
Les calors angoixoses de l’estiu, les nits a la fresca, les hores pas-
sades al resguard d’un para-sol o ajaguts plàcidament  sota l’om-
bra d’un pi han arribat al final. Les amistats de temporada, les de
volada curta es canvien per les de sempre. Setembre clausura

una etapa i n’inicia una de nova. Som a les portes del curs 2005-2006 i és
hora de proposar-nos superar l’anterior.

La bona marxa de l’Entitat no depèn exclusivament de la Junta. És el
conjunt de socis que li donen vida amb la presència als actes culturals o
recreatius, perseverant en els cursos, assistint a les conferències o passant
llargues estones desinhibits davant d’una partida d’escacs, de dominó o de
botifarra. Tot això és el Centre, i tot això té ànima, una ànima que resideix
a Barcelona, però que mira cap a les terres de Ponent de les que
descendim, de les que no tenim intenció de renunciar i a les que volem uns
lligams cada dia més forts.

La Junta té projectes en marxa que desenvoluparem al llarg del curs,
projectes inassolibles sense la col·laboració de tots i de la crítica construc-
tiva. En les activitats pensades pel curs 2005-2006 hi ha un espai per a tots,
però d’una manera molt especial requerim la col·laboració del gran nombre
de persones capaces d’aportar idees i realitzar projectes ambiciosos.
Sentim-nos tots, doncs, una mica servents del Centre Comarcal Lleidatà. El
que més capacitat tingui, que més hi aporti. Tinguem present la paràbola
evangèlica de l’amo que exigia un major rendiment a aquells que havia
donat més diners.

En fi, ben arribats i ben trobats en aquest Centre que, després d’un mes
de clausura, ja començàvem a enyorar.
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EditoriaL

Grup del Centre Comarcal
Lleidatà que el dia 1 de
març, gràcies a l'amable
invitació del  senyor Agustí
López i Pla, Diputat i alcal-
de de Sort, realitzà una
visita guiada al Parlament
de Catalunya.

LA JUNTA
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Dissabte, Diumenge

JUNY

4 5

En una senzilla i emotiva commemoració,
el president del Centre va atorgar al sen-
yor Josep Valls (Joe) el Diploma d’honor
en mèrit al treball constant que ha desen-
volupat a favor del teatre en la nostra
Entitat.

(Conferència) GIBRALTAR I CATALUNYA.

A càrrec del senyor Enric Garriga Trullols, president de l’Institut de Projecció Exterior
de la Cultura Catalana. Després de la conferència es va passar un DVD basat en la
visita realitzada a Gibraltar per l’esmentada organització. L’acte va tenir una gran relle-
vància.

Dilluns

JUNY

20

BUTLLETI INFORMATIU2.-

MOSTRA D’ENTITATS DE L’EIXAMPLE

La Mostra de teatre es va realitzar en el Centre Comarcal el dia 29 de maig. La sen-
yora Saperas, directora del grup teatral va posar en escena, per les autoritats de la
Mostra i públic en general, la coneguda obra “La Pepa maca”
Enhorabona i gràcies a ells i als actors per la seva estimable col·laboració.

6a. MOSTRA D’ENTITATS DE L’EIXAMPLE

A la Mostra d’Entitats d’aquest any, celebrada al Passeig de Sant Joan, hi van
acudir la Secció de Terrissa i la de Puntes al Coixí, els directors de les quals,
senyor Blanch i senyora Boqué respectivament, hi van estar presents gairebé
en tot moment donant testimoni i repartint publicitat del nostre Centre. Moltes
gràcies a tots dos i a les persones que els van acompanyar.

(Conferència) POSA EL FENG-SHUI A LA TEVA VIDA.

Gemma Blat, la coneguda astròloga i escriptora col·laboradora del diari Avui, va pro-
nuncià una conferència sobre els efectes beneficiosos del FENG-SHUI i la convenièn-
cia de la seva aplicació en la vida quotidiana.

Diumenge

MAIG

29

Diumenge

JUNY

12

Dimarts

JUNY

14

REVETLLA DE SANT JOAN.

Com és habitual es va celebrar la revetlla de Sant Joan. Es va servir un excel·lent
berenar-sopar acompanyat amb la clàssica coca, cava. Seguidament es va fer ball.

Dijous

JUNY

23

ACTIVITATS DEL CENTRE
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Com cada any, el Centre Comarcal Lleidatà, a les 12 del matí, va fer l’ofrena de flors
al Fossar de les Moreres en memòria dels que moriren defensant Barcelona, assetja-
da per les tropes borbòniques.

El mateix dia el senyor Francesc Gento, ex-president i membre del Consell Consultiu
del Centre Comarcal Lleidatà en representació de la nostra Entitat, assistia a Sort a
l’ofrena de flors al monument del general Moragues, heroi indiscutible en la guerra
sostinguda per Catalunya contra el borbó Felip V.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CENT TRUITES”

Josep Ma. Gavín,  Expert i reconegut col·leccionista (guanyador de set i vuit Guines)
ens va parlar i mostrar amb diapositives les descobertes fetes per ell en el romànic
català, que romanien perdudes per la boira del temps i la incúria del poble.

Dimecres

JUNY

29
PRESENT I FUTUR DEL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ.

El president del Centre, Josep Bellet Falcó va pronunciar una conferèn-
cia en la que, després de fer una anàlisi de la situació actual del Centre,
va palesar les enormes possibilitats futures de l’Entitat, la necessitat d’in-
tensificar les relacions amb les comarques lleidatanes i fer arribar les
inquietuds del Centre al gran nombre de persones oriündes d’aquelles
terres que viuen a la ciutat Comtal.

Dijous

JUNY

30

Diumenge

SETEMBRE

1
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És l’única vall pirenaica de vessant
atlàntica, el que li dóna una mar-
cada incidència en el clima.

Geografia:

Limita al Nord amb Occitània, a l’Est i Sud amb
el Pallars Sobirà, i a l’Oest amb la Ribagorça. Té
una superfície de 620 Km2 , i la distància entre el
Port de la Bonaigua i el Pont del Rei (França) és de
55 Km. Està dividida en 9 Municipis: Arres, Bausen,
Les Bordes, Bossost, Canejan, Les, Salardú, Viella i
Vilamós.

