III Època Número

59

EL GRUP

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ—FUNDADA EL 1963

Juliol 2022

Taller d’escriptura i natura.
Gavà-Farrera 2022
Raquel Picolo
Editorial

-2

Pròleg Raquel Picolo (directora del curs)

-3

Del club de lectura a la creació literària

-4a5

Textos literaris al centre art i natura

- 6 a 19

Haikus

- 20 a 25

Programa del curs

- 26 a 27

Contraportada: el suport de la biblioteca

- 28 -

EDITORIAL

Punt de Llibre
X Aniversari Fita i petjada

Les sortides a la muntanya, les vivències del
camí, les històries que hi hem viscut... És un
record que ens queda, que expliquem, que
escrivim.. La literatura i la muntanya sempre
han anat de la mà.
Un centre de muntanya, no només són sortides i activitats, també en formen part els llibres. No nomes els planells i els tutorials tècnics.. Si no llibres on llegir vivències a la muntanya, de històries, de fantasies.. De llibres,
de contes, de literatura de viatges, les històries narrades, viscudes..
A la nostra entitat ja fa 10 anys que s’hi està
impulsant la lectura de muntanya, gràcies al
Club de lectura, Fita i Petjada.. I aquest cop
hem fet un pas més. De la mà de Raquel Picolo, escriptora i mestra d’escriptura. Algunes
sòcies de l’entitat, han participat en un taller
d’escriptura al Pirineu. Un procés participatiu,
centrat en llegir, comentar, escriure, compartit, experimentar. On han gaudit de l’escriptura, la lectura i el Pirineu. I on han après. Just
aquest butlletí... ho volen compartir en tots
nosaltres.
Anem fent camí.

Brugués Comas i Arqué

Punts de llibre disponibles en el taulell de secretària
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PROLEG
Un goig de taller, Fita i petjada!, Raquel Picolo
Quan el Juan em va escriure per demanar-me un taller d’escriptura, el primer que vaig recordar
va ser el dia que ens vam conèixer, en una sessió del club de lectura que condueixo a la Biblioteca Josep Soler Vidal i a la qual va venir l’escriptor Pep Coll. Llavors ja em va cridar l’atenció del
seu entusiasme. Li vaig dir que el lloc ideal per a un taller d’escriptura i natura era el CAN de Farrera. Pensava que em diria que no, però la gent de Fita i petjada és intrèpida i no només va dir
que sí, sinó que li semblava un lloc fantàstic. Ja m’havia guanyat per a la causa.
Vam fer un parell de sessions introductòries a Gavà abans d’enlairar-nos a l’Alt Pirineu,
per plantar alguns conceptes narratius bàsics i perquè els participants i la professora ens coneguéssim. Es queixaven molt, començant pel Juan, que si els feia treballar massa, que si el nivell
era molt alt. Però feien molt bé les activitats que els proposava.

Uns valents i entusiastes que van pujar a Farrera a millorar la seva escriptura i a passar-ho molt bé,
amb l'interrogant de per on els sortiria la professora
pallaresa. El Pirineu i Farrera són el meu territori, així i
tot, també era un repte per mi. No és un grup que es
formava al voltant del taller, sinó que es coneixien d’abans i ja havien compartit moltes experiències. L’estrangera, tot i jugar a casa, era jo. Ho vaig pensar
abans de començar i me’n vaig oblidar de seguida.

Tenien moltes ganes d’escriure i d’aprendre.
L’exercici dels haikus va ser increïble, s’estrenaven en
aquest gènere i van deixar caure una pluja de poemes
japonesos de disset síl·labes que van amorosir el camí
d’Alendo. Els treballs finals, que teniu la sort de poder
llegir a continuació, van des de la percepció romàntica de l’entorn a la carta que és una crida
suggeridora per a la destinatària, passant per la ficció de muntanya, la crònica del taller, la personificació d’una papallona, el joc amb l’element de la natura que és un pont a la infància i l’autoficció. Una magnífica collita de primavera.
Va ser un goig de taller, Fita i petjada!
RAQUEL PICOLO
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De club de lectura ...
La història de Fita i petjada es remunta a juny del 2012. En aquells dies un petit grup de socis de la
Ume es van ajuntar per a crear un club de lectura amb la idea d'introduir-se en el món de la literatura
de muntanya. Han passat ja deu anys d'aquella iniciativa i s'ha celebrat recentment el desè aniversari
amb una gran varietat d'activitats.
Dins d'aquestes activitats va sorgir la idea de poder donar-se un capritx literari que consistia a pujar uns
esglaons en el recorregut del món de la literatura, fer un salt passant de la lectura a l'escriptura. Que
pretensiosos podem pensar alguns de nosaltres. Voler escriure?, plasmar en paper pensaments, idees,
emocions. Crear textos narratius i pretendre que algú els pugui llegir?
Doncs sí, tenim un club on el voler és poder. Una entitat com la Ume que no pot estar parada, on els
socis del club de lectura han confluït en unes mateixes inquietuds i per això vam organitzar un curs
d'escriptura.
L'estructura del curs va ser adaptada a les necessitats dels participants. Es van generar tota una sèrie
de capsulas formatives en funció del nivell del grup i objectius a aconseguir. Raquel Picolo va dirigir el
curs en dos blocs molt diferenciats. La primera part del mateix a l'aula de la Biblioteca de Gavà on es
van aplicar tècniques bàsiques de coneixement i pràctica com, l'escriptura automàtica com a entrenament, confeccionar el primer paràgraf, reconèixer les figures literàries, practicar la descripció, com treballar amb els narradors en 3a persona (omniscient, focalitzat, càmera), en 1a persona (protagonista,
testimoni).

