de funcionament.
Acte seguit el president va exposar els projectes de futur del centre que, a
grans trets, passen per aconseguir un agermanament més profund amb
les comarques lleidatanes i una implicació del Centre en els afers que
afecten la societat catalana, i molt especialment les Terres de Ponent.
Posteriorment l’Assemblea va aprovar l’entrada a la Junta de les senyores
Maria Lluïsa Pazos i Maria Teresa Molins en substitució dels senyors
Francesc Borrell i Ventura Niubò que voluntàriament havien causat baixa
de la Junta.
A primers de febrer es va procedir a la remodelació de la Junta directiva
que quedà constituïda de la següent manera:
President Sr Josep Bellet i Falcó; Vicepresident 1r. Sr. Francesc Mestres
Asamara; Vicepresident 2n Sr Ricard Vivó Gràcia; Vicepresident 3r Sr
Isidre Roselló Vives; Secretari Sr Joan Miquel Peguera; Vicesecretari Sr
Cosme Saló Ibars; Tresorer Sr Joaquim Durany Mauri; Comptador Sr
Joan Carulla Figuera; Vocal cultura Sra Maria Lluïsa Pazos; Vocal
Promoció i Gent Gran Sr Maria Teresa Molins; Vocals Sr Jordi Castellà
Soler; Sr. Joan Alsedà Cortada; Sra. Maria Genebat Figuerola.
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REVETLLA DE CAP D’ANY – L’acomiadament
de l’any 2005 i l’arribada del 2006 es va celebrar
amb una gran animació. Cal felicitar la senyora
Roser per l’excel·lent sopar. El ball va estar d’una
animació extraordinària.

DESEMBRE

31

BUTLLETI INFORMATIU2.-

CENTRE D’ESTUDIS COLOMBINS. Conferència sobre “Bernat Boil, interrogants i
respostes”  pronunciada pel pare Josep M. Prunés, monjo de l’Abadia de
Montserrat. L’acte va ser seguit per un bon nombre d’estudiosos del tema

DINAR DE PRENADAL. Després de l’excel·lent dinar servit pel restaurant del Centre
es va procedir al lliurament dels premis als guanyadors dels campionats d’escacs i
botifarra. Immediatament després es va realitzar una sessió de ball amb música en
viu. Acte seguit la senyora Josefa Beltran va obsequiar el públic amb una excel·lent
interpretació al piano de peces de
Vivaldi i Nadales que van ser core-
jades per tots els associats. Per
acabar la CORAL TERRA FERMA
del Centre va delectar la concur-
rència amb una selecció molt acu-
rada de les peces del seu ample
repertori 

DESEMBRE

13

Presentació del llibre MEMÒRIA DE LLEIDA, a càrrec de l’autor Josep Varela
GENER

10

DESEMBRE

23

PRIMERA XOCOLATADA INFANTIL (VEURE INFORMACIÓ ESPECIAL a la pàgina 6).
GENER

8

ACTIVITATS DEL CENTRE

ANY 2006
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CONFERÈNCIA MOSSOS
D’ESQUADRA. Una parella de
mossos de les unitats recent-
ment situades a Barcelona van
exposar d’una manera planera
les precaucions que el públic,
especialment la gent gran, calia
que tingués en compte per no
ser víctima de robatoris i resta
d’actes vandàlics.

FEBRER

7

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA. A
les sis de la tarda i amb un gran nombre
d’associats es va celebrar la preceptiva
Assemblea. Llegida i aprovada l’acta de
l’Assembla General Ordinària de l’any pas-
sat, llegida pel Secretari senyor Peguera, el Tresorer
senyor Durany va procedir a exposar els resultats eco-
nòmics de l’any 2005, que són excel·lents. Tot seguit el
President senyor Bellet feu una anàlisi del desenvolu-
pament de les activitats del Centre, fent ressaltar l’acti-

vitat cultural i les noves iniciatives portades a terme en el Centre. Finalment exposar que
durant l’any en curs calia fer un esforç per preparar degudament la celebració l’any 2007, dels
80 anys de vida del Centre.

Un bon nombre de socis assistiren al
Fossar de les Moreres a rendir homenat-
ge als morts heroicament en la Guerra de
Secessió del 1714.

GENER

15

GENER

26

Fossar de les Moreres

A les 7 de la tarda la presidenta d’AMICAL MATHAUSEN pronuncià una conferència
sobre els deportats catalans i espanyols als camps de treball nazis. El tema va ser
prou interessant i s’emplaçà als assistents per a una segona conferència en la que
es projectarà el vídeo “Nit i boira”. 

GENER

31

Conferència sobre “ L’Ample ferroviari espanyol” donada per l’enginyer industrial
Sr. Lluís Garcia Salat.

GENER

24
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Visita guiada al Museu d’història. El director del museu Sr Sobrequés va rebre el
grup de visitant del Centre Comarcal Lleidatà

MARÇ

7

La CALÇOTADA va ser un èxit. Vam esmorzar a Santa Margarida, acte seguit vam visita
la vila murallada de Montblanc i després vam anar a dinar al restaurant “El Alamo” al poble
d’Alcover. L’autocar, completament ple, va ser una prova més què “LA CALÇOTADA” con-
tinua sent un motiu força atractiu per a la nostra gent.

MARÇ

4

Amb una gran assistència de públic es va celebrar el berenar-sopar  de CARNES-
TOLTES. Anteriorment s’havia procedit al lliurament dels premis del concurs social
d’Escacs i Dominó.

FEBRER

25

Pagès Editors presentà el llibre de Maria Dolors Guardia titulat “Cacics i menes-
trals” amb una gran assistència de públic

FEBRER

14
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QUÈ ÉS LA FOCAGG?
(FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS CATALANES DE LA GENT GRAN)

Amb motiu del traspàs de l’associada CONCEPCIÓ GRÀCIA la seva família
agraeix el consol de la Junta Directiva, socis, amics de la Petanca i Coral del

Centre comarcal Lleidatà
Armand Tràfach

Aparador de les activitats, projectes i serveis de les nostres Organitzacions, en els àmbits culturals,
socials  i assistencials.
Mosaic de les inquietuds de les associacions de la Gent Gran, Dones i famílies, com eixos verte-
bradors de la societat.
Àgora de trobada i contrast de les opinions de la societat civil en cada moment, potenciant la participació
del voluntariat social i el treball en xarxa.
Plataforma de reivindicació dels drets humans de la ciutadania, davant les administracions, tant a nivell
local, autonòmic, estatal com internacional.
FOCAGG és membre del Consell de Gent Gran de Catalunya, Consell Nacional de Dones i del
Consell de Voluntariat de la Conselleria de Benestar i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Així
mateix la nostra federació és membre de la Taula d’Entitats del tercer sector social i fundadora i mem-
bre actual del Comitè Executiu de la CEOMA – Confederación Española de Organizaciones de
Mayores.

AVUI aprofitant l’oferiment del President del Centre Comarcal Lleidatà, vocal de la nostra Junta Directiva,
fem aquesta presentació encenent la nostra “LLANTERNA” per donar llum a totes les activitats i projectes
de les nostres entitats federades mitjançant articles i xerrades que anirem anunciant puntualment.

