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Hi ha somnis que no es materialitzen mai i altres que un cop es fan realitat, de tan desitjats, ja no esdevenen
el que esperàvem. Però hi ha vegades que els somnis, a més de concretar-se, acaben sent molt més de

l’esperat i això és el que ens ha passat, amics lectors, que gràcies al vostre suport el nostre somni de publicar

un conte infantil en pallarès ha acabat en col•lecció i ara veu la llum el segon volum.

Per fer néixer aquest conte hi ha batanat un ramat de persones: Eva Lluvich l'ha escrit; la Vanesa Freixa l'ha

dibuixat i l’ha arreglat; l'Eva Tarragona hi ha posat la veu; l'Albert Subarroca, l’Eloi Isern i el Santi Cerni hi han
posat la música i el muntatge sonor; la Marta Lluvich ho ha coordinat; el Ramon Sistac, ha fet la revisió del

text; el Pere Bàscones ho ha acabat d’apariar; i la Cinta Ramos, el Joan Ordi, l’Ester Angelats, l’Agustí Bueno i
el Josep Ramon Lloret ens han animat constantment. A més, la Rosario de Nofre, d'Altron i el Manel de Trilla,

de Llessui, ens han ajudat a recordar les cançons que ens cantaven quan érem xics i ens han regalat un petit
retall del passat.

Alguns hem tingut la sort d'acompanyar els padrins a aviar les vaques, alguns hem pogut veure els corrals

dels pobles plens de bestiar, però cada vegada hi ha menys persones que avien vaques i cada vegada hi ha

més corrals tancats. Aquest conte és un homenatge a tots els padrins que tant ens han ensenyat i ajudat a
medrar.

Gràcies a tots per confiar en aquesta aïna i per creure que el pallarès encara té una oportunitat. Esperem

retrobar-vos al proper conte; natres no recensarem fins esquerâ’n un atre.
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L’
és dolça i riallera. Té la cara
pigallada i uns cabells de color roi que
se li allarguen fins a mitja esquena. Viu a
ciutat, però passa els estius amb les
padrins a muntanya, bandoleiant tot lo
dia sense parar.

Com cada maití, l’
es menja
l’esmorzar d’una esgarrapada i surt
corrents cap a l’era.

Allí troba padrina amb un feix d’aufals
sota el braç donant fullats als conills, i li
demana de veure els catxapons de la
conillera gran. Encabat de posar aigua
als cóms van a donar menjar a les
gallines. Mentre padrina emplena la
menjadora de farina de blat de moro,
l’
plega els ous i n’emplena el
cistell. Quan acaben van a preparar la
brena que s’emportaran amb padrí quan
marxen a aviar les vaques.

Cada dia l’
i son padrí van a aviar un escabotet de vaques al
bedre del Tort. Marxen quan padrí ha acabat de carregar els bidons de
llet a la cuba, i es passen tot lo dia al tros.

Mentre padrina destaca les vaques, l’
agafa el bastó de
quinquilaina i es posa al pas de l’hort de Nofre per turâ’ls, no fos cas
que agafessen lo camí del riu. Quan padrí arriba carregat amb lo
morralet al coll, fa adéu a padrina aixecant lo bastó al cel i es posa a
caminar radere del bestiar. Aquell dia només els acompanya el Moret
perquè la Pastora està massa panxuda per seguî’ls fins al prat.

Quan l’
està una mica cansada, s’agafa a la cua de la Guerxa i
deixa que la vaca l’arrossegue. Padrí la maleia sempre: -Deixa estar la
vaca que et fotrà una coça que et rebentarà!- l’escridassa, però quan
padrí no se’n taleia, ella hi torna. L’
sap que la Guerxa no li farà
res; cada nit li dóna un pot més de farina que a les atres.

Aviar vaques és ben fàcil. Les vaques ja
saben lo camí, i només se’ls ha de
donar alguna buscallada de tant en tant
perquè no s’entretinguen menjant l’herba
del costat de la carretera.
- Padrí! –crida l’
- mira quin
monter de fragues hi ha aquí terra.
- Que bones! -repetís l’
amb
les mans plenes de maduixetes
xicarrones.