En aquests primers passos el grup comença a ser capaç d'utilitzar i posar en pràctica els recursos i la
formació assimilada, creant els seus primers escrits, els seus relats, les seves formes literàries. Estan
començant a gaudir de l'escriptura.
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… a la creació literària

Per a la segona part del curs a Farrera, Raquel incorpora nous elements, l'entorn, el paisatge, la desconnexió amb el quotidià. La concentració serà plena i des del moment en què arriba el grup al poble,
tot ell, comença a focalitzar la seva ment en un objectiu, la creativitat. Disposats en cadires en una
sala, s'inicia el segon bloc formatiu amb un primer
relat on es comencen a incorporar detalls científics
i contemplatius d'un itinerari que es va realitzar
prèviament per l'entorn del poble de Farrera.
En aquesta segona part del curs també es tractarà
un dels estils més propers a la naturalesa i al paisatge, la poesia. Raquel ens dibuixa la poesia descriptiva i l'emocional, a través de Verdaguer i Maragall. Sens dubte un dels moments més delicats de la
formació on el grup comença a ser conscient de la seva progressió en tan breu espai de temps des que
van començar a Gavà. Han deixat a part les pors i augmentat la seva concentració i confiança en si mateixos.
El curs continuarà amb la poesia però en forma del mil·lenari Haiku, petites píndoles divertides que refresquen, són àgils i segueixen una estructura molt concreta. El seu origen és japonès. El curs avança
cap al bloc final efectuant una mirada a la ciència-ficció i fantasia.
Per a acabar aquesta aventura literària del curs d'escriptura, assenyalar l'extraordinari de l'experiència
de Farrera, la immersió en els escenaris i l'entorn, on el grup va poder xopar-se d'impulsos, sons, llum,
una naturalesa viva com a motor creatiu. La ruptura de l'espai quotidià urbà és un revulsiu per a aconseguir una ment oberta al paisatge.
El curs es va donar per finalitzat, Raquel va acabar contenta amb la formació planificada i els coneixements assolits pel grup. A partir de llavors es va començar a definir un relat per part de cadascun dels
integrants del curs amb l'objectiu de crear entre tots un resum en format butlletí que doni testimoniatge
de l'experiència literària viscuda.
Així doncs, utilitzant aquesta eina que és el
butlletí de l'entitat donem pas als relats i
narracions que han sorgit d'aquesta experiència a Farrera. Es tracta de textos novells que tan sols pretenen donar a conèixer petits resultats d'una formació. Tot comença amb una primera vegada i cal posar
-se a intentar-ho.

Juan Pérez
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TEXTOS LITERARIS AL CENTRE ART I NATURA
Els textos redactats pels participants es van realitzar dins de l'activitat formativa de Farrera. Conserven la seva llengua original i malgrat no especificar l'autoria dels mateixos pertanyen a Josep
M. Comes, Montse Arqué, Josep Gusta, Angeles Coloma, Santi Trujillo, Eva Caro i Juan Pérez.
Pel que són textos registrats per autor. Gaudir de la lectura sempre amb el prisma de què es tracta d'una narració novell.

MONTAÑA VIVA, EL PORQUÉ DE LAS COSAS.

Farrera, pueblo milenario, renacido de las entrañas de las piedras montañosas y que con ellas, se han
construido diversas vidas diferentes.
Entre sus piedras se van transparentando, diferentes personajes, costumbres y vidas.
Representado el pueblo, por su gran y alto campanario, del que constantemente, vela ante las adversidades.
Estas casas de piedra, cubiertas de musgo y plantas silvestres, que protegen y cuidan la maravillosa
vida de este pueblo, que milagrosamente surgió, de la nada. Y que de repente las tenemos allí, cumpliendo su cometido, el darnos vida.
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MONTAÑA VIVA, EL PORQUÉ DE LAS COSAS.
Farrera, pueblo rodeado de hermosas montañas salvajes, llenas de diversidad de bosques caducifolios, frondosos, con abundantes colores, verdosos, ocres, amarillos, rojizos y que entre estos bosques,
tambien se distinguen pequeñas praderas de gran verdor, donde observamos que los animales pastan
tranquilamente.
Esas vacas, que con sus constantes mugidos, forman un sonido que junto a sus cencerros, tintineantes, nos comunican su posición, y su estado de tranquilad y sosiego .

Pueblo rodeado de multitud de aves, que unas, emigran y otras no, que nos ofrecen multitud de canturreos, que nos animan en nuestras labores cotidianas, de labrar la tierra y prepararla para posteriormente recoger sus frutos .
Estos pájaros, al mismo tiempo nos acompañan durante todo el día en esta inmensa
soledad y calma que nos ofrece este lugar.
Que a su vez, nos van marcando, sus ritmos, descansos, nos animan en nuestros
espiritus contemplativos.
Farrera nos presenta sus diversos cultivos
como: árboles frutales, diversidades de verdures, hortalizas, plantas medicinales y
que nos ayudan al dia dia a subsistir, ante
la adversidad de esta hermosa zona .

Sus tierras son regadas por esas aguas
que bajan de las grandiosidades de esas
altas montañas que nos rodean, protegen y
que recogiendo las eternas nieves nos proveen de esta fresca y cristalina agua,
ayudándonos a mejorar nuestra subsistència y ofreciendonos la vida.