Maria Rosa Lunas Masnou
Presidenta de la FOCAGG

Hotel de dues estrellles
situat al centre de la
ciutat (Pl. Universitat),
totes les habitacions
amb bany o dutxa,
calefacció central, aigua
calenta, parking a 100
mts., aire acondicionat.

10%
DESCOMPTE
10%*
DESCOMPT

*  P e r  a  t o t e s  l e s  p e r s o n e s  q u e  v i n g u i n  d e  p a r t  d e l  C e n t r e  C o m a r c a l  L l e i d a t à

NOTICIES DEL CENTRE
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En primer lloc i en mostra d’agraïment, hem de fer constar l’estimable col·laboració dels seny-
ors Carulla, pare i fill, socis del Centre, les gestions dels quals amb les empreses LLET RAM,
DULCE SOL, LLET PASCUAL i EL CASTILLO, a qui igualment manifestem el nostre agraï-

ment per la donació dels seus productes que han fet possible la primera xocolatada del Centre.
La celebració anava dirigia, lògicament, als menuts i aquests no van fallar, malgrat que era la
primera celebració d’aquesta naturalesa i el Centre freturava de la més elemental experiència,. Més
de cinquanta nens i nenes van acudir a la nostra invitació. Es pretenia que l’acte endemés de tenir
regust de xocolata tingués també un regust cultural, i així va ser. Les fotos que acompanyen són un
exponent de l’èxit aconseguit i de la valuosa participació infantil a la xocolatada cultural. Els esperem
per la propera.

1ª XOCOLATADA DEL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ

LES FOTOS DELS PARTICIPANTS EN L’APARTAT CULTURAL

Oscar Martinez – Ballarin Santi de Benito Casado – Pianista

Guillem Lladós – Violinista Pau Gabarrell – Clarinet

Alex Escabia – Rapsode i escriptor Conjunt de participant a l’apartat cultural
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Els pallassos “Tres quarts de quinze” Una part de la sala en plena tasca xocolatera

Lliurament de diplomes per part del president Diplomes per a tots el participants



La comarca de l’Alta
Ribagorça és situada al límit
Nord occidental dels països

catalans.
La cadena de les seves altes

muntanyes la fan difícilment
accessible amb les seves veïnes

Vall d’Aran i Pallars.
L’orografia està formada pel riu Noguera

Ribagorçana que des del cim del Tuc de Molieres
es va enfondint per formar la Vall principal, i una
vegada regats els llargs camps de la plana i haver
estat barrat pels pantans de Senet i Escales, surt
en terreny del baix Ribagorça havent produït mil-
ers de CV per la indústria.

De les seves altes serralades s’esmunyen
infinitat de rius i rierols que alimenten les aigües
del seu principal Ribagorçana.

Com a destacar citarem el Molieres, Biciberri,
Salenques Llauset, Valira de Castenesa, Noguera
de Tor, Malpàe i Quixigar.

El que caracteritza la Comarca és els seus
límits que comparteix amb Aragó.

Els municipis aragonesos són: Areny, Benasc,
Bisauri, Bonansa, Castilló de Sosa, Gia, Montuiri,
Les Paüls, Pont de Montañana, Saüc, Gassué,
Vilanva i Vilanova de l’Essera.

La part catalana està dividida en sols tres
municipis i són: Vilaller, Barruera i Pont de Suert,
la Capital. Aquests municipis són, a la vegada,
capitals de les subcomarques de la Vall de

Barrades (Vilaller), La Vall de Boí (Barruera) i la
Capital comprèn les Valls de Malpàs, Perves i Viu
i la d’Areny.

La superfície és de poc més de 2000 Km2,
dels que corresponen a la part catalana poc més
de 1000 Km.

Dins de la Comarca -part aragonesa- s’hi troba
el cim més alt dels Pirineus, l’Aneto, de 3404
metres d’altitud. Formant frontera hi ha el de
Molieres, Biciberri, Comoloformo, Contraix i
Colomes, com a principals.

ART
La vall més coneguda és la de Boí, que pos-

seeix els majors atractius turístics de nomenada
universal, com per exemple, les seves incompara-
bles esglésies de Taüll, Boí, Erill-la Vall, Coll i
Durro que han estat molt més visitades en haver
estat reconegudes com a Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO.

La més emblemàtica és la de Taüll, Sant
Climent: està dividida en tres naus amb absis i té

BUTLLETI INFORMATIU8.-

COMARQUES LLEIDATANES
L´ALTA RIBAGORÇA  (1 de 2) Per JOSEP Mª PUJAL

Esglesia Sant Climent de Taüll 

Pantà d'Escales



Passats 56 anys de la seva
dessecació l’estany d’Ivars
està omplint-se de nou.

A la tardor passada es
començà a portar l’aigua al que
fou el bonic paratge de l’estany
d’Ivars, lloc idíl·lic i agraït pels

pescadors, caçadors, així com per les parelles de
nuvis que escollien aquest lloc per les seves
afeccions esportives i passejades a peu o en
barca. En els seus bonics entorns poblats d’aus
molt diferents i on hi creixen boscos d’arbrats que
a l’estiu refrescaven els marges, convertint-los en
un lloc per passar-hi una bona estona gaudint de
la natura.

Es calcula que actualment el llac ja té inun-
dades unes 25 hectàrees i s’estima que tardarà
poc més d’un any fins que torni a la capacitat que
tenia l’any 1950.

(L’estany d’Ivars torna a tenir aigua al cap de
50 anys) 

En recuperar el nivell normal, permetrà dis-
posar d’un important interès biològic. Ajudant a la
vegada als usos agrícoles dels que tradicional-
ment havia gaudit.

El consorci d’Ivars i Vila-Sana han estat els
principals promotors d’aquesta recuperació, que
sempre havien mantingut un viu record tots els
habitants de la zona, tant els que s’havien afa-

vorit d’ell, com els seus descendents, que per
tradició, tenien molts exactes coneixements de la
seva existència. També confien que aquest punt
es converteixi en un atractiu per molts visitants
encuriosits, el que faria que la comarca del Pla
d’Urgell es beneficiés econòmicament.

Aquest estany es troba en els termes d’Ivars
i Vila-Sana. Per arribar-hi des d’aquests pobles
cal seguir unes senyalitzacions que indiquen molt
clar el seu emplaçament.

un campanar de planta quadrada i sis pisos amb
finestrals de mig punt.

Les pintures de l’Absis central constitueix l’ex-
ponent més perfecte de l’art romànic i la figura del
Pantocràtor ha esdevingut el prototip de la
Majestat Divina. Avui es pot admirar al Museu
d’Art de Catalunya.

Un repàs a la prehistòria
No s’han trobat gaires vestigis de l’època,

podem parlar de destrals de pedra a Vilaller i Viu
de Llevata, existeix un dolmen a Pinyana (Sector
de Perves) i un conjunt d’ordre megalític prop
d’Areny, també es van trobar monedes de bronze
dels segles I i II a la Vall de Boí.

LA HISTÒRIA
Les monedes trobades porten les efígies d’em-

peradors romans (Trajano, Marco-Aurelio,

Adriano, etc) i unes excavacions posaren al
descobert l’existència d’una ciutat organitzada
característica dels romans, el que demostra
l’assentament romànic des del primer segle.

