CRÒNICA DEL COLLSACABRA
El parlar de Collsacabra
Amb aquest títol va aparèixer el passat mes de
març un interessantíssim treball que consisteix
en una anàlisi lingüística del parlar d’aquesta contrada, fet per l’estudiós Jordi Dorca, de Torelló.
Aquest tipus d’investigació, que hauria de sovintejar més a casa nostra, salva la memòria dels mots
abans no sigui massa tard, i ens posa en contacte
amb una manera de dir pròpia d’una contrada.
Esperem veure’l publicat aviat, ja que segur que
interessarà no solament als lingüistes, sinó a tots
aquells que valoren i estimen la llengua i el país.

CANTONIGRÒS
4ª Fira del Llibre de Muntanya al Collsacabra
Amb el seu recorregut itinerant pel Collsacabra, i
després de l’edició de Rupit, la 4ª Fira del Llibre

de Muntanya se celebrarà els dies 8 i 9 d’octubre
a la població de Cantonigròs. El tema que centrarà
els actes culturals serà sobre la petja humana a la
muntanya. El president d’honor d’enguany serà el
doctor Martí Boada, professor de Ciències Ambientals de la UAB. El dia 8 a les 11.30 h tindrà lloc la
inauguració de la Fira per l’Honorable senyor Salvador Milà i Solsona, conseller de Medi Ambient i
Habitatge, i tot seguit Martí Boada farà la conferència sobre “Muntanyisme i conservació de les muntanyes”. Com sempre, hi trobarem la carpa amb
els estands de llibres i durant els dos dies hi hauran activitats complementàries culturals: presentacions de llibres, conferències, debats i una taula
rodona sobre la vida a la muntanya, i també lúdiques: exposicions, excursions i la participació d’un
grup itinerant que interpretarà diverses cançons.

L’ESQUIROL
Representació teatral dels Contes de la Vila de
R., de Miquel Martí i Pol
El 25 d’abril la companyia Teatre Essela de Torelló
va venir a representar a la Pista de la Cooperativa
alguns contes inclosos en el llibre Contes de la Vila
de R. i altres narracions, del poeta Miquel Martí i
Pol. Els contes representats varen ser: El poema,
Tot l’univers dels ulls, L’home dels discursos, Meditació última, La dedicatòria, L’enterrament i Suite de
Parlavà. Els actors Ramon Villegas, Ernest Villegas
i Maria Soler ho van interpretar d’una forma molt
irònica i tendra, que va fer aplaudir amb entusiasme la cinquantena de persones que hi van assistir.
Pedalada del Cabrerès
Va tenir lloc els dies 13 i 14 de maig de 2005.
Uns 3.000 ciclistes procedents de diversos llocs
de Catalunya i d’Espanya van assistir a la Pedalada
del Cabrerès, que consisteix en un recorregut amb
bicicleta per tots els pobles del Collsacabra, a la vegada que es pot gaudir dels paisatges d’aquesta
comarca. Enguany, tots els estands de compra i
venda de productes referents al món de la bicicleta es trobaven al camp del futbol; també aquest
lloc va ser l’escenari de les diverses exhibicions de
bicicleta que es van fer durant el cap de setmana.
A més, es va estrenar un nou servei de massatges
gratis per a tots els participants. Cal dir que aquest

any el patrocini va anar a càrrec de la revista Bike,
competència comercial de la revista Solo Bici, que
ﬁns ara havia estat la patrocinadora de la pedalada.

TAVERTET
Els Pastorets
Durant les festes nadalenques de 2004-2005 a
Tavertet s’ha esceniﬁcat aquesta tradicional obra
que aquest any ha pres un caire especial, fugint
d’un escenari per representar-se en diversos espais del poble. Hem vist alguns pessebres vivents,
però és la primera vegada que gaudim d’uns pastorets amb moviment i diàlegs, dins l’harmonia
d’un bell entorn escaientment il·luminat, amb un
resultat molt singular i excepcional. Ens plau fer
menció de l’esforç que hi van posar tots els components (actors, regidors d’escena, ajudants…) els
quals van fer un treball molt destacat i excel·lent.

gurs?” que la Fundació per la Pau va facilitar a la
Regiduria de Cultura per mitjà de la Diputació de
Barcelona. És una mostra important que fa pensar
amb les incongruències del tarannà de la nostra
civilització. Eduard Miró exposà, en una interessant conferència, aspectes de la pau i va fer una
apropiada cloenda de l’acte llegint poemes d’autors diversos, un dels quals, Escolteu! reproduïm a
l’apartat Racó del Poeta d’aquesta revista.

