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EDITURIAU 

P rumeraments auriem de demana as nos ti suscriptus e amics, 
dispensesen et retard ena publicatiu det numero de Terra 

Aranesa que precedic a d'aguest, que ara auets deuant; un pile de 
causes que aneren gesen mus privec de hebu-lo a arriva mes leu per 
acTO auem prucurat que aguest arrivese en es vos tes más at madesh 
tens que'r aute. 

E ara se mus permetets vuleriem he bus sabedus des inquietuts 
e prujectes dera Fundaciun Museu Etnologic dera Val d'Aran, en 
un plag que se tu ti mus i em un shinhau vulem crei sera ben cuert. 

D'agi a cauque dia s'hara publica era cunvucatoria det 111 Con
curs Literari Aranes en que desde aguest mument vus cunvidam a 
prene-i part cum ua manera mes de trebalha pera nostra lengua. 

Cum a prume terme a artenhe mus prupusam era adecuaciun 
dera glesia de Sant Juan d'Arties, cedida pet bisbat de La Seu, ara 
Fundaciun Museu Etnulogic dera val d'Aran e aun sajaram de 
mete e sauva es causes de valu artistic aue estenudes pes gleises, 
sacristies e cases recturals dera nostra terra, que sun dilheu era 
mostra mes grana dera nostra pass ada grandes a culturau, enta 
he tut ago, cundam dam era Fundaciun, dam es amics det Museu, 
dam es Ajuntaments e dam tuti es aranesi. 

En iaute urde de causes era Fundaciun a mantengut darrera
ment cuntactes dam et hildh det Prume President dera Fundaciun, 
senhu Miqueu Farre, en sentit d'emprene ua reparaciun seria dera 
bastisa dera Fundaciun en Vielha que serie basicament, era ade
cuaciun dera Sala de bash cum a Sala d'espusicius, det prume pis 
cum a uticines, servicis e archius, e det pis de nau cum a Sala de 
Juntes e Sesius. 

Aguesti prujectes det Museu poden esta ua bera realitat, se 
es aranesi particular e culectivaments mus encuedam un sinhau 
sunque un sinhau dera nosta cultura. 

De tuti aguesti shanties ei era nostra intenciun hebun sabedus 
pes mieis que hajam ara mano 

ERA REDACCIUN. 
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Era Fira darrera 
de Viella 

IV Cuntinuaciun det treba lh que aguee et prume 
premi en I Coneurs Literari aranés et dio 7 de Nuve
me de 1976 pera nosta eulaburadura Pepita Caubet. 

o U I N El 

Guarda Ouinet te, que roi que se manteng .. . 

- E nu va cap mau. O, ·e tu nu as cap mau culú ... 
-E que ben pientat, sembles un senhú. 
-Senhú, ó, tip de trebalhá que so. 
-Acró b'at Mm pla tuti . 
- Es ¡pecs, guarda en iV·ella que espabilats, se venen es prats e es terres 

enta hei cases ... e ja nu ei quede bestiá ... 
-Sai pas se durará, mes de un s'aurá de mete es dens en cremalh. 
-O pensa, ara tut s'encare de cara at turisme, home. 
-E durara? 
~E que si home, per tuti es custats que canten. Nu calerá pas guaires 

bordes bim . 
- Es nosti vesis es det mulie, tabé se ni an bashat enta Vi ella. 
- O bashá arai, e se i defensarán? 
-E si home, si , et jurnau ja I'an seguit eri , e nusati. Quin espuar? Cum 

ua rocaquan tumbe .. . 
-Nu ta't prengues atau home. En tut que i a de bun e de dulent. Assó 

det turisme, tabé pot aná a menus, e es pagesi per mau que vage ta't gastu, 
tustem n'auram. 

- Ju que veigui que me futi un hart de malhá, e ¡per poc que mus vage 
mau et bestiá, ja vam endarrerits. Aquieu que ac has tut. 

-Home, home. Tustem nu va pas mau. Que nu ei pulit de pudé \lene tres 
o quatre caps, at prets que se paguen? Que te'n port>es un sarpat de bilhets. 
Que ara ja vau era pena de cuedá et bestiá ... 

-E o, valé ja vau. Mes, que i cau aué sort ... 
--O, era sort la cau enta tut, mes que cau aué té, tabé en es causes, e 

pensá que depus de un dulent, tustem i a un bun. 
- Me'n cau aná s·enú era benna s'hará mau sango 
- Ben o, ju tabé que so pressat. Enquia despus . 
- O adieu , adieu ... 

~uina hura ei Jaime? 

- Quina hura ei Jaime? 
-Guarda ta't Ticó de Metdía ·e veiras et sulei aun passe. 
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-O acró quan nu i auíe relotges, ara nu cau cap guardá ta't ceu. E senú 
cum presumiries aquera shena 'ta bera? 

-Te, hura de diná que ei. 
-Ja auets dinat vusati? 
-O prOm es Os e despus es auti . .. 
Per tuti es custats s'enten tapatge de cOlheres e furquilhes, cops de 

seties e de gresilhes. Tuti On sinhau mes vermelhets e satisfets : Es trattes , 
ja leu seran acabats. Ara es hennes enta'ra plassa, es Os a crumpá es auti a 
shumá. E es homes, es Os a crubá es auti a pagá, e mes de un, a esse 
cunvidá ... 

¡Ara pla! 

- iAra pla! Enquia es animals van bé ........ . Guarda home, cum les car-
guen en On camiú, e au a passá' et Tune!. Mare me, dauti cops aná e vié per 
naut, pet port, e es cames ajudatme .. . encara que vulets dide. 

-iMoría cum a cambiat tut! 
- E ja at calíe ... 
- E tut dit, Laurens, que cau he? Nu ei cap hurá d 'anamun? 
-Nu sigues tarlenga Ruseta, ja mun anaram. 
-Peru home, nu ves que ·ei tard e mus cau aná beurá. 
-Auansate ben .. . 
-O nani. Ja te pudería demurá tuta 'ra net, e heme tuta era fa-ena, tO 

que as de filá deuant. 
-iCum te turnes Rus·eta! 
-Au, que te cunegui. .. 

Au Siscu ... 

-Au Siscu , nemun. 
-Tió. 
-Au date aire . 
-Tió henna, tió. nu sigues agassanta. 
-O ju arai, tO que pensi que es shinhau alamat. 
- Que e d'este alamat.. . L'in cau mes ar'home enta hélu tramblá. Que 

vos que sigue cauque lampit de vino 
-¿Sai cap! Que pensi que se ten a anat enta's cames .. . 
-Ara 'tas cames. Nu ves que m'hen mau es sabates. Nu ia cum es 

esclops. 
-A! que se t'harien ben pesants aué ... 
-Nu te shagrines, que ja ei era fira darrera. E nu te penses pas que ni 

aurí-e d'aué Oa cada setmana, cum en Sant Gaudens. 
-O, mes aquieu nu i a cap tauernes ... Assieu que at calería atau ... 
-Nu me parles de sequera ... 
-Au 'nemun, que nu arringaram d'aué ... 
-Tió henna, tió. 
-En tut Jesse dura, arribaram a buca de netz .. . 

(Seguirá en proxim númeru). 
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TestiDl.onis escrits dera 
nosta historia 

Dam aguest nom daurim aue ua naua secciun ena que haram 
un petit cumentari suber es libres dera Val d'Aran. 

Dauriram aguesta infurmaciun e cuneshiment suber es libres 
dera Val d'Aran dam et libre dera vila de Vilac dit tabe et libre des 
Cuncordies. 