La dominació aràbiga a Catalunya als inicis del
segle IX arribà també a aquestes comarques.

La invasió dels francs, de l’Alta Ribagorça, tin-
gué lloc l’any 804. uns 90 anys després foren els 

Comtes de Tolosa els que van arribar en
primer lloc, formant els comtats de Pallars-
Ribagorça; hi ha fonaments per assegurar que el
primer comte fou Frèdol, germà de Ramon I, que
l’any 872 proclamà la seva independència, deslli-
urant-se dels dominis dels francs.

L’any 890 començaren a construir el monestir
de Santa Maria de Lavaix, que tanta repercussió
tingué per la consolidació d’aquest territori, tant
en l’aspecte politic-cultural com històric.
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l´estany d´Ivars

L´ESTANY D´IVARS D´URGELL Per JOSEP Mª PUJAL
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En el projecte d’Estatut
aprovat pel 89% dels dipu-
tats del Parlament de

Catalunya el dia 30 de setembre
de 2005 es deia, sense acudir a
cap subterfugi, que Catalunya és

una nació. Ja s’ha cuidat, però, el raquitisme
democràtic de la casa gran de demostrar-nos
que la seva opinió preval sobiranament sobre la
nostra i que el 89% dels diputats catalans no
tenen autoritat ni dret per definir què ha estat i
que volen que sigui el seu país. Si, segons els
diccionaris, ser una nació significa posseir una
cultura, una llengua, un govern, un territori, una
història i el sentiment majoritari del poble, no hi
ha dubte que Catalunya és una nació. I si abans
del 1714 ho era i ara no ho pot ser vol dir que a
la nació espanyola predomina encara l’esperit de
conquesta, la manca de comportament
democràtic i un cúmul d’inconfessables con-
veniències que es beneficien mantenint seg-
restada la nostra identitat nacional.

Per obra i gràcia d’aquest poder central i cen-
tralista i, també cal dir-ho, per la manca de
coratge demostrada pels nostres negociadors
incapaços d’entendre el valor del 89 % de l’elec-
torat que representaven, la nació catalana no
passa de ser una anècdota preambular, una
identitat nacional o una simple nacionalitat que,
atenent el valor reductor d’aquests conceptes,
vol dir que no passa de ser una Comunitat
Autònoma. I encara gràcies.

És cert, però, que per més reduccionisme que
el poder “no nacionalista” espanyol hi apliqui,
quan Catalunya eructa provoca un terratrèmol
polític a les tres quartes parts del veïnat ibèric. I
això no seria dolent si després de l’eructe, quan
de rebot ens arriba un sonami en forma de
boicots, advertències d’inconstitucionalitat,
insults i amenaces flagrants, a les tres quartes
parts de la Comunitat Autònoma catalana no ens
comencessin a tremolar les cames. A Espanya la
fa reaccionar la por, i als catalans també.
Espanya està instal·lada en la psicosi del temor

que Catalunya se li escapi de les mans. I
Catalunya, tant avesada a viure amb la sabata al
coll, tant habituada a sofrir les bogeries dels sal-
vapàtries del país veí, quan a un espanyol inso-
lent revestit de Goliat se li acut parlar de tancs al
David català li corre per l’esquena l’esgarrifança
d’un calfred.

Vet ací un cas ridícul de temor col·lectiu: Un
Goliat i un David tremolant pels efectes d’una por
innecessària, perquè ni el Goliat espanyol pot fer
que els tancs democràtics corrin Diagonal avall ni
el David català té una fona, ni falta que li fa, per
trencar els vidres de la finca veïna. Per desgràcia
nostra tot el que a Espanya li sobra d’orgull patri
a Catalunya ens manca d’esperit nacional i de
valor. Entre nosaltres prima el partit sobre la
pàtria, i això ens fa petits i menyspreables i ens
resta l’energia per fer prevaldre, on sigui i davant
de qui sigui, la raó, la justícia i els valors
democràtics que ens assisteixen plenament.

Democràticament, ningú, pot impedir la volun-
tat d’un Parlament que amb el 89 % dels seus
escons traça la ruta del seu poble. Espanya
encara pot, perquè va sobrada d’ufana i manca-
da d’una gran dosi de maduresa democràtica i
Catalunya fretura d’un capità amb carisma que
aglutini el sentiment del poble.

Unes pàgines mes endavant, en uns versos,
l’amic Ferran Margarit demana::

“Que vingui un capità i ens mostri
el vell camí d’abans.”

Aquest, però, és el nostre problema. El nostre
drama és que encara no sabem qui és, què és i
on és el nostre capità.

.................................................

El comentari que precedeix estava escrit
abans de la gran manifestació del dissabte dia 18
de febrer. Jo diria que aquell dissabte el capità es
va donar a conèixer: El nostre capità és el poble
que va sortir al carrer. A partir d’ara només cal
que aquest poble agafi les regnes amb fermesa.

OPINIÓ
ON ÉS EL CAPITÀ Per JOSEP BELLET FALCÓ
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Gairebé tots sabem o coneixem de la força
sovint maldestra i alhora maligna, alienado-
ra que tenen l’ús i abús reiteratiu dels

tòpics, dels verbals prejudicis, amb els quals els
pobles, els col·lectius a tort i a dret adjudiquen
anomenades o prejudicis que a força de pronun-
ciar-los, de repetir-los incansablement agafen quint
dubte hi cap carta de naturalesa, vigència igual a
veritats com un paller d’Ilergècia.

Això passa arreu del món conegut, per exemple
a Itàlia, la sempre bella, els sicilians, germans de
mar i d’història són paradigma de màfia i delinqüèn-
cia, a la Gran Bretanya amb Escòcia, suma de gar-
repes doctorats, a la veïna i xovinista França amb
Occitània, anomenada despectivament le Midi, a
Alemanya la palma se l’emporten els bavaresos,
empori de les tradicions i del folklore germànic més
ranci, a Suïssa la confederació entre els francesos
de la Romàndia i els cantons alemanys, que són
majoria, en canvi a Catalunya els escollits (no pas
de Déu, sinó dels homes) som els lleidatans (jo
prefereixo el gentilici de ponentins), sinònim de
rurals, quan no d’incultes, en una paraula de page-
sos, de poc o gens versats per les arts, literatura,
en fi per les coses belles i sublims de l’intel·lecte,

virtuts que en canvi tenen i són intensament culti-
vades i dotades en la dita Catalunya urbana i
industrial per antonomàsia.

És aquest afligit i no altre que desconcertat
ànim, per no dir frustració que subscric plenament
la queixa escrita del CCL –Centre Comarcal
Lleidatà (Veieu butlletí informatiu /Desembre 2005
–Nú. 11) arran de la sèrie televisiva “Lo Cartanyà”,
un programa desafortunat, ofensiu pels lleidatans
en general, segons denúncia i comparteixo el sus-
dit i tothora ben car CCL- Centre Comarcal
Lleidatà.