Aguas cristalinas que brotan de entre las
piedras, nos proporcionan frescura, vida
que nos ayudan, a que nosotros , nuestros animales y vegetales , podamos beber en abundància, proporcionándonos placer y frescura.
En este pueblo armonioso que nos proporciona tantos elementos necesarios para nuestra subsistencia
y poder vivir en la biodiversidad de esta zona, nos invita a ser parte de esta misma, con respetuosidad, y que nos recuerda, que todos somos uno y tenemos que seguir siéndolo .
Esa gran respetuosidad, cuidado y amor que nos proporcionan los habitantes de este pueblo, es el resultado de la existencia de una maravillosa harmonia que estamos viviendo, sintiendo en este lugar.
Farrera, maig 2022
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Monteixo
El primer contacte amb aquesta muntanya va ser per casualitat. Buscant rutes a prop de la Vallferrera,
volia trobar un tres mil fàcil, que es pogués fer en una jornada. Tot i que aquest pic en concret només té
2.905 metres, crec que la bellesa i duresa de la seva ascensió cumplirà qualsevol expectativa.
Una vegada ubicada la ruta des del poble d’Àreu i per treure profit del viatge de 3 hores en cotxe des
de casa, volia conèixer algun poble més allunyat de les multituds de Llavorsí o Sort, i el vaig trobar, en
el poble de Farrera. No confondre amb Vallfererra que es la següent vall. Sortint de Llavorsí direcció
Àreu, prenc el primer desviament a la dreta des d’on comença una petita carretera asfaltada i que vegades només deixa passar un cotxe. Són 7 km que no et deixen indiferent. Seguint la vall des de la coma burg, es percep una olor característica de verd i pedra. Disfrutant de les petites planicies que es
dibuixen al costat del camí, dels salzes i els àlbers que s’eleven i et criden «estic aquí, t’estic mirant».
En un punt a mig camí que em portarà al poble i per sobre del meu cap sento com s’abraonen grans
blocs de pedra a punt de caure sobre. Aquí, es respira una duresa que també es percep en la gent del
poble. No tothom està preparat per viure en un lloc allunyat de tot, en silenci, només amb la companyia
d’una mateixa, en solitud. Farrera és tot això i més, és llibertat, és tranquil·litat, és vida..
Deixo el cotxe a l’entrada del poble, m’agrada, primer, conèixer el poble a peu, ja aniré després al centre d’interpretació on faré nit. Ara toca respirar, un aire sec, de calor sufocant. Busco la primera ruta del
dia que em portarà a prop d’una cascada de no més de 2 metres, sota el pont de pedra del camí que
porta al petit poble d’Alendo i la seva esglesia romànica del s.XI. Abans d’arribar, però, el camí empedrat és resseguit per unes baranes de fusta cobertes de molsa que em van guiant durant una part del
recorregut i en aquest moment escolto darrere meu «Disculpa, t’ha caigut la gorra». Em giro per veure
de qui em crida.
Torno al poble, l’edifici on s’ubica el centre d’interpretació no pot ser més interessant. Antiga casa de
poble, amb sostres alts, bigues i terra de fusta i parets de pedra original. Diverses escales et porten a
espais com el menjador o la sala de lectura i menció especial pel cuiner que durant el sopar, ens omple de sentits amb una barreja de cuina vegetariana i productes de l’hort del mateix poble. Venir a Farrera ha sigut un respir de llibertat, no tinc cap dubte que tornaré.

L’endemà, esmorzant amb ganes abans de les primeres llums, una taula de formatges i pa torrat amb
tomàquet, deliciós, no em vull aixecar de taula, fa olor a casa, a natura, a pau. Estic nerviosa tot i que
l’objectiu d’avui no deixa de ser una muntanya més, sempre que començo una ruta només penso si seré capaç d’arribar al cim, tinc dubtes i no ho entenc, ni és el primer cop ni serà l’últim, però no em trec
del cap la sensació que tinc quan pujo per primer cop una muntanya, la primera vegada és màgica, és
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Monteixo
imponent. Similar a quan llegeixes un bon llibre i quan l’acabes penses en quina sort que té la persona
que no l’ha començat a llegir, quin plaer seria tornar-lo a començar sense conèixer el contingut. Vinga,
comencem!
Abans, però, vaig a fer un cafè, que em permet obrir una mica més els sentits. Tot i que normalment no
m’agrada anar enrere, baixo fins a Llavorsí. I allà ens tornem a trobar, ens tornem a reconèixer. Coincidim tots dos, abaixant el cap alhora en forma de salutació i benvinguda.

— Hola — em diu —espero que no hagis
perdut la gorra. Oi que estaves a Farrera
ahir?
—Sí, sóc Elna.
— Ostres sí, gràcies.
Agafo la gorra que m’apropa i ràpidament
cadascun segueix el seu camí, no sense
dedicar-nos una mirada de reconeixement.
—Marco —em respon.
Sortint de la botiga, en Marco em pregunta el destí, anem al mateix lloc. Al mateix
temps que em dirigeixo al cotxe li comento quina ruta faré, també, que no ho tinc
del tot clar, que la veig dura aquesta ascensió.
—No pateixis, tens tot el dia i en tot cas la
passejada val molt la pena..
M’agrada aquest pensament només estar al lloc, gaudir sense cap més objectiu, simplement estar.