Aguest libre qu'ena sua prumera plana pregue: 
"Llibre de la vila de Vilach. 
Extret del llibre vell de dita vila de voluntat y consentiment 

deIs señors regidors y demes del Consell de dita vila de Vilach. 
En lo any mil set cents trenta. 
Conte: 
Diferents Capitols y Status acerca del Govern Politich y Eco

nomis de dita Uníversitat rellevaments de censals, aports, víolaris 
y altres coses. 

Dues trobaran an la taula". 
Escrit en catalá e en bet capitul tabe en latin, ei ua cumpleta 

urdenaciun municipau eta pet Cunselh dera iVla. 
Cumposent aguest libre us setanta capituls, que urdenauen 

tu ti es ahes e tutes es sulucius juridiques as relacius entre es vesis, 
e d'aguesti dam et Cunselh, desde es atribucius e drets det Cun
selh enquia es deues d'aguest enta es vesis. 

Ua seguna part e ata u madesh era més impurtant e era que 
da et nom popular a d'aguest libre, sun es Cuncurdies de Vilach; ta 
sen halar et terme municipau dam es pobles vesis seheje ua Cun
cordia ena que se senhalauen es termes de cada municipi en es sos 
bens comunals. 

Era tercera part ei et cens de tutes aqueres persunes que nu 
eren de Vilac e i estauen viuen aquieu, quina ere era sua situaciun 
e lu que pagauen pet son hustatje. 

Tabe se i trobe ua relaciun des ingresi que auie et Cunselh 
de Vilac. 

1 sun tabe aguest libre que acaban de cumentar es marques 
det bestia que quedauen atau registrades en libre dera Vila, e que 
reproduim a cuntinuaciun: 
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·1- JAYME BUSQUET DEL MOLlE 

IXI FRANCISCO ATES 

IH JAYME BATMALA 

1101 JOSEP DEO 

1-11 FRANCISCO JUNCA DE BENITO 

111 JUAQUIN JUNCA DE BARVE 

H NADAL DE MIGUEL GARRIE 

V BERNAT CAU JUANICO 

IHI FRANCISCO BATMALA BETRAN 

11' ROMAN SALA SABATE 

1 a.... 1 AGUSTI PUYOL ENTEMIAT 
I ! I BERNARDO JUNCA DE SARTE I 

~ FRANCISCO ESTREME DE JAQUES 

HX MADALENA SAJUS 

JOSEPH SANBEAT DE JOSEPH 

I I JAYME BUSQUET DE CALSES 

II)KI FELIPH BATMALA DE CODONY 

tv\ JOSEPH MOGA DEL NOTARI 

K JOSEPH BUSQUET DE CATALINA 

111 LAURENS JUAN PENETRO DE GUAU 

III FRANCISCO CARITA DE ASIDRO 

H ANTON ESCALA DEL VAQUE 

MANUEL PUIG DE SANCOS 

X FELI BUSQUET DE JAYME 

JOI FRANCISCO DEO POTO 

/ PEDRO JUAN ATES DE DAVIT DE DALT 

,..-1 MANUEL BARES DE ESTREME 
l>kl JUAN PAU CARITA DEMINYO I 

~ BARTHOLOME DE MIGUEL MAGRAS 

I : I FELIP DE MIGUEL CONDESA 

:t JUAN AISCO DE SARCOS 

1)+(1 ROMAN DECONS DE GUILLAMIT 

171 FRANCISCO ATES DE FRANCISCO 
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L!J ANDRES AURA CASANOVA 

I'Ñ FRANCISCO CAU DE PAULA 

IIV MANUEL CASENY DE BIROS 

~ NADAL BUSQUET DE LA PLASA 

~ 
J UAN GRAVIEL SANVEAT DE JAYMA 

NADAL MOGA DE YSAVEL 

I : 11 FELIP AURA DE PECHICH 

IVI JUAN PUIG DE JULIANA 

~ FRANCICO DE MIGUEL SEBASTIA 

J-J- BERNAT BUSQUET DEL SOLDAT 

A JUAN PAU CARITA DE ARGUE 

.-tH MANUEL PEDARROS DE PEIROT 

4- JOSEPH DECORS DE PARIS 

H-I JOSEPH MOGA DE BETRANA 

lL. FRANCISCO PUT DEL SARTRE 

IVI JUAQUIN PUIG 
I 

Irl LAURENS DECORS DEL FARRE 

11 JOSEPH ESTREME DEL FIGINE 

IXII JOSEPH BARRAU DE MATE U 

11111 ANTON PUJOL DE ANTON 

INI JAYME DEO DE NADAU 

X LAURENS JUAN DECORS BURNEGUET 

-+ FRANCISCO DE MIGUEL BONCOM 

<1 FRANCISCO DE MIGUEL DE CAPDET 

XIII . FRANCISCO GARGUETO PEDEBAYLE 

I \:t I MARIANO DEO FRANCESA 

IXIXI MANUEL RELLA COT DE BAI 
I 

111 MIGUEL LOT DE COT DE DALT , 
'V' MIGUEL DE MIGUEL RAMONET 

II1 FRANCISCO CUMAT DAVIT DEBAI 

;t ESTEBE SARCOS DE SANBLAS 
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Es def'eDses D1.ilitars 
d'era Val d'AraD 

Trebalh que aguec et segun premi en I Cuncurs 
Literari Aranés et dia 7 de Nuveme de 1976, 
para nosta culaburadura Isabel M.O Pena. 

El CASTET LEON 

En a confluencia d'es rius Garuna et Jueu, e en a cunve!1gencia d 'es 
camis de acces a era Val d'Aran p'et port de Benasque, e et Port d'era Picada 
(un pas desde Franga, passi naturals utilisats en tantes ci!1cuntancies en ta 
~nvadí et pais) e era caussada rumana desde Tulusa a Tarraguna p'et port 
d'era Bonaigua , s·e troben es ru'ines de Castet Leon, en es Bordes. 

Tuti es histuriadús cu·incidissen en afirmá que aguesta furtalesa, era 
més impurtant d'et Pirineu, siguec construida p'es franoesi inmediatament 
despús d'era cunquista d'era Val d'Aran, en 1283~1285. Er het d'aguesta 
cunstrucciún p'es invasús, ei ua ·evidencia d'er interés de Franga en ta cun
servá e assegurá aguera cunquista . En contra de tals designis «Castet-Leon», 
será hasta es guerr·es carlistes et més granbeluart d'España contra tut intent 
d'ocupaciun francesa. A pesar de que en tractat de Agnani se acuerdec 
que Franga, obligada a restitu"i es terriroris ocupats injustament, pu"irie des
tru·i es 'castets que erigic en terres oata'lano-araguneses, renunciec de mu
ment a aguest dret e entreguec Castet-Leon a Jaime 11 en 1313. 

En aguest castet de estructura impunent segúns se pot vei en un dibuix, 
(repruduciun de iaute que se trobe en Museu Britanic en Londres). Dues 
turres vetustes, flanquejen era porta reduna que da acces a er interiu; 
t·estimonis consultats, referissen que ere de planta irregular, un poligono 
de sis custats, cuate turres grosses e dúes mes petites, es murus d'et recinto 
principal hauién ua nautáda de curanta pés (mesura empleada en a época) e 
de nau a unse de 'espessú. 

Aquieu residen es Gubernadús d'era Val d'Aran, designats p'et Rei e 
jurauen 'et cargu en 'a glesia d'et Cunvent (j'e Mig-Arán; e desde aquieu exer
cien era sua auturidad. Aquieu hi haiue «taula de justicia », alternant dam 
Vi·ella cerfi diés d'era setmana. 