Conscient i acceptant que una meitat dels veïns
se’n fot de l’altra meitat, tot i així no crec que sigui
una feliç idea, trobada per la CCRT, continuar eme-
tent aquesta grollera i estúpida emissió la qual
demano amb tacte i pregona educació la supres-
sió, en nom de la intel·ligència, de tot el ric ventall
de modalitats dialectals catalanes que per ventura
tenim, que tant i tant enriqueixen l’idioma català,
comú malgrat els blaveros i analfabeta companyia
a tots els Països Catalans, una denominació en
part congelada per les patums polítiques, però
sempre viva en el nostre bategar, dels que ens sen-
tim moragues, siguin o no de Ponent D’Ilergècia.

“LO CARTANYÀ” O LA PARÒDIA 
D´UN PARLAR D´UN PAÍS

Per PERE-ALBERT BARRUFET-COUÑAGO
de Juneda (Les Garrigues)

* Per a totes les persones que
vinguin de part del Centre

Comarcal Lleidatà
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Sempre, o al menys des de molt
jove, he tingut un respecte pro-
fund pels tricornis. Bé, potser

valdria més que parlés clar i en lloc
de respecte digués que era por, el
que tenia. La Guàrdia Civil, malgrat
que l’anomenin Benemèrita, sempre

m’ha espaordit, no hi he pogut veure res més que un
cos armat i repressiu amb aires aristocràtics lluint tri-
cornis enxarolats com closques endolades dis-
senyades per torturar el cervell dels usuaris i provocar
sentiments de basarda en els soferts ciutadans, espe-
cialment si feien tuf de català.

La meva por, però, no és un fet endogen, sinó el
resultat de certes experiències desagradables, una
de les quals tingué l’origen en una reunió de
l’Ajuntament en la que, per cert, no es parlà gens ni
mica de l’andròmina negra i estrambòtica que
engabia les idees dels vetlladors de l’ordre públic.

La reunió, més o menys, va anar així:
Quan l’alcalde va obrir la boca per dir que havia

rebut la visita del Delegat Provincial del SNT, el
Miquelet es va posar les mans al cap i es va quedar
garratibat a la cadira. Fins i tot el Mandic, tan donat a
fer broma, va començar a trencar el color. I no
diguem com es quedà el vell Quelo, un home que
s’havia cansat de repetir que al pas que anava el
país en quatre dies els rojos tornarien a ocupar el
setial.

-Ja hi tornem a ser –va exclamar l’home martell
d’heretges rojos, que amb grans dificultats havia
superat la paràlisi labial que li havia provocat la notí-
cia-. Prou que us he avisat. Si als de la CNT els
haguéssim passat ben passats per la pedra no els
hagués quedat ganes de tornar a emprenyar.

-Però home, què dius, ara? Aquest SNT no té res
a veure amb la CNT anarquista. El camarada que ha
vingut és el delegat del SNT, perquè ho entenguis: és
el delegat del Servicio Nacional del Trigo- Va dir, el
secretari, vocalitzant perfectament les darreres
paraules que havia pronunciat amb l’idioma de l’im-
peri..

-Ah! Això és una altra cosa! –es conformà, el
pagès.

-I també han vingut uns inspectors del CAT –va
continuar informant l’alcalde.

En sentir això, los concejales van obrir els ulls i
esbatanaren les orelles.

–L’hem ben fotuda –va dir, ple de temors, el vell
Quelo-. Això del CAT fa tuf separatista.

-Que no, home, que no –intervingué de nou el
secretari-. Els de la CAT no són separatistes, són
inspectors de la Comisaria de Abastecimientos i
Transportes. –Vocalitzant perfectament la llengua lli-
urement imposada-. No cal que us alarmeu, carai!
Que no sabeu entendre res!

-Que no ens alarmem, dius? Que no sabem enten-
dre res, has dit? Tu si que no entens res –parlà el vell
i avar Miquelet, desconfiat com sempre-. Se’n conte
de molt grosses del SNT i la CAT. Es diu que els de la
CAT senten la ferum de l’oli i del blat de la mateixa
manera que els porcs senglars senten la ferum de la
trufa. Aquesta patuleia ens deixarà les sitges netes i
les tenalles buides. Ja ho veureu –sentencià

-Redéu! La cosa pinta magra! –Va exclamar el vell
Quelo- Redéu!– va tornar a repetir-, encara resultarà
que aquests subjectes són pitjors que la CNT anar-
quista i el CAT separatista.

-Sense els redéus la frase t’hagués quedat més fina
–protestà el capellà, que feia quatre dies havia engegat
una campanya de purificació lingüística, vull dir que
havia pintat rètols que amenaçaven amb multes i
càstigs exemplars la “blasfemia i la palabra soez.”

-Haurem de negociar amb els inspectors –digué
l’alcalde.

-Negocia, negocia. Ves negociant –va parlar el
Miquelet, sense cap mena d’esperança que amb la
negociació s’aconseguís gran cosa- ja veuràs  com al
final el SNT i la CAT acabaran enduent-s’ho tot.

-Home, tot, tot... Als pagesos almenys els hauria
de quedar blat i oli pel gasto –va parlar el secretari.

-Muy bien. Tan solo por el gasto! Que Espanya
necessita pan –intervingué el falangista, el José, dis-
posat sempre a decantar-se a favor del govern-.
Franco dice muy claramente que España està infec-
tada por una pertinaz sequia...

-Espanya està afectada. Com vols que Franco
digui que Espanya està infectada? –el corregí el rec-
tor, que era un home culte.

-Que más da. El caso es que el Caudillo tiene la
obligación de hacer llegar  el  pan, a todos los hoga-
res  españoles, aunque el pan sea integral i negro
–rematava el José.

-Negre i ben negre que serà -va replicar el
Mandic, que ja portava massa estona amb la boca
tancada.

PAGINES LITERÀRIES
TRICORNIS ENXAROLATS (Contes d´un altre temps) Per JOSEP BELLET FALCÓ
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-El qué, será negre? –va preguntar, amb suspicà-
cia, el falangista

-El pa, home, el pa –li respongué-. L’altre dia, a
Lleida vaig trobar força gent que, farta del raciona-
ment anava dient que  “menos Franco i más pan
blanco”.

En sentir això el falangista va sortir de llera.
-Catalanes habian de ser! Malditos separatistas,

rojos hijos de puta, cabrones de mierda vendidos al
contubernio comunista-judeo-masónico que quiere
hundir la patria –va rebentar indignat, afegint al seu
vocabulari casernari una expressió que l’invicte gen-
eral cabdill d’Espanya pronunciava amb més fre-
qüència del que era necessari.

-Esta frase te costarà veinte  duros de multa –l’ad-
vertí el rector, disposat a fer complir l’ordenança que
prohibia “la blasfemia i la palabra soez.”

-A usted, señor cura, le falta algo debajo de la
sotana para arrencarme veinte duros –respongué,
molest, el falangista.

-Podria ser que del vint duros te’n lliuressis, però
això del “contubernio” t’amargarà la vida, perquè en
aquest país cada cop hi ha més gent contuberniada.
Fes-me cas, José, pren-t’ho amb calma i amb un
gotet de til·la –l’aconsellà el Mandic, acompanyant la
frase amb una rialleta de fotent. 

La reunió va continuar parlant del SNT i del CAT.
Finalment es va prendre l’acord que el dia que els
inspectors tornessin, a l’hora de la negociació l’al-
calde tingués al costat el Miquelet, que l’avarícia el
convertia sempre en un negociador excel·lent.