Està situada entre dues cadenes d’altes
muntanyes, de les quals les més importants són: El
Molieres, Montardo, Colomé, Bisseberri, Saboredo,
Tuc de Cabrera i Pic d’Arres.

Enmig hi ha el riu Garona, que forma l’eix princi-
pal on van a parar les aigües dels rius que formen
les valls de Ruda, Bagesgue, Aiguamoix, Valarties,
Riu Nere, Joeu. Aquest riu apareix amb força d’en-
tre unes grans roques granítiques, la seva espuma
forma un increïble espectacle entre aquells alts
avets de l’Artiga de Lin; el Vilamós  i el Varradós, -
en aquest riu, seguint la carretera d’Arròs i a uns 16
Km. Pujant es troba el “Saut delh Pish”, un fenomen
de la naturalesa on l’aigua cau en abundància des
de més de 25 m. d’altura-. I per últim el riu Toran, a
pocs metres abans de la frontera amb França. Hem
de fer menció apart de la capçalera del Noguera
Pallaresa, que travessa el Pla de Veret, passa per
Montgarri i surt de l’Aran en l’aigua barreig amb el
Marimanya.

Història:

La toponímia aranesa és importada de l’Occità i
el Gascó, amb algunes arrels portugueses. El rei
Alfons I d’Aragó, pel tractat “d’Empença“, atorgà
als aranesos molts privilegis, el més important fou
que Ells dependrien directament del Rei i no
estarien sotmesos a l’autoritat de cap Feu.

En ocasió de presentar-se dos Srs. Feudals, a fi

de fer-se càrrec d’aquells territoris, es provocà una
revolta popular que obligà els dits feudals a
escapar-se ràpidament per guardar-se dels atacs
dels aranesos. Poc més tard acudí personalment a
la Vall d’Aran el rei Jaume I el Conqueridor, que
parlà amb les autoritats més significatives, acon-
seguint els aranesos continuar amb les condicions
peculiars que sempre havien tingut a l’Aran.

Tampoc els va afectar massa el Decret de Nova
Planta de 1714 que gràcies al francòfil “Can” de
Les, maniobrant amb astúcia, va aconseguir a més
una franquícia del timbre, que ha arribat fins als
nostres dies.

Fou un centre important de catarisme. En
acabar l’heretgia, l’any 1775, es va fer càrrec del
domini de l’Aran l’arxidiaca de Sant Bertran de
Comminges, si bé sempre respectant un gran nom-
bre de privilegis que l’independitzaven de la cúria
dels Comminges.

A causa de la revolució francesa, Pius VII, al
1801, es feu beneficiari de la jurisdicció per mitjà
del bisbe d’Urgell, que respectà així mateix els priv-
ilegis aranesos. Aquest estat de semi-independèn-
cia aranesa va acabar quan l’any 1835 es va fer la
divisió d’Espanya en províncies, incorporant la Vall
d’Aran com un Partit Judicial de la de Lleida.

Actualment continua essent l’Arxiprestat de la
Vall d’Aran, en l’aspecte religiós, sis parròquies
dependents del Bisbat d’Urgell.

Política i comunicacions:

Fins l’any 1924, en què el Rei Alfons XIII inau-
gurà la carretera del Port de la Bonaigua, que la
uneix amb el Pallars Sobirà, la Vall tenia coma
única sortida la carretera amb França. Amb motiu
d’aquesta nova via inaugurada pel Rei, els arane-
sos col·locaren a la façana de l’Ajuntament de
Viella una placa on es llegeix...

Pisó por primera vez tierra aranesa
Un monarca espanyol, el dia 6 de Julio

De 1924

Alfonso XIII va voler arribar fina a la frontera
francesa, a fi de fer la inauguració del pont que l’u-

BUTLLETI INFORMATIU4.-

COMARQUES LLEIDATANES
AVUI, ERA VAL D’ARAN  (1) Per JOSEP Mª PUJAL

CENTRE LLEDATA 10  18/10/05  09:13  Página 4



nia amb França i des de llavors ha estat conegut
com el Pont de Rei.

D’aquest viatge s’explica l’anècdota que quan
una nena de les escoles de Viella li entregà un ram
de flors, li digué “los araneses le quedaríamos muy
agradecidos si nos abrieran un túnel para poder-nos
comunicar con Espanña durante todo el año”, i el
Rei li contestà... “Tu lo verés hijita, tu lo verás”.

Per aquest túnel hi passaren les primeres person-
es al setembre de 1945 (quan la invasió del maqui) i
l’any 1947 es va obrir definitivament al trànsit.

Fa poc temps que s’ha fet el “cale” (unió de les
dos boques d’un túnel), que transcorrerà paral·lel a

l’actual amb una amplada d’onze metres i tres car-
rils, el del mig serà reversible adequant-lo a les
necessitats del moment. Partint de Bossost hi ha
una carretera que amb moltes corbes va guanyant
altura fins al Port d’Et Potilhon (15 Km) fins arribar al
límit de França. Es passa enmig d’un espès bosc de
vells i alts avets.

L’Aran està regit pel Síndic de la Vall, nomenat
pel Consell General d’era Val d’Aran, format per 12
persones , sis Consellers i sis “terçons”.

A la Vall d’Aran la història és un tresor, motiu pel
qual fa uns anys es creà “Arshiu Històric Generau on
es conserva la major part dels documents de
rellevància històrica aranesa. Està situat al carrer
principal del poble d’Arròs.

Indústria:

Els boscos han estat sempre un dels eixos prin-
cipals de l’economia aranesa. La fusta, en un país
eminentment forestal, ha donat treball a molts jor-
nalers; abastaven tota la província de Lleida i bona
part de Catalunya.

Més tard arribaren les explotacions de les aigües
dels nombrosos llacs d’alta muntanya i els grans
desnivells dels seus rius, per part de les grans emp-
reses elèctriques.

La primera que explotà l’energia elèctrica a la Vall
d’Aran va ser “Riegos i Furezas del Ebro”. Posaren
en marxa les potents centrals elèctriques d’Arties,
Mig Aran, Bausen, Cledes, Pont del Rei i altres de
menys producció, convertint-se llavors en la princi-
pal riquesa de la Vall d’Aran.