Quan arriben al tros, planten les pals
del nedo i no els cal fer res més en tot
lo maití. Padrí s’ajau a l’ombra d’una
freixera i es distrau fusteiant, mentre
l’
acaça volianes o s’arrulla
prat avall fent cambuletes.

Amb padrí juguen al burro i a la brisca, i per dinar mengen llesques de pa
amb pernil, amanida de ceba i tomata, truitada de trumfes i per postres
aubricocs i prinyons. Al Moret, padrí li llança roïgons de pa que caça al
vol i l’
li dóna la magra del pernil. De tant en tant, padrí l’abuixa
a les vaques per vigilar que la Motxa, la Mascarda i la Plapada no
s’escapen.

A l’Assua li agrada fer
saltar saltigons i
pantiganes i acaçar
singratalles per fê’ls
perdre la cua i es passa
força estones cantantles-hi una cançoneta
que li ha ensenyat
padrina per fê’ls sortir
del cau:

Singratalla treu lo cap,
“S
que el teu pare s’ha penjat,
és mort,
fiqueu-lo al clot,
no hi entre,
talleu-li el ventre.
Ara sí que hi entre!”

Quan s’avorrís, padrí li fabrica xiulets amb pela tendra de freixera,
mentre ella canta al ritme dels cops del ganivet:
“ Sapa, sapa, pell de cabra,
sou, sou, cul de bou,
sibit sibit, pell de cabrit,...”
I d’aguesta manera, jugant i cantant, passen tota la jornada.

Quan l’ombra arriba al caps de la Roca,
pleguen les bastons i amb dos xiulits fan que
el Moret arroplegue les vaques.

A mig camí troben padrina que
com cada tarda els ve a recebre.
- Ara sí que tindràs feina, xiqueta
-li diu padrina tan bon punt la
veu-. La Pastora ha cadellat aguet
maití i té un rapat de gossets.

Quan arriben a l’era l’
va de pressa al jaç de la Pastora. –No t’hi
atanses gaire- li diu padrí- i, de la porta estant, tot just pot abidriar unes
boletes peludes de color negre que popen.

Quan padrina ha acabat d’estacar les vaques comencen a munyir.
L’
posa farina a les menjadores i, engarrapellada a la pila, les
raspalla del coll fins a les cuixes, amb un raspall de ferro.

També prova de treure’ls les cascarres que tenen penjades a
la cua, però això no és molla fàcil.

Abans d’anar a dormir l’
d’una vaca diferent.

es beu un bol de llet enorme, cada nit

Després, arrupida al llit, recorda tot
allò que ha fet durant lo dia i
s’imagina totes les coses que farà
l’endemà. Potser collirà te de roca
amb padrina i farà rams de timonets,
de cua de cavall o serverola per
penjâ’ls al caps de casa perquè
s’assequen. O farà un cistell amb
cospins per posâ-hi móres?

L’únic segur és que tornarà amb
padrí a aviar les vaques i que, quan
es lleve, haurà d’anar a cuidar els
fillets de la Pastora.

Com es fa una soneta?

«En sent a la primavera, tallaves una branca de freixera verda i allavons...

...a la part de damont, feves un tall a la pela, marcant el caps i el sols del xiulet, i, una
mica més avall, feves una osca per on sortive l’aire. Anaves trucant per estovar la pela i
mentre trucaves, anaves cantant:

‘‘sapa, sapa, cul de vaca;
sou sou, cul de bou;
bit bit, cul de cabrit!!!’, fins que sapés.

I quan ja s’haví estovat, feves una rodada i ja sortive la pela, tota d’una peça. I amb això,
ja tenives la soneta! Devontes, ajuntaves la punta, feves una sonada, i ja sortive el siroll.»