Farrera, maig 2022
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TALLER DE ESCRITURA
Es curioso que una entidad como la “Unió Muntanyenca Eramprunyà”, cuyas actividades principales son
el contacto con la naturaleza de forma física, encontremos una sección que conecte esta parte física
con los sentimientos internos de cada persona, provocando con ello una visión diferente del paisaje. El
Club de Lectura Fita i petjada de la UME ha sido el responsable de promocionar la lectura sobre temas
relacionados con la montaña y, ahora dando un paso más, plasmar nuestros sentimientos mediante la
escritura.
Segunda mitad de mayo, siete socios se enfrentan, cautelosamente, ante la incertidumbre de su habilidad para exigir a su cerebro una fluidez que permita a su mano deslizarse suavemente sobre el papel y
exprese de manera instantánea lo que su mente le dicte. A esta acción Raquel la llamará Escritura automática.
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TALLER DE ESCRITURA
Decir lo que pensamos de forma hablada puede ser más fácil, dado que el receptor sólo activa el sentido del oído. Decirlo de manera escrita comporta expresarse con mayor sensibilidad dado que intervienen más sentidos. Y qué mejor manera de expresar los sentimientos por escrito que rodearse de un
ambiente bucólico, relajadamente inmerso en la naturaleza y en buena compañía: fin de semana en
Farrera.
Pueblo con encanto situado a la entrada de la Vall Farrera, una vez atravesado Llavorsí, al que se accede por una tortuosa y estrecha carretera que poco a poco se va elevando por una frondosa ladera
cubierta de arbustos y un arcén comido por infinidad de hierbajos. Farrera nos da la bienvenida y nos
presenta sus ancianas construcciones de piedra, algunas parecen que vayan a caerse de viejas, y de
vida ¿Cuántas vivencias habrán ocurrido en su seno?, ¿que personas las habitaron en el pasado?
¿qué futuro les espera?, preguntas difíciles de responder. Es un poco complicado expresar por escrito
lo que ven nuestros ojos si ignoramos las pequeñas reglas de la escritura. Las pautas que nos ha dado Raquel Picolo han facilitado el desarrollo de nuestras emociones y han posibilitado describir con
mayor soltura la naturaleza que nos rodea. Tema que nos ha llevado a Farrera.
Inmersos ya en Farrera, en el taller de escritura, en la naturaleza, en el silencio sólo roto por el graznido de una ave o el zumbido de un insecto o el movimiento de las ramas de los árboles, de la maleza e
incluso del sonido melodioso y continuo de un pequeño riachuelo rodeado de musgo en sus mejillas y
empachado de piedras que provocan corrientes saltarinas a sus aguas:

Siete los socios
Siete los sentimientos
Naturaleza

Llega la noche, bajo un cielo estrellado y un ambiente cálido
los siete socios en armoniosa tertulia desgranan cuidadosamente sus respectivas emociones, cosechadas tras un intenso, pero feliz, día de escritura. El duermevela les llega a medianoche. El día siguiente les aportará nuevas sensaciones y
nuevas emociones que les permitirán bajar el telón y volver
de nuevo a sus hogares para, entre otras cosas, adentrarse
mas profundamente en el maravilloso mundo de la escritura.
Farrera, maig 2022
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Volaina
Em diuen papallona; el nom ve del grec i vol dir esperit, ànima, però a mi m’agrada més el nom de Volaina. Com ja sabeu, tinc 4 cicles a la meva vida, li diuen metamorfosi. Ara fa just 4 dies que acabo de
sortir de la nimfa on he estat preparant el meu cos per poder volar i corretejar per les muntanyes; mentrestant m’he passat un temps dins un embolcall que em protegia.
Quan he sortit estava a la primavera, l’estació
per excel·lència, no fa ni massa fred ni massa calor
per tot arreu es respira vida, pertot arreu surten
lors que inunden de colors tot el paisatge,
colors, olors, milers de sensacions que es poden
sentir i que em donen l’energia per aquest
nou cicle que començo.
En sortir em trobo amb altres companyes de viatge de tots colors, blanca com la papallona de la col
(Pieris brassicae), que té dos punts negres a les ales de color tot blanc, i en els extrems de l’ala té unes
taques de color groc; l’aurora (Antrhochanis carodaminies), i l’altra és la papallona zebrada (Iphiclides
feisthamelii), una de les més grans de Catalunya; l’aspecte de les seves ales és igual que una zebra: té
tot de ratlles negres i blanques a les ales, i també n’hi ha de més petites de diferents colors. Jo tinc les
ales vermelles i trams negres a cada costat de l’ala,i uns cercles blancs a cada ala, i els meus colors
són molt vius; a més no soc massa petita ni de les massa grans, els llibres diuen que el meu nom es
Paó de dia (Aglais io), un nom molt estrany, que tampoc m’agrada.
Ah, se m’ oblidava! El meu hàbitat natural és el Pirineu, sobre els 1600-2100 metres; sé d’altres companyes que viuen en llocs diferents, i d’altres que fan grans viatges; jo no, a mi m’agrada la muntanya,el
Pirineu i no allunyar-me dels llocs que ja conec.
Parlant amb les meves companyes, em diuen que també tenim cosines llunyanes que sols hi surten a la
nit, al contrari que nosaltres que som de dia; a la nit algunes d’elles deixen anar una llum que surt del
seu interior, i se les pot veure des de lluny, a mes quan n’hi ha moltes i és fosc totes volen d’un cantó a
un altre semblant les llums d’un gran envelat, tot de petites llumetes que es mouen d’un costat a l’altre
dins de la foscor, jo no les he vist mai, però deu ser tot un espectacle, a més no sé com ho poden fer
això de deixar anar una llum...
Però bé, ja n’hi ha prou de xerrameca. Volo per tots els voltants; he de córrer perquè sols tinc dos mesos per veure i conèixer tot el que m’envolta, i quan comenci la calor ja no hi seré.