(En el proper capítol tractarà de la demografia,
l’art, la gastronomia i el turisme de la Vall )

CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ -.5
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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

Esglèsia de Viella
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Mai no hi ha res perdut si es
tenen ganes de lluitar.

Després de gairebé tres segles
d’haver-nos arravatat els drets
nacionals, de suportar l’anorreament de
la llengua i sofrir la constant envestida

contra la nostra identitat, pot esperar-se que una part
del poble català presenti un quadre patològic que algú
ha anomenat com “la síndrome del desemparament
après”. Aquest estat anímic és propi dels individus o
col·lectivitats sotmesos durant un llarg període de
temps a una agressió constant que no es pot eludir.
Cansats de patir molt, es pot admetre finalment que
no té cap sentit lluitar contra un mal pel que no hi ha
remei. En aquestes circumstàncies és fàcil acceptar
resignadament la dolença i donar-se per vençut. La
situació d’impotència genera depressió, i la depressió
engendra estímuls negatius. Psicològicament és així.
El poble català ha estat sotmès a tantes vexacions, ha
sofert tantes decepcions i desenganys que la creença
que mai no ens em podrem sortir (conreada pels de
fora i una part dels de dins) ha fet forat en el nostre
ànim.

Però aquest raonament, acceptat des de la covar-
dia i el pessimisme, és rigorosament fal·laç.

Analitzem breument dels fets. El 1714 Catalunya
iniciava un calvari. Amb el “Decret de Nova Planta” els
vencedors de la Guerra de Successió la sotmetien a
un tipus d’agressió semblant a la síndrome de què he
parlat anteriorment.. Però a la meitat del segle XIX, la
Renaixença representà un antídot eficaç en contra del
malastruc borbònic. La seva llavor germinà esplen-
dorosament i a Catalunya es visurà una llampada
d’esperança. La llengua, les arts i l’esperit nacional
prenien un impuls insospitat que els enemics de
Catalunya hagueren d’ofegar. L’any 1923 la dictadura
de Primo de Rivera -acòlit del borbó Alfons XIII-, pro-
hibia la llengua i anul·lava els tímids avenços que el
país havia experimentat. La nació catalana iniciava
novament un calvari que bé podria ser considerat com
un “segon decret de Nova Planta”. L’any 1930, el dic-
tador queia i s’exiliava. Un any després, davant la
gran alenada republicana de les eleccions municipals,
el rei abandonava el tron i s’exiliava voluntàriament.

Es proclamava la República i en quatre dies
Catalunya aconseguia un Estatut esquifit que, tot i
així, l’Espanya encartonada i centralista no va poder
pair. El 1936, les essències patrioteres intolerants,
valent-se de Franco i de l’exèrcit espanyol, i amb el
suport de la Itàlia feixista i l’Alemanya nazi, es
revoltaven contra el Govern legítim. I al 1938, tan bon
punt les sabates de les tropes feixistes posaven els
peus en terres lleidatanes, l’Estatut era abolit i
Catalunya era sotmesa novament al que podríem
anomenar “tercer decret de Nova Planta”.

Però els gairebé quaranta anys de dictadura fran-
quista combatent impietosament qualsevol mani-
festació de catalanisme, no aconseguien afeblir l’es-
perit del poble. Mort el tirà, els sentiments que ell i els
seus cadells ensinistrats tenien la pretensió
d’aniquilar, ressorgien amb més vigor que mai.

Avui, desprès de vint-i-cinc anys de democràcia
incompleta filla d’una transició tremolosa i d’una
Constitució elaborada sota l’amenaça dels sabres, a
despit de les prohibicions imposades de fora i la com-
plicitat deslleial d’alguns de dins, els dons més
preuats de la catalanitat, la llengua i la cultura, han
assolit, a nivell nacional i internacional, un reconeixe-
ment molt ampli, i la nostra literatura gaudeix d’una
capacitat creativa més vigorosa que en cap altre
moment..

Encara resta molta feina per fer. Entre nosaltres
sorgeixen, amb més freqüència de la que fóra
necessària, actituds vacil·lants i farisaiques. La
hipocresia i la malvolença encara tenen les ales molt
llargues. Els mateixos que entenen que la literatura
anglesa és la que s’escriu en anglès i l’alemanya, la
que s’escriu en alemany, malgrat que l’escrigui un
txec com Kafka, tenen la barra d’afirmar que és liter-
atura catalana aquella que a Catalunya s’escriu en
castellà. En base a aquest aiguabarreig d'idees es va
muntar un poti-poti de literatura catalana-castellana a
la fira del llibre de Guadalajara (Mèxic) i se’n vol
muntar un altre a la de Frankfurt. I encara més, sota
la incongruència d’una pretesa multiculturalitat es pro-
grama, precisament per l’acte oficial de la Diada
Nacional de Catalunya, cants amb la llengua que va
servir per redactar el Decret de Nova Planta mit-
jançant el qual foren arrabassats els drets nacionals

OPINIÓ
LA SÍNDROME DEL DESEMPARAMENT APRÈS I L’ESTATUT

Per JOSEP BELLET FALCÓ
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del nostre poble. La llengua emprada per dictar lleis
que han escanyat l’esperit i la veu de Catalunya hi
està de sobres en la commemoració de la Diada
Nacional.

És ben cert que la cultura, la llengua i la IDENTI-
TAT d’un poble han de salvar-la els ciutadans, però ja
va essent hora que els de d’alt s’hi impliquin d’una
manera més clara i compromesa, que fins ara no han
demostrat gaire entusiasme per la feina. 

Ara se’ns demana amb insistència que reclamem
un nou estatut. Dons bé, reclamem-lo. Però volem
que sigui un Estatut com cal, no l’Estatut de les
rebaixes. Un estatut que digui clarament que som una
nació espoliada. Una nació que a l’any 2014 en farà

tres-cents que els aliens li escriuen la història. Un
estatut que digui que ha arribat l’hora d’agafar la
ploma.

Cal superar el pessimisme i convèncer-nos que l’a-
gressió constant pot ser eludida, que ja no cal sofrir
amb resignació, perquè tenim capacitat per defugir el
càstig que se'ns vulgui infringir. Ha arribat l’hora d’e-
spolsar-nos la síndrome del desemparament après
del que he parlat en començar aquestes línies.