L’exposició de llibres dedicats al Collsacabra, que va
tenir lloc a Tavertet el dia
de Sant Jordi.
Foto: Jordi Gumí

Un moment dels Pastorets:
els pastors i el dimoni,
amb una encertada ambientació.
Foto: Jordi Gumí

Especialment cal agrair la direcció de Carles Valero que, amb la seva experiència, va facilitar i coordinar una escenograﬁa certament espectacular.
Festivitat de Sant Jordi
En la data del 23 d’abril d’enguany, l’Ajuntament
de Tavertet, l’associació Amics de Tavertet i Amics
dels Cingles de Collsacabra presentaren la mostra “LLIBRES I AUTORS. Publicacions sobre el
Collsacabra i altres temes. Autors d’aquesta terra
o vinculats a ella”. A l’espai de l’Ajuntament s’hi
aplegà un nodrit nombre de llibres i escrits que
donen testimoni de la vitalitat dels autors i de l’interès que aquest racó de país desperta en moltes
persones. Una celebració apropiada de la festa del
llibre i la rosa.
Exposició per la Pau
Dels dies 19 al 28 de març es va presentar a la sala
de l’Ajuntament l’exposició: “Desarmats, més se-

Goigs del Roser i rifa d’ous
Com cada any aquestes dues manifestacions festives i culturals van ser presents a Tavertet per Pasqua Florida. Els goigs, cantats per un bon grup
itinerant, feren el recorregut per tot el poble i la
rifa va aplegar l’acostumada concurrència a la qual
no podien faltar els infants.

Detall de l’exposició per la
Pau.
Foto: Jordi Gumí

Els cantaires dels goigs del
Roser al carrer de Baix de
Tavertet.
Foto: Jordi Gumí

NOTÍCIES DE L’AVENC
Una evocació de l’Avenc: l’arquitecte Camil
Pallàs i Arisa (1918-1982)
El dissabte 11 de desembre de 2004 al casal de
l’Avenc es féu un acte en record de l’arquitecte
Camil Pallàs i Arisa, vinculat estretament a les
terres d’Osona i al Collsacabra. La sala goticorenaixentista va acollir, sota la mirada atenta del
bisbe Galzeran Sacosta i emparats per la Belinda
Parris, els parlaments de Joan Sarsanedas i de
Víctor Pallàs.
Víctor Pallàs, ﬁll de Camil, esbossà un retrat del
pare incidint en aquells aspectes més destacables
de la seva obra, especialment dedicada al camp
de la conservació i restauració de monuments. A
partir de records d’infantesa recorregué un itinerari
biogràﬁc de les restauracions més remarcables fetes
per l’arquitecte, sobretot des de la seva tasca com a
cap del Servei de Conservació de Monuments de la
Diputació de Barcelona. Destacà la restauració dels
monestirs de Lluçà i de l’Estany, de Santa Margarida de Montbui, del pont del Diable de Martorell,
de Sant Vicenç d’Obiols, entre molts d’altres, així
com l’obra nova del parvulari i les escoles Mundet,