Els meus primers dies em costa decidir-me quina flor escollir, totes són prou boniques, per tot arreu es
pot ensumar el seu perfum, i a mes n’hi ha de tots colors; jo m’hi apropo i amb les meves 6 potes puc
paladejar el gust del nèctar que tenen guardat en el seu interior, com si d’un tresor es tractés; aquest
nèctar es el que em dona l’energia per continuar volant de flor en flor. Sabíeu que en els extrems de les
6 potes que tinc hi ha uns sensors amb què puc sentir el gust i la qualitat del nèctar? D’aquesta forma,
abans de xopar el nèctar puc assegurar-me si m’agradarà o no, i si m’agrada és quan hi fico la meva
trompa i amb totes les meves forces aspiro; les flors no s’enfaden perquè al mateix temps que em donen el seu nèctar, jo els faig la feina de distribuir el pol·len per altres plantes, i d’aquesta manera es poden reproduir i anar repoblant l’entorn, és un bon tracte que vàrem fer, així tots dos sortim guanyant.
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Volaina
M’agraden molt les flors; però tinc preferència per les de color groc, n’hi ha unes que semblen un sol,
tenen molts pètals prims i n’hi han moltes; en diuen àrnica i fa molta olor; més als marges em trobo una
altra de color groc, la ginesta, i també m’agrada però aquesta moltes vagades punxa i si fa aire em puc
fer mal. La genciana, una altra de color groc, té una alçada d’un metre, i les fulles són llargues i estretes
i al centre tenen els estams.
El meu segon color preferit es el blau, m’atrau molt; per sort al lloc on visc també n’hi ha moltes, la que
més m’agrada té forma de campaneta; durant el dia s’obre i jo aprofito per ensumar-la. És molt maca i la
seva forma de campana em deixat bocabadada. El seu nom és genciana alpina. A més sempre estan
en grupets petits. Més solitàries veig el lliri del Pirineu, aquesta també de color blau intens i el seu pistil
és de color blanc.
No em cansaria mai d’anar explicant totes les flors que vaig coneixent però no tenim massa temps, i
sols us explico les que he vist aquests dos últims dies de maig; n’hi ha una de color blau i blanc que no
em fa gaire gràcia: té la flor con si fos la boca d’una bestiola, el seu color és molt atractiu, però quan t’acostes a la seva flor veus com si d’un gran insecte es tractés, té una gran boca, com si t’estigués esperant per menjar-te; a mi em fa molta por i en fujo corrents, sort que no n’hi ha gaires, i a més dura pocs
dies; en diuen orquídies. Altres de color blau, com l’orella d’os té les fulles com una rosa, i també sembla una orella; al centre la flor hi ha una rotllana de color groc molt intens; la pastorella, també és de color blau i les flors tenen 5 lòbuls que en el seu interior disposen d’un tub cilíndric i molt profund que gràcies que tinc una llarga trompa puc arribar al nèctar que hi ha al fons.
Quan em canso dels colors groc i blau me’n vaig cap les flors de color banc, que també n’hi ha moltes;
la majoria d’elles són bastant solidàries; la gradalla (narcisos) té les tiges llargues i l’interior de la flor és
de color groc; té 6 pètals que quan s’obren fan forma d’estrella. La paradísia, aquesta és molt aromàtica,
fa molta olor, les fulles formen com un embut i les flors estan totes girades cap a un mateix costat; moltes vegades em costat poder arribar a l’interior. De totes formes, també de color blau trobo la més comuna, és el ranuncle dels Pirineus (també es diu jonquilla); no és massa alta, però aquesta sí que forma
una gran estesa com si fos un catifa blanca sobre el terra; la flor té 5 pètals i en el centre té els estams
d’un color groc molt intens.
Bé, s‘acosta el vespre i he d’anar recollint cap al meu cau, demà serà altre dia... demà tornarà a sortir el
sol i he de estar molt desperta.
Abans de deixar-vos us vull explicar el que m’ha passat aquesta tarda. Encara estic esverada; estava
tant tranquil·la fent la meva feina, quan de sobte sento un gran soroll, com si explotés la muntanya, i al
girar-me veig uns grans cavalls de ferro que venien cap a mi galopant; a sobre d’aquests cavalls de ferro, uns homes armats amb cascs i cuirasses, com si anessin a lluitar contra un drac, o una bestiola ferotge, a més, aquests cavalls de ferro quan respiren treuen un fum negre que ho embruta tot, no es pot
ni respirar; per sort he tingut temps d’apartar-me’n i fugir ràpidament, no em puc treure l’ensurt de sobre,
espero que mai més me’ls torni a trobar.
S’amaga el sol, hi és el senyal que he de recollir-me; dema aniré una mica més amunt, m’han dit que
entre les roques, al costat d’un llac, hi ha una flor desconeguda, miraré si algú m’acompanya i anirem de
descoberta, quan torni us ho explico.
Farrera, maig 2022
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EL ÁLAMO DE FARRERA
Tomás descansa apoyando su espalda sobre una roca, por encima de su cabeza, el gran álamo
que le devuelve a su infancia. Lustroso, altivo, frondoso en su copa, alzando sus brazos hacia el
celeste y soleado día. Tomás retorna a aquellos días alegres, donde todo parecía cobrar vida,
los ve, los siente, como el de hoy, donde los prados están vestidos en verde y sobre ellos las
cumbres mantienen aún esas manchas de azúcar glas que sucumbirán ante el solsticio de verano. Decide por fin levantarse y continuar, debe enfrentarse a una realidad que siempre anheló
que no se cumpliera, le gustaría en este momento ser solo una sombra de mariposa, donde su
rostro no se reconociera, que pudiera pasar desapercibido, convertirse en otro.

Inicia la cuesta pedregosa, donde las antiguas losas bien ordenadas continúan compactando
las apretadas lajas de pizarra, formando unos escalones anchos, de gran superficie, donde la
pisada gana seguridad, firmeza. Tomás todavía no logra entender porque los abejorros son tan
torpes, uno de ellos ha colisionado con su brazo y ahora su mente se distrae con un rugir intenso, imagina la multitud de insectos que juegan al escondite. En su caminar continua entre cantos ocultos de pájaros invisibles. Pájaros invisibles en busca de insectos escondidos.

Tomás continua buscando un escondite, un perro se cruza en su camino, es un pastor, que no
conoce por que ya hace mucho tiempo del último perro pastor que vio bajar por aquellas cuestas. Pero, probablemente sea de Pedro. Un perro pequeño de vientre blanco y pelaje gris. Con
una mirada inquieta prolongada hasta su hocico negro. No ladra, solamente observa. Pasa a su
lado, mantiene un paso largo acercándose al ribazo donde las ortigas marcan el límite del camino y le han recordado momentos de su infancia, de pantalón corto y roto, de rascarse permanentemente por el contacto de las verdes hojas.