Desde 1642 a 1649, Castet-Leon turne a adquir"i excepciunal impurtancia 
mi litar en ua naua guerra entre Franga e España. En 1641, era guarniciun de 
Castet-Leon er·e de 50 suldats et sies uficials, cifra mult impurtant se se 
cumpare a era ciudadela de Perpignan que sulament hauie 80 homes. 
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Una memoria anónima referen as uperacius de 1719 indique que et Cas
tet pot cunfie cent homes. 

Aguesta furtal,esa siguec teatru de varius hets de armes impurtants. De 
tuta aquera grandesa sulament en queden cauques panys de muralla en son 
empl,a<;ament. Ua inscripciún en Ga oasa d'es Bordes esculpida en Ga peira 
pruoedent d'et Castet ahunt se perperue era memoria d'et manament d'et 
Reiat Gubrnadú Miquel F'errer de pruveíla de artilleria putenta e Ga Lápida 
sepulcral , encastada en 'a pared d'ara glesia. Er epígrafe grabat en letres 
gotiques , e era figura de Gn guerreru, indiquen era sGa prucedencia, que 
traduis un het heroic, sense dupte, ja que as pes d'era efigie figure er escut 
e un leun curunat, emblema d'era pruteociun real. 

ET CASTET DE VIELLA 

D'er ant ic castet de Viella, na auem cum a reliquia v,enerada, era -esbelta 
tu rre (sigle XIV}, d'aspecte guerrer, octogonal, espillerat. Laguens, d'es sos 
mGrus, a era nautada des campanes, hi ha encara peires sahGmades, en es 
sGes lungues vellades, mentres vigilauen es passi d'er enemic, es suldats 
hi hegen huec en ta cauasse. Viella, era Vétula rumana, siguec victima de 
multes guerres, e un cop incendiada; pusibl-ement, s,erie destruit et Castet. 

En Viella hi aguec iaute castet, dit d'era Libertad emplac;at en puestu que 
ucGpen er actual Paradú e et ohalet d-e dejús . Siguec constru"it a finals , d'et 
sigle XVIII, per manament d'et gubernadu d'era Val d'Aran, Pascual Madoz. 
Segúns Ga foto-g rabat, ere de planta cuadrada , flanquejat de cuatre turres 
redunes . 

Situat estratégicament, custidiaue es accessi a'ra Vila, prucedents d'et 
port de iVella , d'et port d',era Bonaigua, e de Franc;a. Encara que ere recient, 
haguec historia densa en es guerres carlistes . 

A ultims de Nov<embre de 1838, arriberen en Lleida nuticies que se 
hauien sublevat Castet-Leon e agues castet d'era Libertat, despGs de haué 
aussit at Gubernadú Franciscu Gali, e que era guarniciun s'en hauie pasat 
at bandu carliste. Lu que nú siguec vertat. Inmediatament arriberen trupes 
enviades p'et Conde de España e sigueren rebGdes a tirus de fusell p'es 
guardes det castet de Viella . Convenc;ut et dirigent Josep Borg,es d 'era fal
sedad, se retirec hasta SalardG, mentl'es es sGes auenyades se quedauen 
en Betren . A pesar d'et mau temps, passeren et port d'era Bonaigua tres 
batallús que sigueren atacats p'et barun deMeer et 10 de Desembre. Tabé 
curguec era nuticia que Porredón, brigadier carliste s'hauie separat perqué 
nu obeic at manament de incendiá Vi ella. Et cas ei, que Viella ben defensada 
p'et son castet se libree de iauta destl'ucciun. 

En 1863, en a seguna guerra carlista siguec incendiat e destruit. 

Se cunserve Ga Lumrbarda en Museu Etnologic de Viella, prucedellt d'a
guestes IGtes, tirada desde et castet. 
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PENSAMENTS 

PRUMER CANT DET PUEMA "CANTS AS MIES RAICSn DE M.o PILAR 

BUSaUET MEDAN. RESPETAM ERA SUA GRAFIA URIGINAU. 

Hém lu que hém 

perque 's pares en sigueren antes. 

t'enguem dret, dam raics forti , 

er arbe det noste cor 

laguens de 'r auda de 'ra nosta terra . 

Nu sigam ün poble endrumit 

e n iuer trist det record 

senu ün poble bíu 

en desbalhá d'üa náua primauera. 

-Dret é deué ,,: 

Dret de guberná €ra nosta terra 

é d'estimala, et deué. 

So que hésquem de máu nusati, 

deman s'en penadiran ·es nosti hilhs. 

Tan gran crime éi desbrembá 

ara mare mus tenguec en áuda, 

cum ara terra que mus beiguec neiche. 

Un poble bíu, éi ün poble que lüte 

pé's sós drets é libertats. 
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iEra fé en Diu, na casa, na terra: 

et mes bet adot 

que mus dichéren es pai -senhes! 

Pasen es ans, 

é pasaram nusati, 

pro era t,erra quedará. 

déml'es-ag a's nosti hilhs 

cum mus la déren es nosti pares! 

¿Se qué éi éste aranés? 

HBé te'n puiria dá de respostes! 

Pro escúta ague sta : 

Este aranés éi murí, 

murí, día a día, 

d,e'ra mes nobla de's malautíes 

murí d'amur a'ra terra. 

Bira 'ra guelhada ta darré, 

ta's planes que jé escriuec ·era historia. 

Escuta parlá era nostra lengua, 

era lengua que pupérem de 'ra nosta máre. 

Toca 'ra terra que caushigues 

é tasta et son güst ágre adubat pe 'ra südú de's nosti pares. 

Cerca es raics que mus estaquen a éra, 

Aqueri raies que jamés puiran éste arrineadi. 

E alabets, eumprenerás perque hém ün poble ... 

Lütem tuti amassa 

ta que deman üa máua aubada 

enlümine -era net uscüra 

aun drom hué era nosta terra . 
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NUTISIES 

VISITA DES ALCALDES DERA VAL 
D'ARAN AT REI D'ESPANHA 

E cauque dia, e aprufitant ua des 
sues estades 'ena nosta terra es Al
caides dera Val d'Aran visiteJ'len at 
Rei d'Espanha 'ena sua casa dera ple
ta de Baqueira (Pujolu) en nom det 
Cunselh Generau Pruvisiunau dera 
Val d'Aran. Era familia real parlec 
amablement dam tuti es Alcaldes e 
s'interesec pes caracteristiques his
toriques e lingüistiques dera Val 
d'Aran et Arei apuntec era pusibilitat 
de presidi ua des sesius det Cunselh 
Generau e es Alcaldes Ste cumprume
teren a he-li arriva textes e ducumen
taciun suber era nosta historia e era 
nosta lengua. 

PATRIMONI CULTURAU ARANES 

Et patrimoni Culturau dera Val 
d'Aran a estat engrandit dam era 
apurtaciun det senhu Melquiades 
Calzado de Castro, culaburadu d'a
guesta revista era biblioteca dera 
Casha de Pensius de Les d'ua foto
copia 'encuadernada de tuti es ducu
ments e libres que et sen hu Calzado 
a suber era Val d'Aran, dam era cu
laburaciun ecunomica dera Obra So
cial dera Obra Social dera Casha 
de Pensius. Era nosta arrecuneshen
sa 'e et noste agráiment d'aranesi at 
sen hu Calzado e ara Casha. 

