COBERTA

16/11/07

14:41

Página 1

9 788461 205790

C M BULETA

CANTALLOPS

CANTALLOPS

CANTALLOPS

21/11/07

18:49

Página 2

CANTALLOPS

21/11/07

18:49

Página 4
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el muntatge sonor; l’Eva Lluvich, la idea original i la gestió; la Marta Lluvich
i l’Eva Tarragona, la coordinació i revisió; el Ramon Sistac, l’assessorament
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Catalunya Ràdio Lleida i els estudis Ekcentrik, el suport tècnic.
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A raders de tardor, cada any, les arbres dels
bancals de la cultia s’emplenaven de colors.
Hi haví cirerers rois, clops i bedolls grocs,
roures marrons, pins verds i un monter d’altres,
pobrets, que mig despullats de fulles ja
ensenyaven tot lo carriscle.

Prò aguell maití de novembre, quan lo
Manelet, encara amb lleganyes als ulls, es va
atansar a la finestra, va veure esfereït com una
manta de neu blanca haví tapat tot lo bosc
de colors. “L’hivern enguany se mos ha
avançat” va pensar mentre triave la roba més
dobla que tenive a l’armari.
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Abans de baixar a la cuina, davant del mirall, va mirar de dominar els seus

Va fer una rialla tan grossa com un bon tall de síndria

cabells estorrufats i negres com l’estalzí. De sobte, una idea li va ballar pel cap.

i la cara se li va encendre de felicitat: quan nevave,
lo transport escolar no podive puiar a roplegâ’l per anar
a estudi i es quedave tot lo dia moneiant i jugant sol
perquè, des que va nèixer feve set anys, a l’iclèsia
del pople no havín bateat cap altre nen i als poques cases
que encara erin aubertes només hi visquive gent gran.
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Hi haví més de dos pams ben bons de neu a la capçada del tros
de la Llau que eri dels més drets i de més mal dallar que hi haví pels
contorns. Lo Manelet es va posar un sac de plàstic groc al cul i es va
arrullar fins a la fonada. Puiave i baixave sense turador.

Li agradave la velocitat
i sentir com la gisca li aixecave
les palpes dels ulls. Prò el que
de vritat tenive ganes de fer eri bastir
un trineu arrossegat per gossos i viatjar

pels montanyes que toquen lo cel.
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Va tornar cap al pople barrinant que li serí fàcil estacar el Moret,
lo Pinxo i la Pastora, prò el Pardo eri tan furro que només es dixave agafar
per l’Àngel del Cap Pelat.
L’Àngel del Cap Pelat -li diven així perquè de jovenet va perdre el pèl molt
aviat i des de llavons sempre portave una boina negra que li tapave
el cap- estave munyint a la cort tan de pressa que la llet, al caure a la
ferrada de llauna fotive tan siroll que tot just va puguer sentir entrar el Manelet.

CANTALLOPS

21/11/07

18:50

Página 16

El Manelet de seguida se va taleiar que
alguna cosa estranya passave: la Mascarda
no eri al seu estacader i, al pàrrec fet de
taulons de fust, tampoc no hi eri el seu videllet
plapat que tot plegat feve quinze dies que

haví nascut. Prò què podive haver passat?
L’Àngel no se les haurí venut de cap de les
maneres perquè ell s’estimave molt les seues
vaques, i tampoc no es podiven pas haver
mort perquè no havín sigut mai malaltes.
Lo Manelet no va tenir turador i, abans que
l’Àngel acabés de buidar la ferrada de llet
al colador del bidó, li va demanar comptes.
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Aguella nevada i una forta tremolina havín fet
perdre la Mascarda i el seu videll xic quan
tornaven cap a la cort. L’última vegada que
l’Àngel les haví vist erin peixent pel voltants
de l’argenda que ell menave, a l’aubaga de
Cantallops.

Aguell nom va fer tremir el Manelet. Cantallops
eri un indret molt apartat i prillós, on temps
enradere haví desaparegut una nena de casa
Colrat quan una tarde, a boca foscant, tornave
de regirar. Demprés de molt buscâ-la només van

puguer trobar la seua roba i les seues sabates
al fons d’un barranc.