El perro de vientre blanco quedo atrás, las ortigas con él. Ahora se adentra entre los tejados de
las primeras casas, los primeros muros que acogen las parcelas de frutales abandonadas, paredes apuntaladas que continúan así
con el paso del tiempo, desde que
partió. Descubre la antigua parra de
casa Forés con su viejo tronco reptando, elevándose por la piedra gris,
con sus ramas de las que emanan
brotes de pequeñas hojas y minúsculas burbujas que no pueden estallar,
porque les queda aún que crecer y
madurar. Con el tiempo acabaran
convertidas en algo brillante, traslúcido y líquido.
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EL ÁLAMO DE FARRERA

Tomás regresa al pueblo que lo vio crecer, sin haber aceptado todavía su retorno. Pronto tendrá
el reencuentro con Pedro, con el que un día de infancia decidieron plantar un álamo en señal
de algo que nunca supieron explicar. Aquel que un día le acompaño hasta ese mismo árbol ya
erguido antes de cruzar el puerto camino del progreso.

Su hermano lo espera, hace ya tiempo que lo ha visto descender por el barranco en busca del
álamo, tras detener su ruidoso vehículo en la fuente baja. Una sopera espera en la mesa para
recibir a quien lo perdió todo y donde volverá a recuperarlo, en Farrera.

Farrera, maig 2022
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VIATGE DE DESCOBERTA DEL PALLARS SUBIRÀ.
Fa uns dies amb la Berta vam decidir anar a passar uns dies al Pirineu de Lleida, per retrobar-nos després de l’ensurt que havíem tingut, necessitàvem fer una parada per recuperar la pau interior que ens
mancava i que a Barcelona, de ben segur, no la trobaríem.
De fet no sabíem com aniríem, doncs el cotxe el teníem al taller i el mecànic ens havia dit que li mancaven unes peces i que trigarien uns quinze dies en arribar-li.
Aquest entrebanc no ens va fer desistir de la nostra idea de marxar, les ganes que teníem van pesar
més i vam decidir anar-hi amb transport públic.
Desconeixíem que al Pirineu estigués tan mancat d’un bon transport públic, i va ser tot un trasbals anar
d’aquí cap allà amb les motxilles que dúiem. Primer un tren que ens portava fins a Lleida, desprès un
altre tren que ens duia a la Pobla i no vàrem tenir més remei que fer l’últim tram del viatge amb taxi,
doncs no hi havia cap altre mitjà de transport.
L’allotjament el teníem resolt, ja que uns parents de la Berta, ens van oferir la seva casa d’estiueig al
poblet de Farrera, una petita construcció situada al centre del poble i al costat de la bonica Església.
Al arribar ja ens esperava la Maria (la tieta de la Berta) per fer-nos cinc cèntims de que trobaríem al poblet i per donar-nos les claus, encara que no feia falta, doncs en els pobles d’aquesta contrada de muntanyes totes les cases romanen obertes amb la clau al pany, tot l’any.
Després de deixar la motxilla i de prendre un refrigeri, vam anar a descobrir el poble de Farrera i els
seus voltants. Aquest es troba al final de la vall de Coma de Burg, és petit i està situat dalt d’un turó. Les
cases són de pedra amb les teulades de pissarra, molt altes i orientades totes elles al vessant sud, des
del carrer principal i únic, és pot donar la volta a tot el poble.
Alguns carrers son estrets, on no hi entra mai el sol i altres molt, molt costeruts. Destaca l’Església d’estil romànic, a on és venera la imatge de Santa Eulàlia, amb un gran campanar, amb campana inclosa.
Vam accedir a l’interior ja que la porta era oberta i vam comprovar que ja no queden gaires imatges de
culte, de fet els vilatans la fan servir de cinema, ja que hi ha una gran pantalla blanca davant de l’altar.
Al campanar també si pot pujar, encara que es troba en mal estat de conservació.
La curiositat per conèixer l’entorn ens va fer seguir un camí empedrat que ens va dur fins un torrent, a
on baixava força aigua neta i clara. Més endavant vam topar amb una font d’aigua molt fresca i bona,
allí vam descansar asseguts sobre un banc de fusta sota l’ombra dels grans avellaners que la bordejaven.
Algú veí del poble, te el seu propi hort al costat de casa, a on no hi falta de res: enciams, patates, cebes,
alls i arbres fruiters com cirerers, presseguers, tot el que es menester per poder sobreviure sense haver
de baixar a omplir el rebost a Llavorsí, doncs aquí no hi ha cap botiga per anar a comprar.
Només unes hores a Farrera i ja ens comencem a trobar millor, tan anímicament com emocionalment,
deu ser per que aquí l’aire que es respira és net, sense contaminació i sense aglomeracions de gent.
Vam tenir la sort de no haver de preocupar-nos ni tan sols dels àpats de cada dia, els vam fer a la casa
de Natura del poble (residencia de treball per a artistes i investigadors d’arreu del mon), que regenta el
senyor Pere, amb un cuiner que prepara plats molt simples però molt bons, amb les verdures que treu
ell mateix de l’hort, cada plat és una obra d’art de vista i de gust.
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VIATGE DE DESCOBERTA DEL PALLARS SUBIRÀ.
Als matins, amb la fresqueta, els vam dedicar a caminar, sense pressa, per les contrades de la vall,
visitant les petites ermites, que es troben als nuclis de Alendo, Burg, Glorieta, Mallolis i Montesclado,
totes amb la seva clau al pany i ven conservades, veritables joies arquitectòniques romàniques, que
entre tots en cal conservar.
En aquests nuclis propers a Farrera hem trobat instal·lat algun pintor i també escultor, artistes que han
decidit treballar en un estudi obert a la natura, creant amb la seva sensibilitat obres artístiques úniques,
que qui recórrer aquest camins poden gaudir ja que es troben exposades a l’exterior.
Les tardes eren caloroses, per això ens assèiem al banc de fusta cremada pel sol al costat de l'Església, deixant que passés el temps sense importar-nos quina hora era. En silenci, amb la vista al front
contemplant el vol de les papallones de colors, que anaven de flor en flor sens parar; gaudint de les
petites coses com mai. Els pensaments que ens afloraven eren repetitius, canviar l’olor dels tubs d’escaps dels cotxes per la fragància de les flors boscanes.
A les nit, després de sopar, fèiem la tertúlia al pati de la casa, asseguts en unes hamaques, des d’on
es podia contemplar el cel net i ple d’estels, sols entorpit per les esteles aerodinàmiques que anaven
deixant els avions que creuaven el cel cada dia, transportant-nos a un món on tot era possible.
Els dies han anat passant, sense adonar-nos i ja hem de tornar cap a Barcelona, però estem contents,
ja que el poble de Farrera ens ha donat el buscàvem, pau i energia per seguir amb la rutina de cada
dia a la ciutat. Però a més a més ens hem adonat que tenim les eines perquè la ciutat no ens ofegui i
poder viure millor, eines que teníem oblidades i que hem de tornar a posar en marxa.
FARRERA no dubtis que hi tornarem!