I un dia els inspectors van tornar. I no van trigar
gaire. Eren uns tipus magres i esblanqueïts vestits
amb pantalons de ratlla ben planxada i camisa de
mecànics del règim, vull dir que anaven amb
camisa blava. Van ser durs de pelar. L’alcalde i el
Miquelet no hi pogueren fer res. Els inspectors
imposaren les bases: un quart de quilo de pa per
persona i dia. I els esforços que hi esmerçaren l’al-
calde i el bregat Miquelet no servires de res. Per
més que s’esforçaren per fer-los veure que un bon
pagès, de pa, se’n fot un quilo i mig per esmorzar,
no hi hagué res a fer. Els nois dels pantalons planx-
ats actuaven amb normes establertes de dalt i no hi
hagué manera de fer-los descavalcar del ruc: dos-
cents cinquanta grams per persona i dia i tot el blat
que excedís d’aquesta quantitat els pagesos
havien de lliurar-lo al SNT i a preu de “tasa.”

-A eso le llamais precio de tasa?- exclamà el vell
Miquelet quan senti el preu-. Això no arriba ni a preu
de cigaló- grunyí l’avar,  veient que el preu era molt
esquifit.

-Que leche quiere decir eso de cigaló? Hábleme
en cristiano, coño –li va etzibar als nassos un dels

inspectors que ves a saber que es pensava que
volia dir cigaló en llengua no cristiana.

No hi hagué res a fer. El tema va quedar tancat.
Els pagesos lliurarien el blat a “precio de tasa” i des-
graciat qui fes el viu.

L’únic que va fer el viu va ser el secretari, perquè
duran el parell de setmanes que durà el lliurament
del cereal l’home va posar en marxa un negoci
enginyós i rendible. Calia fer el formigueta treballant
en plena migdiada. Mentre els pagesos dormien
rebentats pel treball, ell es dedicava a barrejar en el
blat un cabàs rere l’altre de sorra que cisava d’unes
obres properes. A l’hora del lliurament del cereal els
inspectors del SNT van quedar ben contens, perquè
van emportar-se més quilos dels que havien previst,
i el secretari més content que ningú, s’embutxacà la
diferència entre els quilos de blat rebuts i els lliurats. 

Després de rebre la nefasta visita dels inspectors
del SNT i la CAT, l’alcalde, considerant que el veïnat
es veuria obligat a estraperlar les engrunes del blat
que els camperols haguessin pogut salvar de la req-
uisa, va voler assegurar el benestar del poble i va
obligar els pagesos a lliurar un “cupo” gratuït per
tapar la boca a la guàrdia civil, doncs, estava con-
vençut que amb les panxes plenes, les forces de
seguretat de la vila mirarien cap a un altre cantó
quan els veïns es veiessin en l’obligació a practicar
el contraban de blat i de farina per poder subsistir.

És en aquest moment del conte que entrem en
escena el pare i jo i els tricornis enxarolats dels que
us he parlat en començar.

El pare era de dretes. Bé... Ben mirat a l’home li
importaven un rave les dretes i les esquerres. El
pare era del partit del treball, al que s’havia afiliat
així que va complí 10 anys. Ell havia nascut per tre-
ballar. Votava per les dretes per no ser el malmirat
de la família. No sé com s’ho havia fet, però era un
home educat sense haver trepitjat una escola. En
una conversa normal mai no deixava anar un
“fotre”, uns “bollons”, un “cony” o una paraula
obscena. Renegava una mica, això sí, sempre
davant d’una necessitat extrema i en molt comp-
tades ocasions. El pare només renegava quan el
feien emprenyar els animals. L’home coneixia molt
bé la idiosincràsia de les bèsties, la profunda
saviesa de les mules i la tossuderia desmesurada
dels rucs. Sabia que aquesta patuleia te la foten
quan poden, tan bon punt se’ls presenta l’ocasió.
Però també sabia que les mules i els rucs són unes
bèsties religioses, uns sers irracionals creients, uns
animals de molta fe que quan senten que un pagès
es posa en boca el nom d’un sant, el de la Verge o
el Déu s’afileren immediatament, no se si per evitar
ofenses celestials o perquè intueixen que si en
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aquell moment el pagès té una vara a la mà allí en
pot caure de ben grosses.

Doncs bé, al pare, a aquest pagès honrat i votant
de les dretes, després d’haver-se-li imposat el
racionament de la CAT, després d’haver lliurat el
blat al SNT i haver fet donació del “cuponet” pels de
la Benemèrita local, li va escassejar el blat pel con-
sum propi, i perquè la família no es quedés sense
pa es va veure obligat a comprar-ne a preu pro-
hibitiu a un pagès d’un poble veí. Li va moldre clan-
destinament i de nit un moliner deshonest que tre-
ballava al 35 per cent i, malgrat tot, el pare, satisfet
de portar el pa per la família, de matinada cap a
casa.

-No transitem de nit, que la guàrdia civil ens la
fotrà –li vaig dir una vegada rere l’altra.

-No ens faran res, home, que no veus que van
farts  –em responia, convençut..

-Mireu que la gent de la closca enxarolada van
ser creats per fotre llenya als pobres –jo, una mica
més culte, insistia, .

Però ell, que era un bonàs, ni cas. I encara m’a-
cusava d’estar influenciat pels meus amics, la majo-
ria dels quals tenien el pare a la presó per ser
esquerrans

-Qué vols que em facin els civils -sentenciava,
segur-, si el blat que els vam lliurar l’han molt al
mateix lloc que ho he fet jo, sense que els hagin
pres el 35%?

-Doncs, endavant, home  –li vaig dir, finalment-
però estigueu segur que beureu oli si els tricornis ens
veuen.

I cap a casa falta gen. La nit era de plata, de lluna
plena, clara. De cara a la menjadora els animals
marxaven a bon pas. Les boixes de les rodes del
carro timbalejaven escandalosament amb sons
metàl·lics que trencaven la plàcida serenor de l’o-
ratge nocturn. Ens sentíem de lluny. I de sobte.

-Alto!
I de darrere d’uns matolls, a la impassible claredat

de la lluna, eixia l’esplendor enxarolada d’un parell de
tricornis lluents com closques d’escarabats amb bril-
lantina.

La mula es va quedar clavada, però el matxo, un
“mulo” de recuperació procedent de l’exèrcit, acostu-
mat als mals tractes del personal armat, quan veié
els uniformes va començar a guitar a tort i a dret. El
pare hagué de córrer a calmar-lo i quan ho havia
aconseguit, va escoltar, atònit, que per sota d’un dels
tricornis enxarolats ressonava una veu que pregunta-
va en andalús:

-De onde viene uste?
-Del campo –va respondre.
-Hotia, compare, i que hasia en er  campo de

noche?
-Regar –va mentir.
-Pué si regaba, no llevará naa  en el carro, verda?
-Nada –va assegurar.
-Pue vamo a verlo, regaor nocturno, levante

l’entablao.
Ja ens han fotut, vaig pensar. El pare, malgrat

que era un model de correcció i respecte amb
tothom, ara, de baix en baix, remugava un seguit de
lletanies contra les pobres mares dels tricornis
enxarolats. Va aixecar lentament l’empostissat i a
sota van aparèixer quatre maleïts sacs de farina més
purs i blancs que la dalmàtica d’un àngel. I... au, cap
al quarter com malfactors. Hi vam arribar quan el sol
treia el cap per sobre de la muntanya més propera i
les dones dels guàrdies civils ventaven pel galliner
“titas, titas, titas” una faldada del blat que els page-
sos, el pare entre ells, els havien lliurat gratuïtament.
I en veure això, el pare, un home pacífic i bonhomiós
per naturalesa, tornava a encarrellar un seguit de
paraulotes que només pronunciava quan el feien
emprenyar els animals. 