Calive trobâ’ls al més prompte possible. Amb
lo fred i la nevada tan forta, les pobres animalons
no podrín resistir gaire temps. Si, per compte
de vaques, haguessen sigut unes eqües encara...
perquè elles esgarrapen la neu amb les potes
del davant fins a trobar el verd de l’herba.
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Primer de tot, lo Manelet va anar corrents a casa a demanar permís als seus pares

Dementres, l’Àngel va preparar la brena. Amb una esgarrapada va agafar

per puguer acompanyar l’Àngel. Ell coneixive molt bé les potades de tots les animals.

un dels xolissos que tenive penjats a una tatxa rovellada clavada a una

Per ell eri com llegir el terra. D’un sol cop d’ull sabive si feve gaire estona que hi haví

antosta del tronat i al passar per davant de la cuina tamé va posar

passat una llebre, una guineu, un tocino fer o un isard i això, en aguet cas, podive

al morralet un tall de truitada de trumfes que li haví quedat de sopar.

ser de gran ajuda.

Endevina l'animal que ha fet cada potada
(solució al final del conte)
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L’Àngel anave primer amb la seua boina negra que li

tapave fins a les aurelles i unes botes altes fins als ginolls
que li serviven per aurir rota. Lo Manelet, al seu rader,

mirave de posar els peus a les potades fondes que
el seu company anave dixant per no cansâ’s i, sobretot,
per no fotre alguna morroficada a la neu. Van passar
un ramat d’hores rebasteiant sense veure res ni digú fins
que van decidir puiar al Burnal dels Bous a fer una mossegada.
Ja havín recossirat tots les racons de la Coma i només
los faltave la vall de Cantallops. Fosca i plena de baürta
que feve fredat només de pensâ-hi. Caminant per ella, lo silenci

eri tan fort que cada vegada que una raiada de sol feve caure
un borruscall de neu de la branca d’un pi els feve un ai lo cor.
A on redimonis s’havín pogut amagar aguells animalons?
Mai sigue haguessen portat un tros d’esquella se’ls podrí
sentir de lluny...
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Començave a fê's tard quan al travessar el barranc
d’Estadina, el Manelet, per escasualitat, es va taleiar
que més avall la crosta de gel que tapave el corrent
d’aigua estave esberlada pel mig. Només un animal
gros amb lo seu pes haurí pogut trencar el gel.

Se hi va atansar i va descobrir unes potades tendres
que embrutaven de fang lo blanc de la neu.
Les potades menaven cap al Tros Redó.
La Mascarda no eri cap ruca i sabive del cert que allí
hi haví un pi gros i brancut que cada any feve tot
al seu voltant carrerals llarguíssims de rovellons xics
i serenys. Sota el brancatge atapit d’aguell pi de més
de cent anys la neu no haví pogut filtrar i la Mascarda
arronsada a la seua soca allavons donave de popar
al seu videllet.
Al veure’ls, va moure la cua com a l’estiu quan vol
espantar els tavans, prò ara aguell senyal eri de tan
contenta com estave...
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Encara els quedave un llarg camí de
tornada; prò la felicitat d’haver trobat
sans i estalvis la Mascarda i el seu videllet
los donave forces allí on no n’hi haví.
La lluna, aguell mes plena i redona com un
formatge sencer, los va girar llum per tot lo
vial que els va menar fins a l’entrada del

pople.

Al travessar el pont de la Mola, es va sentir
una mena de nyaupit estrany i llunyà.
Cap dels amics no va dir res prò tots dos

sabiven que allò eri... l’urdol d’un llop esllangueït.
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SOLUCIONS A L'ENDEVINALLA