EDICIUN DE CUNDES EN ARANES 

Et passat dia 5 de ge et noste amic 
Federiu Verges dec a cunesher ena 
Sala dera Casa dera Vila de Viella 
era ediciun de dus cundes en aranes 
dam dibushi enta mainatges e que 
sun: 

ETH DAONER E ES CER.JDES 
ETH DRAGON DE BANHOLES. 

Ta pla que 'ra sua cuedada presen
taciun e 'es temes trigadi sun un bun 
punt de partida enta d ',aguesres edi
cius que vulerien nu siguessen es 
darreres. 

SEGUNA ASAMBLEA DERA 
ASUCIAIUN DE VESIS DERA VAL 
D'ARAN «ESTERSUS" 

Aué (e encara que dam forsa pru
blemes} et trebalh pera Val d'Aran 
seguis. Ua pla bera mostra siguec 
era 2." Asamblea des Tersús. Et dia 2 
de nueveme mus turnerem a trubar 
per Stegun cOp es aranesi, amas
sadi 'en cine de Viella pera Assucia
ciún de Vesis dera Val d'Aran .. Es 
Tersús" . 

Era Junta Dimisionaria hec a sabé 
(as que mus hi trubauem) et trebalh 
que s'hauie het 'en tut un an de ges
tiun . Et besunh de d'ua naua Junta 
hec a cunvucar ues naues Elteccius 
enta et dia 25 de nuveme. 

Aumen vulut vei en es sos resul
tat (sense massa participaciun) nu 
pas ua manca d'interés se nu mes 
léu et poc tens tengut enta prepara 
ua informaciun adecuada. Era naua 
Junta Pruvisionau dam era ajuda de 
cauqull des membres dera Junta 
vi,ella s'ha proposát (dam ua· gran vo
luntat) de da ta leu pugue ua clara 
infurmaciun dera situaciun e ubjec
tius dera Assuciaciun en aguest mu
mento 

Vuleriem desde aci he un crit ara 
participaciun de tu ti es aranesi en 
trebalh pes causes dera nosta terra, 
que n'hei tant mancada, atraués d'a
guesta Asuciaciun o de cualsevul au
te miel. 
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UN SHINHAU MES D'URTUGRAFIA 

ACCENTUACIUN 

Era accentuac iun en aranés . Ta accentua es paraules en aranés ae haran 
eum en ctala . 

PARAULES AGUDES : S'accentuaran tutes es paraules agüdes que acabi
guen en : a- e- i- 0 - u- as- es- is- os- us- en- in . 

Exemples : cate, maitín, curne, mijo, sé, minjadú, punín, ací, pecutín, 
milhuca, carís, jelús, narigús, vesín, pubas, amas ... 

ACCENTUACIUN DES VUCALS: 

I a/ Tustem s'accentuara dam accent greu. 
le/ o/ Sibans siguen dübertes o barrades s'accentuaran dam aecent 

gr·eu o agüt. 
/ i/ ul Tustem dam aceent agüt. 

PARAULES PLANERES : S'accentuaran tutes es que nu acab iguen en es 
dutze terminaciús agüdes. 

Ex:emples: angel, delanet .. . 

PARAULES ESDRUJOLES : S'accentuaran tutes. 

Exemples : sapiguen, acabiguen, cúrriguen, número ... 

PARAULES FURASTERES 

MiAU BEN 

Bastan ben pru ben 
Desde luego ta pla que ... 
Arrügat ... arrupit 
Recuelhe .. . cuelhe • arr.emassa 
Avalancha lauetch 

Seca shugil 

Camiseta samarreta 
Barbilha mashera 
Ruba pana 
Lastima dumatge 
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DUCUMENT 

Cum a document publicam a~i es cartes creuades 
entre Oa escritura catalana e un currop d/aranesi 
e publicades ena tardu de 1979 en diari <Avui:., e 
que pensam poden da bet shinhau de lum suber 
era nosta identidad de poble: 

LA NOSTRA VALL D'ARAN 

Soc filia de terres Ileidatanes i no coneixia la seva part més bella: la 
Vall d'Aran, que alguns anomenen ,erroniament, «la Suissa espanyola». Quan 
era xiqueta sentia parlar d'aquesta vall com d'un jardí ;nacoessible durant deu 
mesos ,die I'any per culpa de la neu. El túnel de Viella era, encara, una pro
mesa reial amenitzada de discurs i trompetes . Avui, malgrat el túne,l -i en 
quin estat lamentable es troba!-, la Val! d'Aran continúa 'essent un bocí de 
patria a"illat no sois pels imperatirus de la geografia física . 

Escoltant els aranesos dJurant el mes dPagost, caminant pels seus poblets 
de rodalia , he poguet comprovar fins 8< quin punt n'estem allunyats 'els cata
lans que visquim al sud de la boca del túnel i del port de la Bonaigua; fins 
a quin punt són e.(ls lIuny de nosaltres. Es un allrun'fament fruit die circuns
ti:mcies historiques més que geogratiques. Els aranesos s'han sentit prote
gits pel Vteinatge de Franc;:a més que per la Catalunya d'una Espanya que no 
ha fet la revolució burguesa capac;: d'afrontar i modificar els inconvenients 
de la topografia i de I,es incl'emencies atmosferiques. Són moltes les famí
Hes araneses que envlen d~riament o semanatlment els seus fills a estudiar 
a Fran~a o bé 'utilitzen els s,erveis francesos de socors muntanyencs i fin 
i tot sanitaris. ES' així, no pas únicament per lal facilitat de comunicació amb 
Franc;:a, sinó perquv el progres socj,polític del país vei ofereix possibilitats 
reals i no retoriques. De problema de Hengua, no n'hi ha, puix que I'aranes 
paria, ultra la seva, les lIengues francesa, catalana i castellana. 

No ,em proposo analitzar I'originalitatde la Vall d'Aran, ni podria propo
sar-m'ho atesa la precarietat deis meus coneixements sobr·e qüestions tan 
essencials com la s'eva economia i les modificacions sociologiques que li 
han imposat I'e>oplotació deis seus recursos hidrau¡¡'cs, obres que requeriren 
contingents de ma d'obra andallusa, aragonesa, gallega i castellana que, avui 
constitueixin la meitat de la població deis seus divuit municipis. Cal tenir
ho pressent a I'hora de la reconstrucció nacional a Catalunya. 
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Aquesta no és més que la primera reflexió d'<una sensació recentment 
viscuda que la Vall d'Aran és lIuny de nosaltres no sois per culpa de la neu, 
sinó perque els sistemes polítics dl'Espanya ens ha allunyat e·ls uns deis 
altres. 

Enguany, el turisme catala no aranes, -ho especifico p.erque l'Aran és 

Catalunya, i cal no oblidar-ho- ha estat numericament important i són molts 
els catalans que prenen els problemes de I'Aran com a propis i no des de 
I'optica del turista d'al tres terres. Es una bona astatua perque rebutja la. idea 

que la Vall ld'Aran <es ,,'una altra cosa". Els problemes de l'Aran són els de la 
Generalitat de Catalunya?, que volem efectiva i en funcionament i no f icticia . 

Tornar a I,es «baronies» i «senyories» rmedievals, com pretenen alguns ara
nesos, no és la solució, per prospers que fossi en el seu termps . 