La victòria només l’aconsegueixen els que després
de la derrota inicien la lluita un altre cop. Doncs, som-
hi! I com va dir el president Companys, màrtir de
Catalunya: “TORNAREM A LLUITAR, TORNAREM A
SOFRIR I TORNAREM A VÈNCER!” 

Bombero, per bomber
Helicòptero, per helicòpter
Semáforo, per semàfor
Vado, per gual
Acera, per vorera
Assiento, per seient
Pastel, per pastís
Tabic, per envà
Hombro, per espatlla
Bueno, per bé o d’acord
Pasteleria, per pastisseria
Peluca, per perruca
Peluqueria, per perruqueria

Rascacels, per gratacels
Baul, per bagul
Alfombra, per catifa
Después, per després
Baldosa, per rajola
Sombra, per ombra
Trajo, per vestit
Sapatilles, per sabatilles
A plassos, per a terminis
Tapete, per tapet o cobretaula
Llimpiar, per netejar
Mermelada, per melmelada
Globo, per globus

Cloaca, per claveguera
Desaigüe, per desguàs
Juguet, per joguina
Pago, per pagament 
Fachada, per façana
Bocadillo, per entrepà
Aterrissar, per aterrar
Aterrissatge, per aterratge
Elevar-se, per envolar-se
Pues, per doncs
Salivasso, per escopinada

Els fets van ocórrer en una terrassa d’una cafeteria de París.
El Pere i jo ens vam adonar de seguida que el senyor que estava assegut a la taula del costat, en sentir-nos

parlar, va treure un bloc de la butxaca i començà a prendre notes.
Al cap d’una estona, havent observat que el veí de taula estava excessivament atent a la nostra conversa,

el Pere, una mica empipat, li preguntà:
-Pardon monsieur, es que vous écoute notre conversation?
-Naturalment –va respondre en un català perfecte- És que em costa esbrinar en quina llengua estan parlant..
-Es veu ben clar que parlem català –respongué el Pere, molest per la impertinència del personatge.
-Això és el que vostè es pensa. Jo també sóc català i en escoltar-los em feia creus pel que sentia. En deu

minuts mirin quina collita de barbarismes han deixat.
I comença a llegir tranquil·lament

Escopinada. Això mateix és el que vostès fan a la llengua: escopir-li. Amb una estona més hagués aconse-
guit un diccionari complert de barbarismes. Vostès no parlen català. Vostès xampurregen un vulgar i ridícul
“catallano”. I el que els hauria de fer més vergonya és que no fan el més petit esforç per corregir-ho. I ara suposo
que estaran molt enfadats amb mi per haver-los-ho fet notar.

Em va posar el paper a la mà i el senyor se’n va anar carrer avall. El Pere i jo ens vam quedar mirant-lo, una
mica astorats i força avergonyits pel poc respecte que demostràvem per la pròpia llengua.

I és precisament la vergonya que m’ha impedit presentar aquest escrit amb el meu nom..

CATALLANOS ANÒNIM
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Començant pel toro que se les té de més
brau. Des de qualsevol carretera i anys
durant, hem vist la silueta del toro retal-

lant-se al cim d’una coromina. Anunciava un bran-
di de Xerès. L’anunci va esdevenir glòria nacional,
era la gallardia de la vida ensenyat uns adminicles
signe de ferotgia mascle. També era la muerte gal-
larda defensant-se abans de morir a la plaça i no
pas a la vergonya de l’escorxador.

Als meus cosins de Vic els dec saber què vol
dir ser de la ceba més ceballuda. Per capitomba
també en sé, de toros. El Niño de la Brocha era un
torero de casa.

Així que puc parlar d’un toro cornigacho, cor-
niveleto o mogón que surt de los toriles potser bar-
beando tablas. Mentre el torero malda per capejar-
lo amb verónicas i fer un quite de chicuelinas. Amb
la muleta haurà de parar, mandar i templar aca-
bant la sèrie amb el de pecho. I enllestint el morla-
co amb un volapié.

Espero que no hagin entès un borrall. Vinguts
de Creta, la del minotaure, els toros són un ceri-
monial de déus grecs. I potser no hi ha res que
expliqui tan bé la grandesa i la flaca de Castella i
el seu regne.

En els toros hi ha el coratge dels conquista-
dores, la gallarda inutilitat de les guerres de
Flandes i el barret com una paperera de Felip II.
La grandesa i la feblesa.

Havia de ser un de Navarra, germà de sant
Francesc Xavier, qui faria la crítica en basc dels
toros. “Hurtar el cuerpo a la fiera i engañarla con
un trapo no es de caballeros”. Vet ací. El toro és
una fera prou ase per deixar-se engalipar amb un
drap.

El toro, tan brau, es deixa enganyar, al ruc, tan
ruc mai no l’entabanaran amb un drap. Ni amb res.
Estic per dir que el ruquet blanc d’Egipte, lleuger,
pota fina, és la criatura més gràcil, pacienciosa i
llesta del món. Torna del camp amb la dona que el
tiba del ronsal, cavalcat per l'home i perdut entre
el fullam i els troncs del blat de moro.

En una casa d’El Ghanàiem treia el morro de
tant en tant, no per res, només per comprovar un
cop més, com en són de rucs els homes, que xer-
ren i xerren quan els rucs s’entenen amb un bram.

Potser més que d’altra, recordo aquell pas pel
canal de Iússef, un vessant d’aigua gairebé com el
nostre Ebre. Hi passàvem d’una banda a l’altra per
un rai aferrat amb anelles que lliscaven per un
cable d’acer estacat a banda i banda de les ribes.
Tothom ja era al rai, alguns ens esperàvem al
segon torn. Només faltava emmenar el ruc. La
bestiola es va estenallar aixarrencada a quatre
potes a terra. No van aconseguir moure-la, quan el
rai ja era gairebé a l’altra riba del canal, l’anell llis-
cant pel cable va aflacar. I tots a l’aigua. Només el
ruc s’havia adonat que anirien mal dades. Ben col-
lada l’anella, la bèstia es va deixar embarcar ben
tranquil·la.