GLOSSARI

B ISARD

Arrullar-se
Borruscalls

C GUINEU

E TOCINO FER

A boca foscant

Nyaupit

A VACA
D LLEBRE

Ferrada
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Péixer

Truitada de trumfes

anar a estudi

anar a escola

mone(j)ar

fer monades o beneitures

antosta

envà

monter

munt

atapit

atapeït

morroficada

morrada

baürta

brossa, plantes de bosc

pàrrec

departament del corral o estable,

capçada

capçalera, capdamunt

destinat a tenir-hi uns animals

carreral

renglera, filera

separats dels altres

carriscle

espinada, columna vertebral

plapat

clapat

clop

pollancre, poll, xop

popat

mamat

cort

tancat dels animals

raiada

raig de sol

cultia

camp en què, després de la

ramat

munt

collita del sègol o el blat, se

rebaste(j)ar

menjar rebast, herba que surt
després del redall

sembra fenc

Argenda

Popar

Potada

doble, -a

gruixut, -da

estacader

instrument de ferro o de fusta

recossirar

recercar, procurar insistentment
trobar algú o alguna cosa

per a fermar pel coll els bous

redó, -ona

rodó, -ona

o vaques a la menjadora

regirar

remenar i donar la volta a l’herba
o el fem

estacar

fermar, lligar

estalzí

sutge, follí

ferrada

galleda

fonada

fons, fondalada

sereny

vigorós, molt sa

furro

esquerp

tavà

tàvec

fust

fusta

tocino (porc) fer

porc senglar

girar llum

enllumenar, il·luminar

tremir

tremolar

gisca

aire molt fred

tremolina

torb, brufera

llau

(topònim) esbalç, allau,

tronat

golfa, cap de casa

precipici

urdol

udol, crit prolongat i planyívol

mai siga

com a mínim si...

xolís

xoriç, llonganissa seca

maití

matí

mascarda

(nom de vaca) clapejada

rota

rompuda de la terra per a
conrear-la

premsada
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GUIA DE LECTURA

Altres característiques
orals transcrites

Forma de la llengua escrita

Altres característiques
orals transcrites

Forma de la llengua escrita

calive

calia

prò

però

cansâ’s

cansar-se

puguer

poder

començave

començava

puiar

pujar

nomès, llèt, èri, estacadè(r), manères, sè(r), mès...

feve

feia

puiave

pujava

La e- inicial àtona, principalment quan va seguida en la mateixa síl·laba per una consonant, se sol pronunciar a-:

fotive

fotia

quedave

quedava

fredat

feredat

rader(s)

darrer(s)

ginolls

genolls

rebasteiant

rebastejant

haurí(n)

hauria - haurien

rois

roigs, rojos

haví(n)

havia - havien

roplegâ’l

replegar-los

havive

havia

sabive

sabia

iclèsia

església

se hi

s’hi

les (masculí)

els

serí(n)

seria - serien

menave

menava

serviven

servien

mirave

mirava

sigue

siga, sigui

moneiant

monejant

siroll

seroll

montanyes

muntanyes

taleiar

atalaiar

mos (pronom)

ens

tamé

també

nèixer

néixer

tapave

tapava

nevave

nevava

tarde

tarda

no havín sigut mai malaltes

no havien estat mai malaltes

tenive

tenia

passave

passava

tocino fer

porc fer

pels (femení)

per les

tornave

tornava

pensâ-hi

pensar-hi

triave

triava

podive(n)

podia - podien

trobâ’ls

trobar-los

podrí(n)

podria - podrien

turador

aturador

pople

poble

videll(et)

vedell(et)

portave

portava

visquive

vivia

prillós

perillós

vritat

veritat

Moltes ee tòniques, especialment seguides de r, són obertes: radè(r)s, cirerè(r)s, montè(r), nèu, nèixe(r), fève, iclèsia, fè(r),

ansenyaven, ancara, llaganyes, asfaraït, anguany, astorrufats, astalzí, ancendre, astudi, farrada, astranya, astacader,
s’astimave, asgarrapaven, astona, Astadina, asgarrapada, asquella, rebasteiant, ascasualitat, asberlada, ambrutaven, astiu,
aspantar, astave, astalvis, antrada, asllangaït...

Altres característiques
orals transcrites

Forma de la llengua escrita

(a)llavons

llavors

agradave

agradava

aguell, -a

aquell, -a

aixecave

aixecava

anave

anava

aubaga

obaga

aubertes

obertes

aurelles

orelles

aurir

obrir

baixave

baixava

bateat

batejar

brena

berena

buscâ-la

buscar-la

Altres característiques
orals transcrites

Forma de la llengua escrita

coneixive
dementres
demprés
digú
diven
dixant
dixave
enradere
eqües
eri(n)
escasualitat
esllangueït
estave
estimave
estorrufats
faltave

coneixia
dementre
després
ningú
deien
deixant
deixava
endarrere
egües, eugues
era - eren
casualitat
esllanguit
estava
estimava
estarrufats
faltava
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