Glossari
Cuba

Guerxa

Voliana

Escabot

Plapa

Bedre

Fraga

Caps de casa

Abidriar
Abuixar

veure una cosa des de lluny
aquissar, llançar el gos
contra algú
Arrullar, arrullar-se
deixar anar un objecte per un
pendent
Bandole(j)ar
referent als nens a qui agrada
molt córrer, jugar,..
Brena
menjar que hom porta per
anar de camí o fora de casa
Blat de moro
milloc, panís
Buscallada
cop de buscall
Cabusseta, cambuleta tombarella
Caps
extrem superior
Cascarres
boletes d’excrement, de
brutícia, enganxades a la pell
o el pèl d’alguns animals
Catxapó
conill xic
Coça
guitza
Cóms
abeuradors
Cospí (i cospinera)
fruit esfèric que fan algunes
plantes i que s’enganxa a la
roba
Destacar
deslligar, deixar anar
Engarrapellar-se
enfilar-se
Estacader
estacador, cadena per
estacar les bèsties a la
menjadora
Freixera
freixe
Fullat
conjunt de branques d’arbre,
principalment de freixera, que
es fan assecar al sol i es
donen de menjar als conills
durant l’hivern
Male(j)ar
rondinar, escridassar
Magra
tall de pernil
Mascarda
aplicat a l’animal clapat de la
pell

Molla
Morralet
Motxo
Monter
Nedo
Pantigana
Pila
Prinyó
Popar
Quinquillaina,
quinquilaina
Recebre
Roïgons
Sapar

Serverola

Singratalla
Soneta
Sols
Taleiar-se
Timonets

gens
bossa blanca de lli per portar la
brena
es diu del bestiar que no té banes
‘banyes”
pila, gran quantitat, abundància
herba reservada per fer péixer el
bestiar
espècia de llagostia, panxuda, de
color verdós
estri per seure quan es munyen les
vaques
fruit sivestre semblant a la pruna
mamar
arbust de l’espècie Rhus coriacia
rebre
rosegons
fer desprendre la pela d’una
branca tendra d’arbre, per tal de
fer un xiulet
agrimònia, Agrimonia eupatoria
Aquesta planta s’usa com a
astringent
sargantana
instrument sonador rudimentari
extrem inferior
atalaiar-se, adonar-se
timó, farigola, Thymus vulgaris,

herba aromàtica que s’usa com a
antinflamatori i antitussígen

Trucar
Truitada
Trumfa
Xiulit

picar

truita d’ous
patata

xiulet -el so

Guia de lectura
Moltes ee tòniques, especialment seguides de r, són obertes: riallèra, èra, conillèra, fèr...
La -a final de 3a persona verbal d’indicatiu (i en algun substantiu) es pronuncia -e: passe,

plegue, agafe, surtive, tarde... En el cas de la cançoneta de la singratalla, s’hi ha escrit
directament amb -e (“no hi entre”) per tal de respectar la rima. En canvi, en “fan que el Moret

arroplegue les vaques”, es pot escriure amb –e (i no pas amb –i) perquè no és indicatiu sinó
subjuntiu, i així ho permet la gramàtica.
La –e inicial àtona, principalment quan va seguida en la mateixa síl·laba per una consonant, se
sol pronunciar a-: asquena, asmorzar, asgarrapada, amplene, amportaran, astar, antretinguen,

ascapen, astones, ansenyat, astant, astacar, astovar...
Les oo pretòniques (açò és, les àtones situades en la síl·laba que precedeix la tònica) se solen
pronunciar u quan la vocal tònica és una i en la mateixa paraula o en aquella de la qual deriva:

cunillèra, cullirà, cuspins, cunills, avurrís, surtive...

Pallarès parlat

Com cal escriure-ho

Pallarès parlat

Com cal escriure-ho

roi

roig
els

maleia

maleja

taleia

atalaia

matí

atres

altres

repetís

repeteix, repetix

en acabat, després

fusteiant

fustejant

aubricocs

albercocs

roïgons

rosegons

fê’ls

fer-los

entre

entra

avorrís

avorreix, avorrix

les (masculí)
bandoleiant
maití
aufals
encabat
brena
turâ’ls
radere
seguî’ls

bandolejant
alfals

berena

aturar-los
darrere

seguir-los

Pallarès parlat

Com cal escriure-ho

aguesta

aquesta

arroplegue
rapat
penjâ’ls
allavons
damont
feves
sortiva
tenives
s’haví
devontes
siroll

arreplegue, arreplegui
grapat, sarpat
penjar-los

llavors, aleshores
damunt, sobre
feies

sortia

tenies

s’havia

llavors, aleshores
soroll
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