De la sàvia bestiola n’aprofitem el nom per dir
ruqueries. I en Santaló, professor al seminari de
Vic tractava de caput asini, cap de ruc, el nostre
mossèn Cinto.

Entenc molt bé perquè el toro de lidia s’ha
guanyat la fama de coratjós i noble. Entenc encara
més bé perquè la meva admirada Castella n’ha fet
un símbol d’ella mateixa. En té les grandeses que
l’encimbellaren un temps i l’esterrossaren un altre.

Posat a dir-les totes, entenc més bé per què els
de casa mateix han triat el ruc. Malauradament ho
han fet per la mala banda. És la nostra ironia que
sovint només té sarcasme. Tanmateix cal
reconèixer que els catalans som una colla de rucs.
Les aguantem totes i quan ens agafa per fer gui-
tes les engeguem tant a la boja que encara se'ns
fa més coent la butllofa de la cama del mal,

Tant de bo Castella, sempre brava, tingui el
coratge d’acceptar que les Espanyes són més
amples. I tant de bo a casa no fem el ruc, però
siguem allò, tan i tan bo dels rucs. Pacienciosos,
però tossuts, prou tossut per saber on anem sense
que ningú ens pugui penjar la llufa, que prou ens
la deixem penjar i prou que ens la pengen.

BUTLLETI INFORMATIU8.-

FAULA DEL TORO I DE L´ASE
Per JOSEP M. BALLARÍN I MONTSET 

(Publicada en el diari AVUI el dia 31 de juliol passat)
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Quan a la posta de sol el
vell i avariciós Miquelet
tornava del defora es va

parar un moment a l’entrada del
poble per observar el rètol que
aquella tarda havien plantat vora la
carretera. L’home el va llegir i relle-

gir entusiasmat fent forces de flaquesa mental
per memoritzar-lo paraula per paraula:

FRANCO, FRANCO, FRANCO
ARRIBA ESPANYA

PUEBLO ADOPTADO POR EL CAUDILLO
DIRECCION GENERAL DE REGIONES 

DESVASTADAS

El gasiu Miquelet gairebé va plorar d’alegria.
Feia dies que corria la brama que el “generalísi-
mo” adoptaria el poble i, si això passava, la
reconstrucció de la casa esfondrada pels bom-
bardejos dels Junkers alemanys que donaven
suport a las fuerzas nacionales aniria a càrrec
de l’Estat, sense que li calgués esmerçar un
duro en bastir-la de nou.

El vell ronyós, de duros, en tenia molts. En
feia col·lecció, se’ls estimava, els contava, els
apilava amb pulcritud, els cuidava amb deliri, i el
cor se li aturava cada vegada que es veia oblig-
at a enfonsar la mà dreta a la butxaca esquerra
de l’infern de l’armilla per treure’s la cartera.

Després d’haver llegit i rellegit el rètol, va
marxar esperançat, pensant que fóra una injustí-
cia que ell, un dretà de tota la vida, franquista
des del primer moment de la revolta, hagués de
gastar-se els diners reconstruint un immoble der-
ruït per culpa de la resistència comunista a la
noble missió del Caudillo de deixar Espanya més
neta i brillant que una patena. Endemés, com a
“concejal” del flamant “Ayuntamiento, li pertoca-
va ser dels primers beneficiaris.  

A la sessió de l’Ajuntament d’aquella nit, l’al-
calde, amb la major solemnitat, els confirmà la
nova: 

-El nostre invicte “Caudillo” ens ha adoptat.
-Cony! Ens ha adop... –parlà el Mandic i no

pogué acabar la frase.
-Mandic! –cridà el rector, un home molt sen-

sible que s’havia escandalitzat pel “cony”.
-Ens ha adoptat? –reprengué la frase al

Mandic- A mi no em fa cap gràcia que als seix-
anta-cinc anys m’encolomin un pare putatiu! –va
exclamar el vell Mandic, disposat sempre a dir-
ne una.

-Home...! Això de l’adopció, és una expressió
simbòlica –va aclarir l’alcalde-. Encara que...
ben mirat, a Franco, l’hauríem de tenir tots per
pare.

-Doncs, així, rai! –tornà a parlar el Mandic- El
Miquelet ho tindrà bé. Cada cap de setmana li
demanarà paga.

El Consistori en ple va esclatar a riure, però
el vell Miquelet no estava per punyetes. Va
prendre la paraula agafant-se amb els dits la
campaneta de l’orella esquerra, senyal
inequívoc que parlaria de diners, i els va dir:

-Si Franco ens ha adoptat... deu voler dir
que... –i no tingué valor per acabar la frase,
temorós que li veiessin el llautó i el titllessin del
que era.

-Si, home, sí. –va respondre l’alcalde, que ja
l’havia calat- vol dir això mateix que estàs pen-
sant. 

-Franco, de la casa vella te’n farà una de
nova sense que et rasquis la butxaca –li confir-
mà el vell Quelo.

-Sense que m’hagi de rascar res més? –va
insistir, desconfiat, el gasiu Miquelet.

-Sense rascar una pela –va sentenciar, orgul-
losament, l’alcalde-. La declaració de pueblo
adoptado por el Caudillo vol dir que la Direccion
General de Regiones Desvastadas arranjarà totes
les cases que els bombardejos van malmetre. Ho
diu aquí, això –va afegir, mostrant amb orgull el
comunicat rebut de la Jefatura de Estado.

-Doncs, a Franco, l’haurem de beneir pels
segles dels segles.

PAGINES LITERÀRIES
EL PARE PUTATIU (Conte d’un altre temps) Per JOSEP BELLET FALCÓ
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-Amén –saltà el Mandic-. De beneir se’n
cuidarà el senyor rector. Tu, mentrestant, vigila
que el pare putatiu no et foti una putada.

-Mandic! –cridà un altre cop el rector, que
s’escandalitzava sentint certes paraules-. Faci
el favor de parlar bé.

-És clar, mossèn. Però és que a mi me la va
fotre un general una put...  -parlà el Mandic, ara
amb un to completament seriós, perquè un fill
seu havia mort a l’Àfrica degollat pels rebels
d’Abd el-Krim, en la derrota d’Annual, per culpa
d’un general inepte anomenat Silvestre, i
d’aleshores el Mandic no s’havia fiat mai més
d’un militar.