el Museu de Badalona, el Museu Tèxtil de Terrassa, el Museu de Capellades, els pavellons nous del
psiquiàtric de Santa Coloma de Gramenet... o la
restauració del Maricel de Sitges i la instal·lació de
la col·lecció Pérez Rosales. Rememorà alguna de les
anècdotes viscudes arran d’aquesta trajectòria professional. Per exemple quan, poc després d’haver
mort en Camil, anà a visitar Santa Maria de l’Estany
i el rector mossèn Aureli Pou li lliurà, gairebé amb
llàgrimes als ulls, les claus del claustre tot dient:
“Entra-hi, tu mateix; si el teu pare hagués estat viu
no hauria permès això que hi han fet”. Efectivament, una restauració maldestre posterior del teuladet del claustre va, literalment, cegar-li la llum natural. Per sort, en restà el testimoni d’una postal, la
qual dóna fe de la correcta restauració feta per Camil i on es veu una de les façanes perfectament illuminada per la llum solar, tal com els constructors
del segle XII havien previst. I també, la fotograﬁa
que reproduïm i que avui ja és històrica: el magníﬁc campanar romànic de la catedral vigatana (que
ell restaurà), i la seu del Museu Episcopal de Vic
(a l’esquerra del fanal), obra seva, ara enderrocada
i substituïda pel nou museu d’encuny futurista.
Joan Sarsanedas, per la seva banda, recordà la
pròpia trajectòria professional viscuda al costat
de l’arquitecte i com es convertí, gràcies a ell,
en especialista de treballar la pedra. Recordà
algunes de les obres en què col·laborà com a
contractista (Sant Joan de Fàbregues, Sant Pere
de Casserres...) i va resumir el mestratge de l’arquitecte amb aquesta frase: “Només amb un petit dibuix, un mínim esbós, era capaç de fer-te
entendre allò que havies d’executar”. Destacà,
entre altres restauracions, el que es podria conéixer com a “la joia de la vall Ferrosa”: l’ediﬁci preromànic de la capella de Sant Francesc d’Araós.
“Sense cap ajut institucional” ens diu al llibre
Les Esglèsies preromàniques i romàniques de la Vall
Ferrera i la Coma de Burg (Institut d’Estudis Catalans, 2004) i per tant només per amor a l’art,

Camil Pallàs encapçalà l’estudi de la capella en
“un estat molt precari a l’any 1962” i feren, amb
altres estudiosos, la primera aportació perquè
aquest ediﬁci es perpetués al llarg de la història
de la vall Ferrera. Remarcà també el paper importantíssim que va tenir, com a arquitecte de
la Diputació, en l’actual estat de conservació de
pobles com Rupit o el mateix Tavertet, en preservar aquests indrets d’un desastre urbanístic
que en molts altres pobles malauradament no es
va poder evitar. Va acabar denunciant i lamentant el tracte rebut i la campanya de desprestigi
de què va ésser objecte Camil Pallàs al llarg de
l’anomenada Transició.
Víctor Pallàs va cloure l’acte llegint el poema “Al
meu pare”, del llibre Memòria primera, complicitats i dedicatòries (La Busca, 2001).
L’Avenc, o quan el somni es fa real
Des de sempre el nom de “l’Avenc” m’havia rondat per la memòria. Una mica llunyanament, és
cert. Una ediﬁcació singular, perduda allà dalt,
entre els cingles de Tavertet, que lluïa orgullosament restes d’un passat gloriós que li valien la categoria de “joia arquitectònica”. Almenys així ho
havia qualiﬁcat el pare. I també algun llibre que
en parlava. A casa, sempre, havia sentit parlar de
romànic, absis, espina de peix, espadanyes... tant
que, ﬁns i tot els companys d’escola, si alguna
vegada se m’escapava algun d’aquests mots, em
miraven com a un extraterrestre. El cert és que,
per a mi, tota aquesta terminologia no em fou,
des d’un bon principi, gens estranya i, no cal
dir-ho, despertava en la meva imaginació infantil
una evocació fantàstica el signiﬁcat de la qual va
anar esdevenint precís a mesura que em feia gran.
Així vaig anar trobant raons en la imatgeria dels
nostres murs històrics, en allò que les parets ens
diuen. Primer, acompanyant el pare en moltes
de les seves visites a peu d’obra; després, en els
viatges i recorreguts pels més diversos indrets.

Així, el meu recorregut vital anà constel·lant-se
de títols que haurien de signiﬁcar moltíssim per
a la meva vida. El primer de tots, per raons familiars òbvies, el de Sant Pere de Casserres (i amb
l’afegitó excitant d’“el cos sant”); però també
molts d’altres: la Doma (la Garriga), Santa Maria
del Mar, Cardona, Roda d’Isàvena, l’Estany i,
per extensió, la sala dels Flamencs d’El Prado,
l’extraordinari claustre plateresc de San Zoilo (a
Carrión de los Condes); les pintures del Panteó
de reis de la col·legiata romànica de San Isidoro

El campanar de la catedral de Vic i una part de
l’antic Museu Episcopal.
Reproduït d’una postal.