En el our d'una excursió al parc nacional d'Aigüestortes vaig tenir ocasió 
depresencia'r 1 'actitud correcta . Un senyor de Baroelona que ·es diu Manel 
Massagué, acompanyat Ide la seva 'eS/posa i d'un. altr:e matrimoni barc-eloní, 

arriscaren els ossos i I'eix del seu cotxe , pujant fins al parc per una pista 

que amb prou teina acoepta un. jeep. Un parc nacional hauria de tenir acces
sos mínimament segurs per al turisme de mas ses que es despla<;a amb cotxe 
propi , Ilogat o compartit. Doncs bé: els quatre o sis quilometres des de la 
cru·illa Caldes-Boí fins a I'estany de la Uebreta, no té ni la categoria de camí 

forestal. Es una pista de polseguera, clots, pedregam i roques enormes que 
es precipiten al camí des de la serralada sense quel ningú no les retiri. S'a
consella als automobilistes que deixen I'utilitari a lacru'illa, fadn I'excursió 
a peu o 1I0guin un jeep. El senyor Manel Massagué es comporta com a ciuta
da que defensa el seu ,dret! a 'casa seva . Aprofitant la presencia d'un dipu
tat de Baroelona entre els visitants, I'aborda en sortir del temple de Santa 

Maria de Taüll per exposar-li, s-ense preambuls burocratics, el problema d'in
terés públic esmentat. Jo vaig dir que hi han coses més urgents, tals com 
escoles i hospitals, pero aquell senyor objecta, amb rao que aixó de les 
"prioritats» havia 'esset sense I'e~cusa per a no ,escloure-Ies. EII comen<;a: 

«sacrificar» 'escoles i hospita.ls. Opinava que els mateixos visitants del pare 
naciünal podi,en, si calia, pagar una mdi,ca entrada destinada a I'arranjment 

del cmí, o pagar alguns treballadors 'en atur per tenir-Io ,en condicions, treu

re 's els rocs, etc. Tot aixo, naturalment, a condició que I'usuari pogués veri 
ficar I'honesta administració deis diners recaptats. 

E~plico I'anecdota amb tant detall per:que m'ha semblat una actitut exem
piar la d'aquest «catala na aranés» que «puja» a la Vall ó'Aran i es fa. seus 
els problemes que hi troba. El senyor baroeloní no nauria reaccionat igual si, 

enlloc '(f'estiuejar a la Vall d'Aran, ho hagués tet a Suissa. La seva actitud no 
podia ésser la del turista que visita I'estranger, sinó la d'un ciutada que viat
ja per la s'eva terra amb els ulls i el cor beo. ooerts. I la Vall d'Aran, la mera
vellosa ¡serena Vall d'Aran, és la nostra terra? 
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CARTA OBERTA A TERESA PAMIES 

Malgrat que 'els aranesos ja esten acostumats que escriptors d'alta plo
ma oesbarrin quan parlen de la Va d'Aran, ens sap més gl"eu encara si aquest 
estcriptor pertany a runa comunitat germana com és el pobl'e catala; tant és 
així que vol,em en aquesta ocasió, senyora Pamies, sortir del nostre ua'illa

ment. i també del nostJ1e silenci per puntualitzar algunes de les profundes 
impl"ecisions que vol,em creure de9'udes més a 'una manca de coneixement 
que a unavoluntat d 'ofiendre, perque no dubti, senyora Pamies, quevoste en 
el seu artide al diari "Avui" del ipassat dia 15 de stembre va ofendre el poble 

aranes i, cosa 'encara més greu, el va ofendre arrogant-se la representació 
del poble catala , que no ens costa que ningú li hagi dJonat. 

La primera gran imprecisió que trobem al seu article és quan diu: -Són 
moltes I'es famíJites araneses que envi,en diariament o setmanalment els fills 
a estudiar a Franc;;a .. ... . Permeti que Ii dliguem ben sincerament que no en 

coneixem cap, que ja és dir. 

Quan parla la nostra Jl.engua,ens obliga fer-Ii pale el nostre agra'i

ment per tractar-Ia com a tal , cosa que no hem pogut aconseguir deis re
dactors de I'Estatut de Catalunya que, en parlen, hi fan amb el mot, "parla-, 
que al nostre entendre té connotacions negatives, ma,lrgrat la soHicitud que 
els fou tramesa per I'Associació de Ve'ins de la Vall d'Aran Estérsus i per 
la totalitat die les corporacions local araneses pocs dies abans de la seva 

redacció definitiva a Madrid. 

Quant al percentatge ,de població forana de la Va'lI d'Aran, segons una 

recent equesta apareguda a la publicació d!el Museu Etnologic dera Val 

d 'Aran Terra Aranesa. sobre 6.000 habitants de la Va'II, n'hi ha 1.800 de no 

aranesos i , d'aquests 1.800, diru que 1.015 vol,drien aprendJ1e a parlar J'ara
nes ; a més , a aquests 1.015, cal afegir aqueHs qui el parlen; no Ii sembla 
un veritabl,e exemple d!'integració sens,e cap lIei estatal ni estatutaria que 
obligui afer-lo? 

No es pot imaginar el greu queens sap haver-Ji de porta r la contrllrla 
en una qüestió geografica tan simpl,e com és la seva infantil afirmació que 

el Pal"C Nacional d'Aigüestortes és a la Va'1I d'Aran; doncs no, la Vall d'Aran 
-Val per a nosaltre&- s'estén des del port tdIe la Bonaigua tins a la ra1!lIa 
de l 'Estat frances al Pont de Rei i 'compren J'alta conca del riu Garona Idos 

enclavaments fora d'ella, el de Montgarri, ja georgrMicament al Pallars sobi

ra, i J'Hospital de Vi ella , geograficament a J'Alta Ribagorc;;a, mentre el Porc 

Nacional d 'Algüestortes és situat al Pallars Sobira, a I'altra banda de la ca~ 
na de I,es muntanyes que envolten el cercle de Colomers, i té els seus acces

sos ds del poble d'Espot per una band a ides de la vall de Boí per I'altra. 

17 



De totes maneres, cre i'em que est en el bon camí per a ooneixer Cata

lunya i la Vall d'Aran, viatjar és, sens dubte, el millor sistema d'aprendre 
geografia i, per tal motiu, ·ens sentirem molt honrats en rebre de nou la seva 
presencia i li podrem demostrar sobre el terreny tot aixo que aquí precis'em. 

En relació amb I,es " baronies i senyories medievals» ens plau poder-Ii 
concretar que la Vall d'Aran no les ha conegudes mai. El nostre tracte amb 

la Corona d'Aragó va ésser sempre directe amb el re i; per tant, nosaltres 
els aranesos, ens podem gloriejar de no haver conegut 'el feudalisme . 

Ara bé, el que realment ha ferit la nostra dignitat de poble ha estat la 

seva afirmació «I'Aran és Catalunya» ; permeti 'ns de recordar-Ii les paraules 
de Joan XX~,, : «Tot aquell qui té detenminats drets, té com a eX'pressió de 

la seva propia dignitat I'obligació Ide reclamar-los» ; doncs bé, en nom d'a
questa dignitat, vuitanta-set deis norant-set regidods municipals de la Vall 
d'Aran també varen saber ·defensar-Iael passat dia 2 de setembre, aplegats 

sota la volta de la historica església de Santa Maria de Cap d'Aran, en pren
dre I'acol'd ole reinstaurar de fo,rma provisional Eth Conselh Generau dera 
Val d'Aran, institució de, gov,em que va perdurar cent-vint anys, prengui 'n 

nota, cent-vint anys més que les institucions catalanes" com a eina fonamen
tal per a la recuperació de la identitat i els drets tdel poble aranes, manifes

tats al lIarg de la seva historia tan fermament 'com els del poble catala i tam

bé per a refon;ar els tradicionals lIac;os de germanor entre els dos pobles. 