El to seriós emprat per l’home que de tot en
feia una facècia va sembrar el dubte en l’ànim
del gasiu..

-Tinguis fe, Miquelet  –va dir l’alcalde per
tranquil·litzar-lo- No et deixis impressionar per la
rancúnia que el Mandic li serva al general
Silvestre. Que Franco no és pas un silvestrí.

-No conto! –va exclamar el capellà-. Els sil-
vestrins són uns monjos benedictins de la con-
gregació de Sant Benet i Franco, que jo sàpiga,
no ha fet els vots.

-Ni cal que els faci –va saltar el Mandic-. Si
per derruir mig poble s’ha erigit en pare putatiu,
si arribés a fer els vots i anés de religiós arrib-
aria a Papa, i aleshores la putatibilitat papal
seria urbi et orbi, i fóra molt pitjor.

Bé. El cas és que dues setmanes després la
maquinaria de Regiones Desvastadas es posa-
va en marxa. Van arribar les eines i amb la
mateixa remesa un director de mitja edat que en
quatre dies tothom el va conèixer com el
“Fabra”, perquè tenia nom de diccionari. Es deia
Pompeu Català Català. L’estrany era que en els
temps que corrien i el mirats que aquella gent
era amb el que feia referència amb el català i la
llengua li donessin un càrrec en un organisme
oficial a un senyor que, semblava que per fer-
los la punyeta, a més de dir-se Pompeu es deia
dues vegades Català.

El Fabra, vull dir el director de Regiones, va
llogar per administrador comptable un xicot de
can Fèlix, un finolis clenxinat que per amor a la
pàtria (en aquells temps pàtria i endoll eren
sinònims) sacrificà el popelín immaculat de la
camisa amb coll emmidonat pel tacte aspre i
blau de la camisa del Movimiento Nacional. És

en situacions com aquesta que es veu un patri-
ota!. Com a comptable no valia gran cosa.
Aquest endoll el va iniciar en la partida doble, un
tipus de comptabilitat de la que temps enrere
n’havia sentit explicar alguna cosa i consistia en
anotar les dades al Major i al Diari. I, vés per on!
el finolis hi va trobar un sabor especial en la par-
tida doble i als quatre dies la practicava arreu.
Igual anotava sortides i entrades al major de la
dona, una noia de casa bona, que anotava
entrades i sortides al diari de la Raimunda, una
jove que no era de cap casa, però que ella ho
estava molt, de bona.

Primer que res el Fabra es va muntar el
negoci. En aquell temps que el ciment anava
escàs, l’home estraperlava el Portlan de
Regiones. Se’l venia a bon preu als paletes del
poble. Les hores ideals per practicar el comerç
il·lícit eren la migdiada i les altes hores de la nit,
quan els pagesos, cruixits per la feina i el
racionament, dormien com a  socs. El negoci va
funcionar a la perfecció. El Fabra va canviar el
llustre. Haguéssiu dit que en quatre dies
l’havien enquadernat de nou.

Formar l’equip de paletes va ser una mica
més dificultós. L’aprenentatge no avançava.
Segons contava el Fabra, no hi havia manera
que aquella colla de pallussos, aconseguissin
enganxar l’argamassa a la paret. I mira que ell,
pobre home, se n’hi passava d’hores,
ensenyant-los.

-Primer pas -els deia-. Carregar la paleta
amb l’argamassa.

I els aprenents executaven l’ordre del mestre
a la perfecció.

-Segon pas –afegia-. Tirar-la a la paret amb
energia.

El tercer pas consistia en plegar-la de terra.
No era que fossin un estol de carallots, aque-

lls nois. L’argamassa no s’enganxava, perquè
era massa magra. La calç, la sorra i l’aigua
tenen molt poc poder adhesiu.

Un dia, veient que l’aprenentatge continuava
encallat, el noi d’en Fèlix s’atreví a insinuar que
amb un polset de Porlant l’adherència del
morter segurament augmentaria. Marededéu
que has dit! El Fabra es va emprenyar i li va
contestar que si ell, l’administrador, no fes faltes
d’ortografia al diari de la Raimunda, segurament
milloraria la sintaxi al major de la dona de casa.
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Que era una forma elegant i educada de dir-li
que no es fotés allí on no el demanaven.

Intel·ligents que eren tots dos, es van enten-
dre a la perfecció i no en parlaren més.

Quan el Fabra es pogué refiar de l’escamot
de l’argamassa va començar les obres. I no ho
van fer precisament per la casa del gasiu
Miquelet, sinó pel quarter de la Guardia Civil.
Les bombes no n’havien derruït cap de quarter,
perquè abans de la guerra no n’hi havia. Ah,
però, en primer lloc el pare putatiu volia garantir
la seguretat dels seus fills adoptius putativats.. 

I en el moment de començar les obres del
quarter, entraren en joc els interessos del meu
avi, que endemés de ser vell i malcarat tenia
sempre a flor de pell la mala llet. El meu ante-
cessor vivia a Lleida presumint de tenir la casa
més ampla i més alta del seu poble: Quatre
pisos d’altura tenia, quan les cases de pagès sol
en tenien dos. I tant de bo que aquella maleïda
casa no hagués passat de tres, perquè va ser
en el quart on va impactar un projectil extraviat
de poc calibre i hi va fer un forat. El Fabra, en
lloc de tapar-lo i deixar-ho tal qual, va tenir
l’ocurrència d’esmotxar un parell de pisos l’edifi-
ci per endur-se les bigues necessàries per a
bastir el quarter.

Un cop instal·lats els tricornis, el Fabra va
començar les obres de la resta de cases. I ara
sí, la primera va ser la del vell i gasiu Miquelet,
que no havia parat de reclamar, ni va poder
deixar de reclamar mai més, perquè les ordres
de la Direccion General de Regiones
Desvastadas eren clares i contundents: de
teules avall trespols amb revoltons de guix
sense rajoles, envans de metre setanta-cinc
sense enguixar, bastiments sense portes i amb
cortines de sac, per comuna el corral, l’aigua a
l’aixeta de darrere la porta del carrer i el corrent
elèctric als fils de FECSA que hi hagués més a
prop. En aquells dies la cèdula d’habitabilitat
encara no s’havia inventat..