Farrera, maig 2022
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CARTA A PLACI DES DE FARRERA
Hola Placi, com saps i t'he comentat diverses vegades, necessitava fugir. Escapar d'una atmosfera que m'oprimia com la contaminació a l'aire, la pressió insostenible que afectava la nostra
relació, m'ha fet escapar a un lloc apartat, on es poguessin combinar la quietud, la tranquil·litat i
estar envoltat d'una natura que m'inspirés alhora que m'alliberés.
Per casualitat he pogut trobar aquell espai, aquell lloc. Si ho poguessis contemplar t'inundaria
de pau.
És un petit poble, un llogaret gairebé, al trencall de la carretera
de LLavorsí cap a Esterri
d´Àneu, Farrera és el seu nom.
Des de Llavorsí puja una serp
negra d'ondulat i ascendent asfalt que serpenteja muntanyes
cada cop més altes i majestuoses. És el pagament necessari
per gaudir d´un premi per a la
contemplació.
Ja allotjat, les primeres hores del
dia et saluden amb una esplendor que no hi estic acostumat,
l'amplitud del paisatge m'obliga a
observar, no només veure, un
exercici grat que he anat perdent
per falta d'espais que m'embriaguin. Muntanyes altes on el ventall i gamma de verds i frondositats es fonen i harmonitzen, pics
no tan llunyans encara nevats
treuen el cap incrèduls davant
tanta bellesa.
Si contemplo el més proper, allò
que les meves mans poden tocar
i percebre són innombrables sensacions. L'entrada al poble on
predominen
els
elements
tel·lúrics com la pedra, fusta, ferro donen forma a una petita església que sosté un campanar
antic, amb un arc de pas observador etern de dies i nits oblidades en el temps.
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CARTA A PLACI DES DE FARRERA
Al seu voltant cases de pedra, amb lloses generoses de pissarra donen forma consistent i
capritxosa a aquest enclavament urbà. Totes, adornades amb plantes aromàtiques, flors i
arbustos. He pogut passejar-me pel poble i distingir la infinita varietat de plantes, sàlvia, malva,
heura, grèvol, geranis, artemisa. Els meus passos en anar pels camins limítrofes veuen com
una mà capritxosa sembla haver germinat una varietat d'arbres; pollancres, pomeres,
castanyers, oms, cirerers, avellaners. Sembla que hi ha una generositat captivadora en la seva
bellesa i en l'explosió dels seus fruits incipients.
M'agradaria compartir amb tu l'harmonia de l'entorn, que com un mantell et cobreix i sedueix.
Compartir els frescos senders ombrejats, amb brises relaxants i remor de fonts.

A la nit amb una lluna absent he contemplat un cel infinit, enllumenat amb milers i milers de
picades d'ullet encesos. La llunyania és inapreciable, semblen caure estrelles als meus peus.
M'agradaria compartir amb tu, ser generós davant de tanta generositat. Convidar-te a
l'espectacle de la natura que aquí s'han posat d'acord els astres per mostrar-se incipient, nua,
forta, ingovernable.

La inquietud i la càrrega acumulada dels dies durs se m'han anat fonent de la pell. Camino
sense pressa, donant-me temps per inundar-me i sadollar-me d'aquesta energia que envolta tot
el que veig.
No tinc pressa a tornar-hi, estic emplenant recipients que se m'havien buidat i costava renovar.
Em veig passejant-me en el temps infinit, absorbint les fonts d'energia que aquí em captiven.
T'espero, per compartir; a FARRERA.
Farrera, maig 2022
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HAIKU
Versos tradicionals japonesos.
El haikú és allò que està succeint ara en
aquest lloc en aquest moment. La poesia es
troba a qualsevol lloc i que pot aparéixer en
qualsevol moment de la nostra quotidinaitat.
Estilísticament, un haikú és un poema breu,
que sol tenir dèsset síl·labes distribuïdes en
tres versos, de 5, 7 y 5 síl·labes respectivament que tracta de descriure de forma brevíssima una escena, vista o imaginada. Els haiku
també presenten una referència estacional.