Era un vell pagès molt murri,
amb uns ullets petits, clars i
blavosos i una boca petita

sense llavis, sempre amb un simulacre de rialleta de
“fotent”. De qualsevol manera, el tret més caracterís-
tic era que si al poble s’hagués fet un concurs o cam-

pionat de garrepes, segurs que ell hauria tret el
primer número.

Havent dinat ens reuníem cada dia a can Mixeu a
fer el cafè, la xerradeta i la partida de botifarra. Feia
parella amb un altre pagès jubilat, el Cabaler, de cara
arrugada, que quan el company li feia una mala juga-

LA TRUJA DEL FERNANDÍ
CONTES D´UN METGE RURAL D´ABANS Per ANTONI CRUCÓ RAMIS

AQUEST CONTE VA SER PUBLICAT EN EL BUTLLETÍ ANTERIOR, PERÒ PER UN
ERROR DE TRANSCRIPCIÓ VA QUEDAR INÈDITA LA PART CENTRAL PERJUDICANT,
LÒGICAMENT, LA QUALITAT DE COMPRENSIÓ. AVUI EL PUBLIQUEM ÍNTEGRE I A
LA VEGADA DEMANEM DISCULPES PER L’ERROR.
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da li sortien els ulls de la cara, s’aixecava, li deia de
tot i es cagava amb tots els sants, marededéus i jesu-
sos de la cristiandat. El metre i jo posàvem pau fins
acabar la partida. Després, com si res no hagués
passat, fèiem els comentaris d’actualitat.

Però avui el Fernadí no reia, quelcom devia pas-
sar-li.

-Ep! A veure si despertes d’una vegada –li cridà, el
mestre.

-Sí, efectivament, estic molt amoïnat, perquè la
truja més bona que tinc està malalta i em fa por que
hi deixarà la pell.

-Home, vols dir que si la veu el veterinari no la
podrà curar?

-El veterinari viu a Artesa i no hi ha mai manera de
trobar-lo. I si el trobés estaria dies a venir i aleshores
ja no hi hauria res a fer.

Aquest era el raonament que feia de la seva
situació, però els que l’escoltaven sabíem que la raó
poderosa era que el veterinari havia de pagar-se.

-No sé que faré, ja fa dos dies que no estic tran-
quil. Senyor metge, no voldria venir vostè a visitar-
me-la?

-Fernandí, què s’ha cregut! Jo sols visito persones.
Però al mestre, que li agradava la broma, va sem-

blar-li que allò podia proporcionar-nos unes hores de
distracció.

-Va, home, siguis una mica comprensiu. No per-
dries res de fer-li aquest favor al nostre amic.

Al cap de mitja hora ja estàvem a la corralina vis-
itant la truja. No van caler gaires minuts per fer el
diagnòstic. L’animal tenia un abscés a la panxa
d’uns 30 centímetres de diàmetre i estava estirat a

terra amb els ulls clucs. Aquell pus havia de produir-
li l’ensopiment. 

-Senyor metge, se’m morirà? No podria curar-me-la?
-Mireu, Fernandí, si aquest animal el veiés el vet-

erinari en 24 hores estaria curat.
-No, senyor metge. Jo tinc més confiança en

vostè que en el veterinari. I a més, ja li he dit que no
el localitzarem.

El mestre va tornar a punxar.
-Va, home, fes-hi el que puguis. A més si la dinya,

total t’hauràs carregat un porc.
Estava vist que jo havia de ser el protagonista de

la riota d’aquella tarda. Vaig anar a casa a buscar el
bisturí més gros de la vitrina i vaig fer cap a la corrali-
na on ja m’estaven esperant els companys.

Sense contemplacions, vaig endinsar una punyal-
ada al ventre de l’animal. Pel forat va començar a
rajar el pus de color groc al mateix temps que l’animal
es plantava i girant el cap anava entomant amb la
llengua, aquell suc fastigós.

-Porc! –cridaven tots. I no era cap insult.
A l’endemà, el Fernandí ja tornava a tenir la rialla a

la boca. Però d’aquella cura miraculosa no se’n va
parlar més. La vida del poble va continuar tranquil·la
com sempre. I va arribar Nadal i no fa faltar dir que el
Fernadí no va pensar en regalar-me un pernil.

Això passava el segle passat. Ara, segurament, el
fet tindria un ressò diferent. Per exemple:

“Els mossos d’esquadra detenen un metge de la
comarca a conseqüència d’una denuncia feta pel vet-
erinari en la que l’acusa d’haver envaït les competèn-
cies pròpies de la professió.”

Que n’eren de bons, aquells temps!

AIRES POETICS
EL VELL CAMÍ Per FERRAN MARGARIT

El vell camí de l’alba

ens l’han robat.

Darrere la carena

s’hi albirava la mar.

Ara, no sabem si hi és,

No sabem com s’hi va.

Ens han robat les fites,

han tret els senyals.

Que vingui un capità i ens mostri

el vell camí d’abans.

Veniu, companys, lluitem,

i tornarem a ésser grans.

Serà una gran conquesta,

tornarem a veure la mar

Una mar ampla i oberta

per a la nostra veritat.

( Del llibre “L’ESTEL I LES ONADES)
(Poemes comentats)



De primer he de fer avinent
que la nostra vida de plat-
ja és monòtona: al matí

fins entrada la tarda, a prendre el
sol a la vora del mar, dinar tard,
fer una petita migdiada i donar
un tomb a darrera hora o seure a

algun cafè a beure un refresc. Alguna altra veg-
ada, havent sopat, ens deixàvem caure a una
cafeteria que té una terrassa on toca una
orquestra de 10 a 12, hora que plega inexorable-
ment perquè el permís concedit no pot passar la
mitjanit.

Un dia dels que anàvem a la cafeteria, quan
estàvem barrejats a en la bullícia del sarau i en
una deturada d’aquelles que amb prou feines
dura uns instants, tot de sobte veig que, sense
mitjançar cap paraula, un individu agafa la meva
dona d’una revolada i se l’emporta al tumult del
ball. Instantàniament, quan anava a protestar o
actuar d’alguna manera, vaig topar amb els ulls
d’una dama, que era, naturalment, la parella de
l’altre, que m’esguardava entre somrient i vigi-
lant en una expressió que no vaig saber definir

de seguida. En qualsevol cas eren uns ulls que
corresponien a una dona encara jove i molt agra-
ciada.

Totes les impressions sorprenents que vaig
copsar i sobre les quals vaig estendrem abasta-
ment, no duraren més de dos minuts.