Les coses ja no van anar bé des del
començament. Però el dia que van anar pitjor va
ser quan es presentà al poble un comissionat de
la Direccion General de Regiones Desvastadas
amb els contractes que havien de signar, i
pagar, els beneficiaris de les obres realitzades.
Podien fer-ho a terminis o amb el vint per cent
de descompte si les pagaven al comptat. Us hi

podeu posar de peus: aquell dia no va quedar
un beneficiari de Regiones que no es posés en
boca la pura mare del pare putatiu. Al vell i gasiu
Miquelet li va agafar un atac de paràlisi dinerària
a la mà dreta que li va quedar paralitzada per
poder signar res, i menys encara per posar- la a
la butxaca esquerra de l’infern de l’armilla. I
l’avi, marededéu! el meu avi que havia vingut
expressament de Lleida, en comprovar que li
presentaven uns rebuts per haver-li robat la
meitat de la casa més alta i ampla de la vila, li
va agafar un atac de còlera que si la Guardia
Civil no li arriba a parar els peus... i les mans,
allí s’hagués vessat més sang que a la batalla
de l’Ebre.

El comissionat hagué de sortir del poble
envoltat de tricornis. El Fabra va tocar el pirandó
així que es va fer fosc, i el noi del Fèlix, pobret,
va romandre a la vila, però aquell ensurt l’afec-
tà més que unes galteres i va quedar inhabilitat
per practicar mai més partides dobles o anota-
cions senzilles.

Uns dies després el vell i gasiu Miquelet, que
ja havia renunciat a la concejalia i al franquisme,
encara no ben refet de la paràlisi, fent forces de
flaquesa, va agafar un pot de pintura i se’n va
anar a fer uns gargots als rètols que hi havia a
l’entrada del poble.

Mireu com els deixà:

FRANCO, FRANCO, FRANCO
DERRIBA ESPANYA

PUEBLO ESTAFADO POR EL CAUDILLO
Y POR

LA DIRECCION GENERAL DE LEGIONES
DESALMADAS

D’aquest fets, pobre home, va morir i va
deixar una pila de diner als hereus. Gairebé
quaranta anys després, quan va arribar la
democràcia, encara es podien llegir els emplas-
tres fets als rètols per la mà tremolosa d’un vell
gasiu estafat pel propi pare putatiu.
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Estimar-te m’ha omplert tant de tu
que ni ombra no dono al camí;
que no sé si respiro el teu aire
o és que tu ja respires per mi...
i, ennuegant-me en la teva mirada

no vull altre viure
que aquest dolç morir

Accèssit a la FLOR NATURAL
Josep Arquiola i Corrral

ESTIMAR-TE

Avui amb el cor jove,
com quan érem infants,
venim amb il·lusió
tot donant-nos les mans.

Que celebrem la festa 
que es fa per la GENT GRAN.
Tots hi som convidats
als nostres JOCS FLORALS.

Avui portem al cor
amor i poesia,
per fer un cant a les mans
amb aires d’alegria.

Aquells cabell tan negres
i aquells que eren d’or fi
avui són plata noble
guanyada fent camí.

Les mans que ara tremolen,
mans que han treballat tant,

eren tan laborioses
que no paraven mai.

Aquelles mans tan sàvies,
mans hàbils per fer pa,
animades i actives,
expertes per cuinar.

I aquelles mans tan fines
que ho sabien fer tot,
brodats amb fils de seda
cadeneta i fistó.

El ganxet i la mitja,
les puntes al coixí
i amb didal, fil i agulla,
pedaços i sargits.

Rentar i planxar la roba
i endreçar bé la llar,
tot cuidant la família
amb l’atenció que cal.

CANT DE LES MANS
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I aquelles mans tan fortes
que ho podien fer tot,
acompanyar l’arada
per fer ben dret el solc.

I conrear la terra
per fer el sembrat i l’hort,
collir el fruit de la vinya,
que alegrarà el seu cor.
Aquelles mans tan destres,
les dels nostres padrins,
mans mestres dels oficis,
que entenien d’enginy!

Han modelat les formes,
amb domini i fermesa,
han creat obres d’art
i han plasmat la bellesa.

Eren mans generoses,
obertes a ajudar,
solidaries i amables,
amatents a donar.

Mans fines i mans fortes
unides ho fan tot.
Les mans tan treballades
són les mans de l’amor!

Premi a l’ENGLATINA
Ramona Gabernet i Fallada
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El nom de Ramon Llull ha esdevingut emblemàtic en el món de la cultura catalana. Universitat,
instituts, escoles, centres de formació, biblioteques i últimament l’Institut de la Llengua, des-
tinat a promoure’n llur coneixement i expansió a nivell de la resta dels principals països, duen

el nom d’aquest notable personatge medieval.
Qui fou en realitat Ramon Llull? Diríem que un intel·lectual que feu les més extraordinàries

aportacions a la cultura occidental dels segles XIII i XIV, i sobretot, que definí en gran manera la
idoneïtat de la llengua catalana, com a vehicle d’expressió de totes les branques de la ciència i la

literatura. De la mà de Ramon Llull, la nostra parla se situa al capdavant de les llengües del seu temps, que és
el mateix que dir, de la cultura universal de l’època.

Va néixer a ciutat de Palma el 1233. molt jove va entrar, com a patge, al servei de Jaume el Conqueridor, i
més endavant fou nomenat per l'honrós càrrec de preceptor del futur rei de Mallorca, Jaume II. Als treta anys,
però, abandona la cort, posa en venda tots els seus béns, i imprimí a la seva vida la més profunda virada, ini-
ciant un camí de penitència i apostolat.

Passats uns anys fundà el monestir de Miramar, dedicat a l’estudi de les llengües orientals. Es dedica a
recórrer la mediterrània, de Tunis a Armènia, visità Portugal, Roma i París, des d’on passar a estatjar-se per un
temps a Montpeller. Obsessionat per la idea de promoure una croada per convertir els infidels, visità les més
altes dignitats, per tal interessar-les en la seva utòpica empresa. Entre el 1311 i 1314, intervingué en diversos
concilis, en els que les seves tesis foren motiu d’interessants debats. Va morir al retorn d’un viatge a Tunis entre
el 1315 i 1316.