Davant tot aixo, els aranesos -dlel 19,79, en veure el fet joiós del renaixe

ment d'una nova Catalunya i una nova Espanya democratica i respetuoses 
deis individus i les co~lectivitats, volem i e5lperem d'aquesta nova Catalun,ya 
la compresió i el respecte que 'ella eSipera i demana al nou Estat espanyol, 
i aixo vol dir el maxim respecte a la nostra cultura i a la nostra Ilengua 
no catalanes un re'<i1rec;ament de les nostres institucions historiques (Conselh 

Generau, Síndi'c, etc.) i una legislació que permeti tornar a la comunitat ara

nesa el domini secular deis seus béns comunals {boscos, aigües, etc.) i que 

permeti també el desenvolupament anivellador deis se'Us sectors productius. 
Tot aixo ens penmet de dir que la unió de la Vall d'Aran a Catalunya, ha estat 

sempre «voluntaria -i ¡pactada", segons I'esperit d'ambdós pobles. Els arane

nesos vol'en continuar servant el pacte, esperem que Catalunya també ho 
vulgui. 

Si una lIengua, una cultura, una historia i un espai geogratic no són de
terminats á 'un poble, quins són, doncs, per voste aquests determinants? Una 
estructura estatal moderna, tal vegada? Si és així, on és I'entitat del poble 
catala? 

Aprofitem I'avinentesa per pregar-li, si les seves ocupacions li ho per

meten, que vulgui visitar-.nos de nou, car axí podrem comentar más amplia
ment tot aixo que a ta,lI d'inici hem apuntat aquí. 
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TORNANT A LA VALL O'ARAN 

En escriure «La nostra Vall d'Aran- (<<Avui», 17-9-79} no imaginava que 

portaria tanta cua. Ja havia advertit: «No em proposo analitzar I'originalitat 
de la Val! d'Aran, ni podria proposar-m'ho, atesa la precarietat deis meus 00-

neixements ... ». Eren impressions d'un mes en terres que jo considero part 
de Catalunya , una part bellísima i a"illada, no sois per raons de la geografia 

física . Resulta , pero, que, segons - Carta Oberta . que se m'adrel;a des d'a
questa pagina (<< Avu i », 28-9-79}, 'el meu article ha ofes al poble aranés i ha 
ferit la seva dignitat. Es <una mica fort, no us sembla? 

Es cert -i aquí responc no sois als autors de la carta- que el meu 
art icle donava a entenolre que el Parc Nacional d'Aigüestortes es troba a la 

Vall d'Aran . La redaoció era incorrecta. L'excursió a Aigüestortes s'organitza 
des de Viella. Constitueix 'un atracHu turístic important per als visitants i es
tiuejants de la Vall d'Aran. En evocar I'episodi, origen de tanta polemica, no 

vaig ésser pro uclara en no precisar que de la comarca de I'Aran havíam 

passat a la del Pallars Sobira. Intentava destacar I'exemple decivisme aetiu 
dl'un barceloní davant la deixadesa administrativa en comarques allunyades 
de la seva . No també ha estat critioat el sugeriment d'arreglar el camí a 

Aigüestortes i fer-Io assequible als qui ja no podem enfilar-nos -hi a peu . Per 
que només I'excursionista de motxila ha de tenir dret a gaudir d'aquells pai

satges? L'autor ~e la crítica em sembla 'excessivament escandalitzat per un 
arJihel tan natural com I'expressat pel senyor Manel Massagué a qui, de pas
sada, demano perdó per haver-Io ficat en aquest mullader. 

Tornem a la «Carta oberta" que m'adrecen els senyors Calbetó, Vergés 

i Medan. En considerar lIeidatana la Vall d'Aran no ofenc ningú. Sóc filia- de 
la comarca del Noguera, una de les nou que constitueixen la província de 

Lleida, entre les quals hi ha la de la Vall d'Aran . Aixo de les províncies no ho 
he inventat jo. Arbitraria o no, és 'una distribució administrativa territorial 
que encara hem d'emprar per entendre'ns, cosa que no vol dir renunciar a 
modificar-la un dia . Si desbarro - com diuen els signats de la «Carta»-, 
caldria que m"expliquessin on queda la Vall d'Aran, de quin Estat forma part 

de quina nació des de que el 1175 els aranesos pactaren amb Al fons I lIur 

incorporació a Catalunya. 

Si en el meu ,a,rticle die que el's problemes actuals de la Vall d'Aran son 
els de la Generalitat de Catalunya, no crec ferir la dignitat del ipoble aranes, 

sinó assumir totel que ens afecta com a comunitat de 'comarques, cap de les 
quals no ha d'esser negligi'<lla. 

En diuen Que la Vall d'Aran no ha conegut mai «baronies ni senyorius •. 
Jo he vist terres de I'antiga baronia de Les, I'ermita edificada per un deis 
seus senyors, restes de castells Medi'evals i he lIegit croniques sueoses 
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obre un baró de Les anomenat Auger de Bal1bada que, per cert, tenia un curiós 
sentit de la lIeailtat al poble. Quan els aranesos eren súbdits del comtat de 

Comenge I altres, els senyors feudals crearen institucions que corresponien 
als seus interessos, pero la historia no s'atma amb ells. 

Sobre el Counselh dera Val d'Aran recentment reconstitu'lt, no estic prou 

informat per a op inar sobre la seva corweniencia o inconveniencia en I 'actual 

procés democratic i autonomic encara no consolidat. El poble de la Vall 
d'Aran haura de decidir-no i el poble són , també, els milers de treballadors 
immigrats que hi anaren a construir obres hidrauliques, a fer rutilar la indús
tria turística d'estiu i d'hivern, a ,edificar-hi hotels, xalets, urbanitzacions 

i camins forestals. Si he 'escrit que etlls i lIurs famílies constitueixen la mei
tat de la població d'aquella comarca lIeidatana, és perque així me n'informa
ren en diferents indrets, com Arti'es i Viella. No poso en dubte les xifres pu
blicades a TERRA ARANESA, pero ignoro si inclouen la part ,die treballadors 
residents i 'encara no empadronats a les Valls. 

Un lector escriu des de Montalban (Fran9a}, que la Vall d'Aran és occi 
tana. A I'hora de resoldre els probl'emes actuals de la Vall i de reconstruir 
Catalunya comen9aflt per donar-se un Estatut, no sé que vol dir aixo d'ésser. 
oceita. Fóra difícil de destriar les pureses i les impureses oe I'origen occita 

deis aranesos d'avui. La mateixa lIengua aranesa s'ha encallat i adult;erat per 

tnts segles de marginaoió i per manca d'una normativa aplicada en la vi$ 
i no únicament p,er quatre estudiosos i erudite. Aquesta és una qüestió que 
hauria d'abordar la Generalitat de Catalunya. 