Casa de Pedres
Grands i petites per elles
No passa el temps
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(5) Casa de pedra
(7) En poble de muntanya
(5) Sona natura

HAIKU
Una casa fría
Chimenea apagada
Leña agotada

La libélula
incapaz de posarse
en la hoja de hiedra

Hiedra en roca
Pared de piedra
Verde en negra

Caminant he vist
Tota pedra fa paret
Murs mil·lenaris

Blanca cabeza
Cornamenta muerta
Destino fatal

Camí de pedra
Antic pas de bons homes
Petjada del tems

Passos al ciment
Una fugida imminent
Ocell volador

Gotas húmedas
Irremediablemente
Mojan mi cara

L’heura penja
arribant a peu de carrer
sense arribar a terra

Un soroll captiu
Escriptura en Haiku
Bona formació
Un plano foral
Ventana de pizarra
Nubes en azul
Canto oculto
Líquido en cascada
Pájaro agua
Sabor intenso
Que refresca la boca
Frambuesa roja

Muntanya elevada
orgullosa mira amunt
estàtica en el temps
Lila sortint
al camí arribes
engolint l’espai
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HAIKU

Escolto els ocells
lluny a tocar del niu
barallant-se junts
Pedra rodolant
baixa pel rierol
topant entre elles

Els ocells canten
I es donen missatges
D’amor i pau
Aigua fresca
de la font amagada
que dona vida
Les flors boscanes
I de diferents colors
t’omplen l’esperit

Insectes ocells
Plantes que donen olors
Natura plena
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HAIKU
La papallona
Vola a prop d’una flor
Sense parar-se

Cirerer florit
Anuncia el bon temps
Amb fruits vermells

Les margarides
Al marge dels carrers
Donant molt color

Cel blau i blanc
Anuncia el mal temps
Anem-hi corrents

El banco de madera
Marrón y blanca
Nuevo y rehabilitado.
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HAIKU
Arbres amb branques
Al sol cauen les fulles

Las flores rojas
En las macetes abiertas,
Nos dan alegrias y viveza.

Grates petjades
Los pajaros
Cantan sin parar y
Saltan por los lados.

Brolla la font
sense direcció fixa
tocant bé la pell
Diente de león
sobrevola el riu
sense sentit
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Color blau del cel
Bombolles de cotó blanc
Tot a sobre meu

HAIKU
Las grandes ventanas
De madera, rojas
Cerradas totalmente.
Las nubes, blancas
En lo alto del cielo
Pasan en silencio.

La farola negra
Colgada de la pared
Ilumina y da color.

La sombra de los
Árboles, son frondosas
Y frescas, humedas .
Por la fuente
El sonido del agua
Baja incansablemente

Pedra blanca
A dalt de les xemenies
Barret de senyor
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Taller escriptura i natura. Gavà-Farrera 2022
Proposta formativa de la Raquel Picolo, guió del curs:
Presentació
Dedicarem les dues primeres sessions, que farem a Gavà, a introduir les tècniques narratives
bàsiques més essencials: l’ús literari del llenguatge i el narrador. La resta del curs, al Centre
d’Art i Natura de Farrera (Pallars Sobirà), se centrarà a analitzar i experimentar la relació entre
escriptura i natura des de diferents angles.
Les sessions són principalment pràctiques i actives: es tracta de fer. Observar i sentir la natura, escriure-la i llegir-la, compartir i comentar els textos generats amb els companys. També
llegir i comentar les obres d’autores i autors en les quals la natura tingui una especial rellevància.
Objectius
• Aprendre a escriure sense por.
• Conèixer algunes tècniques narratives bàsiques.
• Escoltar les paraules i les frases de la natura.
• Analitzar i comentar les diferents presències de la natura en diverses obres literàries.
• Escriure textos on la natura tingui un paper important.

Sessió 1. Gavà. Dilluns 16 de maig, 18-20 h
L’ús literari del llenguatge.
• El procés de l’escriptura.
• Importància del paràgraf.
• Exercici.
• Recursos literaris.
• Metàfora i sinestèsia.
• Exercici.
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Taller escriptura i natura. Gavà-Farrera 2022
Sessió 2. Gavà. Dilluns 23 de maig, 18-20 h
El narrador.
▪ Importància del narrador.
▪ Narrador en tercera persona.
▪ Narrador en primera persona.
▪ Narrador en segona persona.

▪ Exercici.

Sessió 3. Farrera. Dissabte 28 maig, 11-14 h
Observació. Inventari.
• Lectures: La nit als armaris. La muntanya viva, Haikus de Vicente Ayala.
• Exposició teòrica. Lectures, exercicis d’escriptura, passejada per la natura

Sessió 4. Farrera. Dissabte 28 maig, 16-19 h
Sentiment.
▪ Lectures: Canigó. Pirenaiques.
▪ Exposició teòrica. Lectures, exercicis d’escriptura, passejada per la natura.

Sessió 5. Farrera. Diumenge 29 maig, 10-14 h
Filosofia, ciència-ficció i fantasia.
▪ Lectures: Ursula K. Leguin, McFarlane.
▪ Exposició teòrica. Lectures, exercicis d’escriptura, passejada per la natura.
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El club de lectura “Fita i petjada” és un projecte que sorgeix l'any 2012 i que des de
llavors compta amb el suport incondicional de la Biblioteca Josep Soler i Vidal de Gavà.
Un suport que en cada etapa del club ha estat fonamental per a la seva continuïtat:
A) Des d'un inici ens va cedir espai físic per a efectuar les tertúlies literàries
B) Dotació dels llibres necessaris per a desenvolupar l'activitat de lectura per
part dels integrants del club
C) Cessió dels mitjans audiovisuals de la sala d'actes
D)Suport i ajuda quan les restriccions Covid no feien possible programar activitats a la nostra seu social

E) Implicació plena en els actes del desè aniversari del club.
Sens dubte un club de lectura amb dues matrius, la biblioteca Josep Soler Vidal i la
Unió Muntanyenca Eramprunyà.

Club de lectura i escriptura “Fita i petjada”
fitaipetjada@gmail.com
EL GRUP