No sabia què fer, confós i diplomàtic vaig dir:
-Vejam, què passarà, ara? –Afegint en no

obtenir una resposta ràpida-  Ballem?
-Li adverteixo que el meu marit és molt gelós,

contestà afable ella, veient-se la partida guanya-
da per la sorpresa que a continuació vindria.

Però no ens quedarem enmig del ball aguan-
tant els embats dels balladors. Vaig replicar al
mateix temps que pensava que essent jo,
metafòricament parlant l’ofès, hagués de ser qui
dones les explicacions. Abans d’acabar aquest
soliloqui ja ens havíem posat a ballar talment
com si fes molt de temps que ens coneguéssim i
jo prometent-me-les molt felices en mostrar-se
riallera i amable.

Em feia l’efecte que havia de dir alguna
galanteria, però, no sé per què, em costava artic-
ular-la, ja sigui perquè sóc eixut o tal volta pensa-
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EN MEMÒRIA DE VENTURA GASSOL 
Cap país no pot ser gran si ignora els propis personatges grans. VENTURA GASSOL és un dels nos-

tres grans oblidats. Avui publiquem una de les seves poesies, respectant la grafia original. Algun dia

hauríem de fer un repàs a la seva vida i a la seva obra poètica. En ell tot és alliçonador.

CRÒNICA D´UN VIATGE
VACANCES A LA PLATJA Per LLUÍS PUJAL CARRERA

Fou una pàtria.Va morir tan bella,

que mai ningú no la gosà enterrà:

damunt de cada tomba un raig d’estrella sota

de cada estrella un català.

Tan a la vora de la mar dormia

aquella son tan dolça de la mort,

que les sirenes dia i nit oïa

com li anaven desvetllant el cor.

Un dia es feu una claror d’albada

i del fons de la tomba més glaçada

fremí una veu novella el cant dels cants:

-Foc nou, baixa del cel i torna a prendre.

Ja ha sonat l’hora d’esventar la cendra.

O pàtria de les tombes flamejants!

LES TOMBES FLAMEJANTS
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va que seria poc delicat en aquelles circumstàn-
cies. Tenia arguments per mostrar-me deferent,
entre altres coses, perquè ella seguia el pas de la
música a la perfecció i entenent-nos en la cadèn-
cia hauria estat un bon punt de partida per encetar
una conversació d’aquesta naturalesa dient-li que
ballava molt bé seguit de les altres frases rituals.

Per bé que teníem el mateix problema en una
situació que ningú dels dos havia provocat,
vàrem dialogar d’una forma convencional i quan
arribà un moment, dintre d’aquests dos minuts,
que semblava que la cosa s’anava encarrilant,
ella digué: El meu marit és invident.

No sóc dels que acostuma sorprendre’s per
les coses d’aquest món, ja sigui per haver viscut
una guerra o per l’experiència dels anys que m’ha
tocat viure, però he de confessar que m’agafà
desmarcat, em semblà com si la tramoia s’hagués
ensorrat precipitadament. Vaig quedar com si
m’acabés de comunicar una desgracia familiar.

El primer pensament fou per la meva dona
abandonada, no podria dir exactament quina fou
la meva reacció, però sí que és possible que no
digués res adient en aquell moment, perquè no e
tractava d’acompanyar cap sentiment ni de dra-
matitzar l’escena ni tampoc de situar-lo en el ter-
reny humorístic, sinó de fer-me càrrec d’una
situació en pocs segons. Crec que vaig arribar a
pronunciar: Ho sento.

Com que els ballables no duren gaire ens
vàrem tornar a replegar de seguida les dues par-
elles.

El marit era un home ben plantat i posseïa un
gran sentit de l’humor, però per dissort la inesper-
ada notícia planava com una llosa damunt de
nosaltres que no facilitava, òbviament, la jovialitat;
no obstant això, va ser ell mateix que ens contà la
desgràcia.

Es veu que tenia, junt amb un altre soci, un
polvorí amb diverses classes d’explosius. Sense
haver-se sabut encara els motius se li incendià i
entre altres ferides greus li saltaren els dos ulls
de cop quedant-li penjats un pam avall.

La seva muller sentí l’explosió i, en acudir-hi
esglaiada, va veure que la porta estava tancada.
Ell li barrà el pas i digué cridant: Ves-te’n, no vull
que em miris, sóc home mort –i continuà expli-
cant tots els esgarrifosos detalls.

Avui no m’explico per què em desconcerta
tant aquell relat macabre, seria tal vegada l’at-
mosfera d’aquell ambient en uns moments que
corria una mica d’aire humit que refrescava i que,
en anar en mànigues de camisa em penetrava
amb esgarrifances de fred.

El ball s’havia acabat i a la tènue claror que
venia de la cafeteria en una nit clara, sense lluna,
li donava a aquell home vigorós l’aspecte d’un
fantasma amb ulleres negres.

Les llums del local s’apagaren i restarem a
l’obscuritat, sols la llum de la celístia ens acom-
panyà en l’acomiadament, com volent ser testi-
moni d’excepció de la nostra trobada.

Ens tronarem a veure a la platja altres dies,
em vaig acostumar ràpidament a la seva
invidència. Ell era del Barça i això ens donava
tema de conversació fins que un dia vam deixar
de veure’ls. En preguntar per ells ens van dir
que havien marxat i ja havíem perdut l’esper-
ança de veure’ls quan vàrem rebre una postal
de disculpa.

L’any passat no van venir, algú ens va dir que
ella s’havia posat malalt; no ens va sorprendre
massa, perquè ja no ens van contestar la felic-
itació de Nadal, però he de dir que els vam trobar
a faltar i va ser llavors quan vaig tornar a reca-
pacitar sobre aquella tragèdia.
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Es tracta d’un notable estudiós de
la història de Catalunya, que feu
les més importants aportacions

al coneixement i difusió de la història
del Pallars i, malauradament desa-
paregut en plena joventut, quan tantes
coses podien esperar-se de les seves
excel·lents disposicions i rigorosa for-

mació acadèmica.
No era pròpiament pallarès, en el sentit estricte del

terme, si bé per les arrels directes de la família, per la
constant tendència que, des del pla científic, el caracter-
itzà i per les afeccions i temàtica primordial de la seva
obra, fa que l’hagi d’estimar com un dels més sòlids val-
ors culturals de les comarques pirinenques, i digne, en
tot cas, de figurar amb els pronunciaments més favor-
ables, en qualsevol antologia de personatges insignes
del Pallars.

Ignasi Maria Puig i Ferreter va néixer a Barcelona el
16 d’abril de 1951. cursà els estudis de batxiller als
jesuïtes del carrer Casp i la llicenciatura de Lletres  -
branca d’Història Medieval- a la Universitat Autònoma
de Barcelona, en 1975, doctorant-se cun laude, l’any
1981.

De jove passava diverses temporades de
vacances a Rialp, amb l’àvia paterna, l’Encarnació
Carrera, s’ha de ressaltar que tots els ascendents per
la branca del pare, de moltes generacions abans,
havien nascut i viscut al Pallars. L’avi i altres descen-
dents eren de Tremp.