He lIegit a la premsa les incidencies de la reunió constitutiva del Consell 
provisional de la Vall d'Aran . s'hi oposaren els dos únics municipis adminls
trats de partits polítics , (els de Bausen i Canejan, de Convergencia i Unió). 
La gran majoria de batlles i regidors són independents. Quines capes sócio

economiques representen? La resposta podria explicar moltes coses. El 
.. Counselh» fou creat al segl'e XII i derogat per decret reial I'any 1834. Moltes 

coses han passatd 'aleshores en9a i caldria analitzar-Ies amb sentit crftic 
i visió de futuro Potser també discreparíem en les conclusions, pero discre
par no és ofendre. Tots tenim dret a exposar opinions, i en aquesta qüestió, 
no amago la meva. Considero la Vall d'Aran part de Catalunya, una Catalu

nya que també és Espanya. Tot intent separatista fóra inviable i, en I 'actual 
correlació de forces i nivell de consciencia popular, catastrófico No concebo el 

progrés economic, polític, social, cultural deis nostres pobles respectius 
tornant al passat, sinó afrontant plegats el present ,en funció del futuro Aixó 
podem fer-ho a I'entorn d'un projecte reaccionari, disgregador i d'esqu,ena a 
I'historia. Un projecte de progrés, clarament definit i engrescador per a tots 

els ciutadans d'avui, sense anacronismes. Les noves generacions no aniran 
«darr,era d'antics tambors». 
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L'ARAN I CATALUNVA 

Haestat un greuge fort, molt fort, el que ens ha fet Teresa Pamies en 
parlar d',<intents separatistes» referitnse a la Vall d'Aran. Ella sap molt bé 

que la sola suposició significaria una imputació molt greu pero sobretot molt 
falsa que, rodolant de boca en boca, i amb afegits i interpretacions, ens faria 

passar per qui no som i podria posar en contra nostra molta gent tant de 

Catalunya com d'Espanya. I en canvi ho ha escrit així, tant davant I'opinió 
pública com deis estaments oficials . 

La reivindicació aranesa, de la nostra Ilengua i de les nostres institu
cions historiques, no s'ha manifestat en una sola acció en un sol paper ni 

en una sola petició que pugui significar secessió d'Espanya i qui tal insinua 
obra en peu de falsedat. Aquesta reivindicació ha estat acceptada legisla
tivament a I'article tercer i a la disposició addicional del projecte d'Estatut 

de Catalunya, un projecte de lIei catala que ens vindica, i que fou aprovat 
per unanimitat per l 'Assemblea de Parlamentaris de Catalunya i s'-empara en 
una disposició de la mateixa Constitució. Són fets evidents que només la 

mentida podria contradir. Tan evidents, que aquests textos Catalunya els ha 

votat fa pocs dies. I Catalunya mateixa ha decidit, perque el nombre deIs 
vots aranesos és, denatural, gairebé insignificant. Fa estrany que en catala 
un poble queha hagut de sofrir tant del mateix mal, s 'hagin pogut escriure 
paraules que significarien trepitjar un altre poble. Pero manifestem pública

ment que aquestes paraules no ens afecten perque sabem molt bé que tre
pitjar altres pobles no ha estat mai I'esperit de Catalunya ¡que qui les ha 
escrites no representa ni desmenteix I'esperit nacional deIs catalans . 

Nosaltres, el aranesos, en la nostra lIengua i en les nostres institucions 

historiques, hi hem reivindi·cat també I'esperit de convivencia que durant 
segles ha informat la relació CataluniYa-Aran . I que ha perviscut sempre, 

malgrat, posem per cas, que en una lIengua hom digui «sí" quan en I'altra 
hom diu .. oc» . 

Aquella relació cordial que hem invocat del primer moment enc;:a i que 

comenc;:a el 1313 amb el famós pacte de la Ouerimonia en el qual Jaume 111, 

tot reservant-se un sester de blat per cada casa, confirma als aranesos el 

domini de lIurs ¡propietats, /'ús de les seves aigües, el dret de pesca el d'edi
ficació, el de pasturatge i tants d'altres, i acaba I'abús feudal. 

Un pacte que, cam la Mancomunitat de PaIsos que florí en un altre ve
sant del Pirineu i també Mediterrania endins, fou model a Europa de bon 

seny i de bon gavern . D'humanitat i de convivencia. 

Anar a buscar un crispell tel1giversador en epoques anteriors que nosal

tres no invoquem ni esmentem és un garbuix que Teresa Pamies s'ha fet 
i que ella mateixa s'haura de desfer, si vol. No hi entrarem, en el seu joco 

21 



El caas del segle XII na té res a veure amb la nastra vindicació i justament 
valem el tracte que va acabar amb la passibilitat que 'cantinués aquel! desari. 

Per tal que lasenyara Pamies dispasi d'ara endavant d'un 'elemetn més. 
aclaridar dela realitat socia-ecanomica deis regidars deis a}untaments i jun
tes ve'inals dela Val! d'Aran, esmentem tat seguit les seves prafessians. Ra
maderes ,amb eXip latacians propies d'una mitjana de 4 hectarees a menys: 25 

per cent. Trebal!adars per compte d'altri en els diversas sectars de serveis: 
45 per cent, 

Autonams de serveis : 15 per cent. 
Professians liberals: 5 per cent. 

Danes sense prafessió específica : 5 per cent. 
Sugerim que vaste mateixa entregui les canclusians, Prengui bana nata 

Que la dependencia o independencia de determinats homes na són signes 
demastraÍÍ'us de lapragressivitat o reaocionarietat d'un programa dut a terme 
per aquests mateixas homes, Perque es pat ésser pragresista i autagestia

nari sense estar afiliat a qualseval partit a agrupació palítica, es pat ésser 

tatalitari, di,ctadar i reaccianari amb 'Un carnet a la butxaca, 

Quant a la canveniencia o na de reinstaurar el Cansel! General de la 
Val! d'Aran, el pable aranes ja va manifestar-ha ben fermament el 22 de se

tembre del 1978 en I'assemblea 'canstitutiva de l'Associacióde Ve'ins de la 
Val! d'Aran «Es Tersus» , 'en la qual ,eren representades gairebé tates les famí

lies de la Val! . I aqust clam unanime fol recalllt en el pragrama idealogic de 
la candidatura independent Unitat d'Aran en les darreres eleocians munici

pals, i fet realitat per aquests mateixos hames el passat dia 22 de setembre 
a Cap d'Aran amb la divergencia relativa que voste apunta, 

Na padem atargar bel'ligerancia catalana a qui el 18 de setembre del 1976 

i en resso de 1'11 de setembre, el primer que es va celebrar després de qua
ranta anys, va escriure : «si tenir sentit comú val dir saber discernir raana

dament, els catalans no padem vanaglariar-nas d'aquesta facultat malgrat la 

nastra reputació de gent de seny", 

Justament el seny ha presidit, de sempre la relació Catalunya-Aran, El 
seny i el cane ixement mutu , De Jaume 11 enc;:a i gracies al seu pacte i a d'al
tres que vingueren després a l 'Aran va desapareixer la que en deien «immu

nitat» feudal, per malt que algú, com a excepció i cam a tat arreu, s'hagi 

pagut excedir, cam ocarre en els nastres dies. I a I'empara de Catalunya 
I'Aran na ha vist destru'ida la seva cultura accitana, La cultura aranesa, que 

tampac Fel ip V na destruí perque na ens aplica el "Decret de Nueva Planta» 

ja que na farmavem després de Jaume 11 i sata cada rei catala i espanyol 
cap mena de part alíquata en les terres del seu damini. Erem súbdits del ma
teix rei , i érem, cam sam avui, germans deis catalans. El Consel! de la Val! 
persistí fins al 1834 malgrat la desaparició de la Generalitat, i en la farma 
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que els catalans havien ajudat a donar-Ii era la vivencia institucional que ens 

feia recoroar amb enyor la civilitat i la lIeialtat de Catalunya . 

Que estem dins d'Espanya ho sabem prou . No cal que Teresa Pamies ens 
ho digui. Ja enS ho va dir la Constitució del 1812. S'ha despertat una mica tar<:! . 