de León —on reconec que em vaig emocionar
intensament— i, ﬁnalment, sorpresa màxima
d’aquest estiu del 2004, el gran mosaic circular
del mausoleu de Constantí a Roma, del segle IV,
del qual vaig tenir notícia gràcies a un estudi que
el meu pare devia fer en època d’estudiant i que
-l’atzar?- va fer que trobés enmig de les pàgines
d’un llibre d’art italià. Ara aquells fulls de paper
de ceba esgrogueïts han esdevingut per a mi un
tresor i he entès que és ben probable que les
coses no es produeixin simplement per casualitat. Com que no crec que fos la casualitat que
em fes escriure unes ratlles sobre l’Avenc al Bloc
Maragall 1995, en el monogràﬁc que vaig dedicar a l’Arquitectura del país, prou temps abans
de conèixer en Francesc Abey, l’Antònia i, una
mica més tard, en Quim i la Belinda. Són els
artífexs d’aquest renaixement esplendorós de
l’Avenc. Com queda de lluny aquell mot infantil
que m’havia acompanyat, sovint, d’un adjectiu
inquietant: “enrunat”! Un somni? La vida m’ha
demostrat que sí, que els somnis poden esdevenir realitat. Estic segur, que el meu pare, des
d’allà on sigui, em seguirà guiant per l’itinerari
vital pel qual m’ha tocat de transitar i que un dia
em va fer fer parada a l’Avenc.
Víctor Pallàs
Festa de primavera a l’Avenc de Tavertet
Homenatge a Montserrat Abelló
El divendres 1 d’abril a les 7 del vespre es presentà la primavera a l’Avenc feta música i vers.

Prengué forma d’homenatge a l’escriptora i traductora Montserrat Abelló (Tarragona, 1918),
un dels referents literaris de les nostres lletres
actuals. El duo de clarinets de Queralt Roca i
Albert Gumí clogueren l’acte amb el petit concert “La volta al món amb clarinet”.
Belinda Parris acollí a la sala goticorenaixentista
els que van intervenir a l’acte, que obrí Anna
Castellví, amiga des de sempre de la poetessa, de
la qual glossà la trajectòria vital a través d’un ric
anecdotari. A continuació, Víctor Pallàs remarcà
alguns dels aspectes literaris de l’obra d’Abelló,
tant des del vessant creatiu propi com del vessant de traductora. Acabada aquesta introducció,
Terry Parris recità poemes originals d’autores anglòfones traduïts per Montserrat Abelló, seguits,
cadascun, per la corresponent versió en la nostra
llengua, llegida per Víctor Pallàs.
A continuació Montserrat Abelló llegí una àmplia selecció dels seus propis poemes i n’oferí,
com a primícia, uns quants d’inèdits que recità
en un perfecte anglès i, no cal dir-ho, en català.
L’escriptora ha fet poesia tot al llarg de la seva vida per bé que la seva obra no veié la llum pública
ﬁns a l’any 1963 amb el llibre Vida diària. Una
reedició d’aquesta obra juntament amb Paraules
no dites fou publicada el 1981. Seguiren El blat del
temps (1986), Foc a les mans (1990), L’arrel de l’aigua (1995), Són màscares que m’emprovo (1995), i
Dins l’esfera del temps (1998). L’any 2002 edicions
Proa reuní tots aquests reculls en el volum Al cor de
les paraules on n’hi ha inclòs un de nou: Indicis d’al-

tres moments. El seu itinerari vital la va portar primer a Anglaterra, “dos anys viscuts intensament”,
fet que propicià la seva aproximació al món literari
anglosaxó. Posteriorment passà uns anys a Xile, on
tindrà contacte amb Joan Oliver (qui anys després
li prologarà Vida diària) i amb d’altres personalitats
literàries. Totes aquestes experiències faran que, de
retorn a Catalunya, es dediqui a la docència i acabi
Filologia anglesa. “Gràcies al moviment feminista
dels anys 70, vaig tornar a publicar la meva poesia”
responia en una entrevista. De retruc, aquesta circumstància li va permetre traduir autores anglòfones, desconegudes gairebé del tot en el nostre àmbit literari, aplegades a Cares a la ﬁnestra: 20 dones
poetes de parla anglesa del segle XX (1993), recitades
a l’Avenc per Terry Parris, i la traducció en català de
diverses obres de Sylvia Plath, entre d’altres.
Montserrat Abelló en un

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Es convoca el V Concurs de Pintura Ràpida
de la Parròquia de Tavertet
que tindrà lloc el dissabte dia 17 de setembre d’enguany.

moment de la lectura que
va fer dels seus poemes.
Foto: Jordi Gumí