En les estades a Rialp, fou la lectura de diversos
documents i, sobretot, les converses amb la família,
allò que li despertà la curiositat i l’interès pels temes
del Pallars, elements que el varen influir a triar, coma
tema de la tesina de fi de carrera, la història del mon-
estir de Gerri. Viatjà, llavors, repetides vegades a
París, a la recerca de consultar arxius, relacionats amb
Gerri, per motiu de la dependència que havia manti-
ngut, en els segles XII i XIII, amb el monestir de Sant
Víctor de Marsella

Partint dels coneixements que tenia, dedicà igual-
ment a la història de la gran abadia benedictina del
Pallars, la tesi doctoral, que presentà en 1981, i que
constitueix el més aprofundit i ample estudi que s’ha
fet d’aquest monestir. Les dues tesis, de llicenciatura i
de doctorat, li foren guardonades per l’Institut d’Estudis
Catalans. La primera amb el premi Pròsper Bofarull, i
la segona amb el Premi Nicolau d’Olwer. Refoses
ambdues, en una sola obra pels historiadors Bolós i
Mundó, foren publicades en 1991 pel citat Institut.

Em 1989 li fou premiada, per la Secció Històrica
–Arqueològica inserida en l’Institut d’Estudis Catalans,
l’obra “El cartoral de Santa Maria de Lavaix: el monestir
durant els segles XI i XIII”, treball d’un gran interès que
publicaria, un any després de la seva mort la Societat
Cultural Urgel·litana, de la qual Puig i Ferreté n’havia
estat soci numerari.

Afectat de grans problemes coronaris, hagué de sus-
pendre repetides vegades els treballs de recerca i inves-
tigació que l’ocupaven majorment. En 1976 havia estat
nomenat professor de la Universitat de Bellaterra i, sota
el guiatge de qualificats intel·lectuals, prosseguia la
ingent labor d’historiador que s’havia proposat.

Dissortadament la prematura mort de Puig i Ferreté
estroncar la que anava camí de ser una de les més bril-
lants i fructíferes carreres científiques i ens privà, als
pallaresos sobretot, de recollir esplèndids fruits del tre-
ball d’una persona que s’havia identificat admirable-
ment, des del major rigor i exigència, amb l’estudi i
anàlisi de l’època comtal.

Tot i la seva curta vida, la bibliografia de Puig i
Ferreté, pel que fa al Pallars, resulta d’una gran
amplitud. Heus ací alguns dels títols que s’hi inte-
gren: “El monestir de Gerri de la Sal” (1975); “El
comte Artau III de Pallars Sobirà, presoner de la ciu-
tat de Saragossa” (1976); “Notes sobre la dotació
documental pels anys dels reis de França Felip III i
Lluís de Gros” (1976); “La casa comtal de Pallars,
senyora de Berga i de la baronia de Mataplana, als
segles XIII i XIV” (1979); “L’ascendència pallaresa
dels bisbes d’Urgell, Bernat Guillem i Guillem Arnau
de Montferrer” (1980); “Testaments comtals del
Pallars Sobirà. La casa de Comenge” (1981); “Els
comtes de Pallars en els afers de Sicília. Anys 1281-
1295” (1982); “Bibliografia del Pallars: Edat Mitjana,
Moderna i Contemporània” (1982): “La vall de Senyiu
i els comtes de Pallars i Ribagorça” (1983) i el
“Monestir de Santa Maria de Gerri” (1991). D’altra
banda redacta nombrosos articles per revistes
d’Història i presenta diverses comunicacions a con-
gressos, assembles i centres d’estudis.

La labor de Puig i Ferreté esdevé una font cultural
de primera mà i un excel·lent punt de sortida per altres
treballs. Des de la seva obra magnífica exerceix un
magisteri indiscutible pel que fa als temes de la
història del Pallars, i en tot moment, un referent
essencial per avançar en el coneixement de l’època
medieval.

Ells venia a completar, i des de perspectives molt
més aprofundides i rigoroses, la labor que havien dut a

PERSONATGES DE CATALUNYA
IGNASI MARIA PUIG I FERRETÉ Per LLORENÇ SÁNCHEZ I VILANOVA
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MISCEL·LÀNIA

L’educació no s’ensenya, s’encomana.
PANIKER

Reclou-te dintre de tu mateix, especialment
quan necessitis companyia
EPICURO

Hi ha homes que treballen com si haguessin
de viure eternament
DEMÓCRITO

Que hagi mort no és prova suficient que hagi
viscut  - S. GERZY LEC

Els grecs tot ho deien a mitges. No hi ha cap
dubte que el “coneix-te a tu mateix” és el secret
de la saviesa, però “desconeix-te a tu mateix”
és el començament de la felicitat. 
E. HEINE

Estic en desacord amb les teves idees, però
donaria gustosament la vida defensant el teu
dret a manifestar-les -VOLTAIRE

FRASES QUE FAN PENSAR

terme historiadors, com ara el Dr. Antoni Mir, Mn. Agustí
Coy, Joaquim Morelló, Mn. Vicent Bosch, Mn. Miquel
Lledós o el Dr. Lluís Casanovas. Però aquest esforç de
recerca i d’investigació adquiria en les aportacions de
Puig i Ferreté una dimensió nova i es projectava de
manera eficaç en un pla més precís, fruit d’una depura-
da formació acadèmica.

Amb ell desapareixia una de les més sòlides prome-
ses del món cultural.

Ignasi Maria Puig i Ferreté motí a Barcelona, el
febrer de 1983, a l’edat de trenta-tres anys, quan
–repetim-ho-  calia esperar tant de les seves excep-
cionals qualitats, de la seva dedicació intensa i de la
seva estima, ben provada, a les nostres comarques de
muntanya. Un senzill monument, obra de l’eximia
escultora Rosa Martínez Brau, evoca la seva memòria,
a un indret del camí que duu al monestir de Santa
Maria de Gerri.

El cap d’un alt tribunal
va dir una carallotada
comparant el català
en ballar una sevillana.

A un senyor que així s’expressa,
essent persona togada,
no crec faltar-li al respecte
si dic que la ben cagada.

Quan una testa estrellada
vol fer emprenyar els catalans
no se li acut res més
que parlar d’enviar els tancs.

Amb aquesta petulància
va parlar un tal Mena Aguado,
i en acabar el seu discurs,
“ya se lo habian cargado”.

I si després per fer el mico
va donant explicacions,
diguem-li que no s’esforci
tocant-nos més els cordons.

I si per parlar com parlo
em diuen mal educat,
és, perquè de tant sentir-los
ja n’estic fart i ben fart.

Si al nostre pobre Estatut
el volen ben escapçat,
doncs que li retallin l’ut
i ens quedarem a l’Estat

Què tenim els catalans
que quan ens fotem un rot
a tres quartes parts d’Espanya
els hi agafa el singlot?

Doncs, i si no ens volen admetre
perquè ens estimen molt poc,
que ens retornin la cartera
i ens donin el passaport.

EL RACÓ D´EN QUIM
MOVEM LA LLENGUA (més descaradament)

VERSOS DEL QUIM MAL EDUCAT
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Amb el suport de:

Ajuntament de Barcelona
Relacions Ciutadanes
Districte de l´Eixample

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Direcció General d´Acció Cívica Diputació de Lleida

PATRONAT DE TURISME  DE LLEIDA
PATRONAT DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DE LLEIDA