I la cosa no té res a veure amb el 1175 que ella invoca anacronicament . Des

prés del 1175 i abans del pacre del 1313, la Vall d 'Aran fins i tot fou francesa 

una colla d 'anys . No -cal c ontestar-li. I t ampoc no cal contestar aixo que diu: 
«que vol dir ésser ocita .. . Li podríem recomanar, pero, de matricular-se a la 
Universitat d e Tolosa de Llenguadoc, on potser n'aprendlrie qualque aspecte. 

L'Estatut de Catalunya, en el que pertoca a I'Aran, no retorna al passat 
sinó que dóna forma jurídica a un ipresent pales .com la realitat mateixa . I dins 

la seva obertura envers l'Aran permet retocs que no són de caire separatista 

i que no e~posarem aquí perque no els pugui tergiversar. Retocs que no 

formen part de cap "projecte reaocionari disgregador i d'esquena a la histo

ria- Que ella esmenta sense referir-se a res en concret ,pero dirigint els trets 

contra I'Aran i el prestigi de I'Aran. El seu to d'acusació envers tot un poble 

de menyspreu vers la nostra história i de manca de respecte en titilar-nos 

d'una cosa i altra, sigui dit que, davant nostre, no li concedeix cap autoritat. 

L'únic Que no voldríem, i fora d'aquesta facecia personal , ben lIuny d'ella , 

és que la política contra l'Aran amagués, potser involuntariament, una polí

tica general contra les comarques de Catalunya en el desig que no tinguin 

representació parlamentaria al Parlament de Catal'unya i que, per tant, la 
seva veu resulti ofegada . Amb la singularitat de l 'Aran 'poden aixafar altres 

singularitats no tan remarcables pero igualment respectables . No voldríem 

que amb I'excusa nostra ningú pogués fer cap mal a cap altra comarca ni a 
la mateixa Catal,unya . 

Només ens 'cal afegir que hem escrit aquesta resposta sense intenció 

de caure en el joco Conscients que cap catala no voldra impedir que mantin

guem les nostres instituclons i que parlem I'aranes, una variant de I'occita . 

Que el sol fet de pensar a trepltjar-nos i privar-nos-en li faria caure la cara 

de vergonya. I que si un dia en demanem I'ensenyament obligatori no hi veu

ra separatisme, perque no ho sera. 

Catalunya ha estat, és i sera terra de Il ibertat. I ha estat la nostra em

para durant segles. Gracies, Catalunya . 

- *-
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PASATEN S 

ENTRAUFS DE PARAULES 

1 234 5 67 8 ORlSONTAUS: A - Article indeterminat 
plurau (Capvirat), - B, Instrumtnt enta hu
mar (Capvirat), - C, Cunsunant. Nom d'uo 
riu dera Val d'Aran (Capvirat), - D , Her 
que ua causa age mes temperatJura (Capvirat). 
Amas de flus, - E , Se dits de ua causa que 
nu s'a metut acode, Part blanca det pan, - F, 
Adverbi dt mode. Vuca!. - G, Arbre que se 
creme et día de Sant Juan (Capvirat), - H. 
Alirnent básic oum se dits en PUjolu (Cap
virat), 

A 
B 
e 
D 
E 1-+-+-

VERTICAUS: 1. Animau duméstic cum se 
dits en Pujolu, - 2, Se dits de ua causa que 
ei difici,l de trincar, - 3, Vuca!, Se dits dol 

que a het ca':lcarren, - 4 , Prodruote cumestible que se trobe en 18 bosqui: ena tardu, 
plurau (CapYIrat), - S, Current grana d'aigua (Capvirat), Animau sauvatge que se 
trobt en es bosqui aranesi (Capvirat), - 6, Cun,junciun adversatiua, Cunsunant. - 7. 
Nom dera Val aun Viuem (Capvirat). - 8. Parte det cos der home cum se dits en 
Píljolu. 

F 
G 
H 

Metent es letres que currespunen en cad espai cumpusaratz et llOm der autu dera 
can~un "POresa" , 

F A M L A 
E J A F C 
C 1 M 1 P 
L J F G Q 
U K D N L 
M R C M T 
E L A N R 
D W E 1 C 
R B A O 

EJMONTARTOIM 
DFAMRUVHILJA 
UM LNSCXKPGED 
LDHIBAQUEIRA 
TABOFUSMDVDC 
NC LPPUMEROME 
OIAQUMTPBECT 
MONTCURBISUN 
TUCANERAOJDE 

S 

RRO 
O D 
L V 
S U 
O A 
X B 
O R 
B O 
U Z 

P 
N 
D 
C 
J 
U 
S 
D 
X 

LIPUS - LAPUS 

Cercant de dreta a querra, de querra a drota 
de nau en bash e de basb ta nau, tnubaratz nau 
noms de muntanhes araneses. 

-ew 'g - 'tre.ry 'L - '~ 'QJ:)d 
'9 - 'uml1d 'nrn . ~ - 'uV '000;) '17 - 'mny 
'V '( - 'lima '¡ - '11::> ' 1 :SnV::>IJ..lIHA 

'lid 'H - ' n.rn~ 'O - 'V 'nl1lV 
'd - 'l1.mW 'Q.I() 'H - 'urnll 'l1n1Q 'O - ';lJ:)N 
'0 o::> - 'l1d!d 'H - 'sn 'V : SflY~NOSI1JO 

:s:nnVllVcl ao S'.!I{1Vll.LN:i 

tluaJusud tii1J sn,~nlns 

Nom del aJUtu dera can9tJD. P í'iresa: FRANCISCO NART ARRU, 
Es nau muntanhes sun: TOCA - BAQUEIRA - MALH BLANC - ENTECA

DA - MONTCURBISUN - MONTARTO - MON1LUDE - TOCA NERA, 
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Fundaciún Museu Etnulogic dera Val d'Áran 

D,e's Estatuts: 

Art. 1. Se custituís Oa Fundacium benéfica-artística-cultOral de earacter 
particulá e privat € naturalesa permanent que s'en didará «Museu 
Etnulogic de 'ra Val d'Aran- . 

Art. 2. Era Fundaciun a -er ubjecte de urganisá On Museu que pugue re
eelhe e sauvá tut lu que pugue de't passat: historia. arqueulugia e 
custOms de'ra Val d'Aran , sigue auent era prupi-edat de's causes e 
sauvantles, sigui rebentles en deposit ta'ra sOa eunservaeiun e ex
hibiciun cunservant era prupiedat es que ac an entregat. 

Art. 19. Era Fundaciun: 

Nom 

a) Examinará les trevalhs e r·eberá es comunieaclus de's Membres 
de'ra Fundaciun, prenent es d-ecisiús que calgue. 

e) Decidirá era cr·eaciun de seeciús ta'r lestOdi de temes e euestiús 
especials . 

d) Ajuntará a's trbalhs de 'ra Fundacium a jueni €stOdiusi dam vuea
ciun ta'ra labú d'aquera, e urganisá trubades de divul,gaciun. 

e) Healisará tu ti es trebalhs necessaris ta'ra urganisaciun d'On Mu
s-eu de 'ra Val, recuelthent tut lu que sigue d' interés. 

BULETIN DE SUSCRIPCIUN 

Domisili ............................................................................. Poble ....................... : ........ ........ .. 

Amic de't museu O Culaburadú O 

Enviá a MUSEU ETNOLOGIC D'ERA VAL D'ARAN. 
Carre Majú. VIELLA (Val d'Aran). 
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