La producció literària de Llull assoleix, en alguns aspectes, un caràcter gairebé enciclopèdic, i suposà una
de les més extraordinàries aportacions al pensament i la doctrina cristiana. De la primera etapa són les obres:
“Llibre de contemplació” i Ars Magna”. Són dos llibres cabdals en la producció de Llull, sobretot el segon, que
té com a finalitat definir un sistema de principis aplicables a totes les ciències que
ajudin a trobar la veritat.

Ramon Llull dedicà una part de la seva vida a l’ensenyament, i a través dels seus
mètodes i d’una estructurada doctrina, s’esmerçà a formar deixebles que destaquessin
en l’exercici de la predicació. Però allò que ell motivà d’una manera absoluta –ho hem
indicat més amunt- fou l’ideal d’una croada, contra els mahometans, convençut que no
hi havia altre camí per a obtenir llur conversió. I a aquesta aspiració corresponen tres
escrits bàsics que són: “Liber de fine”, “Liber de acquisitione Terrae Sanctoe” i “Liber
natalis pueri parvuli”. Altres obres més o menys del mateix període, son: “L’arbre de la
ciència”, “El Fèlix o llibre de les meravelles”, “L’arbre de filosofia d’amor” i “Blanquerna”.

Aquesta última obra pren la forma de novel·la. En ella, Llull, a través de la vida de
Blanquerna, ens explica quins són els màxims ideals que una persona ha de tenir.
Malgrat que el protagonista assoleix el cim eclesiàstic, és a dir, el Papat, Blanquerna i
renuncia per tal de convertir-se en un ermità.

De la darrera etapa de la vida de Llull són una sèrie de treballs breus, uns de tipus
històric, altres polítics. Compta també amb un bon nombre de traduccions, si bé trobem
que el català ja era emprat per les obres d’imaginació, Llull és el primer dels escriptors
que en fa un ús normal. El fet d’escriure obres de caràcter enciclopèdic i d’escriure-les
en la nostra llengua, l’obliga a crear un lèxic molt més ampli del que existia fins aleshores. En aquest sentit pot
dir-se que fou un creador de paraules que enriquiren el vocabulari, i un gramàtic que perfeccionà els mecan-
ismes de la sintaxi i la construcció.

Hagué de lluitar, en el camp de la llengua pròpia, amb l’abassegadora influència del provençal, circumstàn-
cia que afectava els escriptors catalans de tal manera que sempre que escrivien en estil poètic ho feien seguint
aquest corrent. Ramon Llull fou el primer dels nostres escriptors que s’esmerçà a bandejar del català, el lèxic i
les formes literàries que imposava el provençal.

Un darrer apunt en aquest esbós de la figura de Ramon Llull. Ell tingué plena consciència de la importància
de la llengua, pel que feia a la cultura del regne de Catalunya – Aragó, o si es vol, ja llavors, dels països cata-
lans.  D’ací que, desmarcant-se del corrent majoritari del llatí, s'apliqués a redactar els seus escrits en català,
tractant, en una acció de proselitisme, de donar exemple a la resta. 
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PERSONATGES DE CATALUNYA
RAMON LLULL I LA CONTRIBUCIÓ QUE FA A L’ÚS I PERFECCIONAMENT
DE LA LLENGUA CATALANA

Per LlORENÇ SÁNCHEZ I VILANOVA

Ramón Llull
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Si s’escriu en castellà

a la terra catalana,

s’està fen literatura

catalana o castellana?

Si s’escriu en català

a la terra castellana,

s’està fent literatura

castellana o catalana?

Els ancians s’assemblen als llibrots
vells en general arnats, podrits i mal
enquadernats que contenen coses
excel·lents. 

Clement XIV

Porta temps arribar a ser jove.

Picasso

Tots els cementiris del món estan
plens de gent que es van considerar
imprescindibles.

Clemenceau

Quan els que manen perden la ver-
gonya, els que obeeixen perden el res-
pecte.

Anònim

Aquell que no vol el millor pel seu país
és que és d’un altre. 

Hèctor Bofill

EL RACÓ D´EN QUIM
MOVEM LA LLENGUA

MISCEL·LÀNIA

UN SENYOR QUE ES VA PLANTAR

JORDI MUJAL JALMAR és un senyor d’una altu-
ra que impressiona. Aquest fet, però, no va ser
suficient per a què una senyoreta de la botiga

VIPS de la Rambla de Catalunya de Barcelona es dei-
xés impressionar. La noia no volgué entendre el senyor
Mujal si no li parlava en castellà. La discussió va aca-
bar al llibre de reclamacions i va fer l’efecte degut. Cinc
mesos més tard el senyor Mujal rebia la carta que, a
petició de l’interessat, reproduïm a continuació:

Benvolgut senyor Mufal, (Com veieu hi ha un error en
el cognom)
Hem rebut el full de reclamació en el  que ens expli-
queu l’incident ocorregut el dia 8 d’octubre de 2001 en
el nostre establiment Vips, la qual cosa lamentem pro-
fundament i per això us adrecem aquesta carta.
Pel que fa al motiu d’aquesta reclamació, causada pel
mal servei donat en la nostra botiga, desitjo informar-
vos que en la nostra empresa ens esforcem a formar el
personal perquè conegui el nostre idioma i ofereixi un

servei satisfactori als nostres clients. Aquell dia, lamen-
tablement, vam cometre un error i vau sortir-ne perjudi-
cat.
Tanmateix el que va passar no té justificació i us infor-
mem que l’empresa ha pres les mesures necessàries
per tal que aquesta mena de situacions no tornin a suc-
ceir. Novament us demanem disculpes per aquests
fets.
Gràcies per prendre-us la molèstia de notificar-nos-ho
ja que només així podrem aprendre dels nostres errors
i millorar.
Esperem que ens doneu l’oportunitat de rescabalar-vos
amb un bon servei en una propera ocasió.
Us saluda atentament,

Mariano Angosto
Director Grup Vips Catalunya

Barcelona, 11 de març de 2002

Endevinalles per als 
eixerits castellanofils

FRASES QUE FAN PENSAR
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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
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