Emoció
Albert Barba

Com gairebé sempre d'arrel llatina, el mot prové d'
'e' (cap enfora) i 'motio' (moviment, acció, gest). És a dir,
que aquesta 'e-motio' significa treure enfora una cosa,
un sentiment o una reacció.
En la seva definició més general, és un intens estat
mental que sorgeix en el sistema nerviós de manera
espontània i provoca una resposta psicològica positiva o
negativa. És un impuls involuntari originat com a
resposta als estímuls de l'ambient que indueix
sentiments tant a l'ésser humà com en animals i que
desencadena conductes de reacció automàtica.
El fet d'iniciar aquesta revista ens provoca emoció.
Positiva. Molt positiva!
Teniem ganes de complementar el butlletí que va
aparèixer el setembre passat (Nalec notícies) amb
quelcom més. Volem, amb 'La Peixera', obrir a tothom
la possibilitat de compartir en les seves pàgines
aquestes 'emotios' que ens provoca el nostre petit
territori, amb articles fets per la gent que hi viu o hi és
present en un moment o altre.
Volem 'treure enfora' amb la seva història, el paisatge
del Corb i la petja humana sobre d'ell, la seva diversitat i
riquesa entre molts altres temes. A La Peixera hi llegireu
articles d'opinió fets per persones enamorades d'aquest
trosset de terra lleidatana... i si us animeu, escrits per
vosaltres mateixos/es.

Foto de portada: @valldelcorb
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LA
PEIXERA
En aquesta edició...

US OFEREIXO
ELS OCELLS

LA VALL DE LES
PAPALLONES

Minerva Sellés

Albert Barba

Hi ha persones que tenen el cap
ple de pardals... i mallarengues,
picots, orenetes o rossinyols.
p.04

Solcada per un riu i amb milers
d'anys d'història apassiona els qui la
coneixen. Sabeu d'on parlem?
p.10

MOSSÈN GUILLEM MATEU,
UN CLERGUE DE NALEC
DEL SEGLE XV
Jordi López Vilar

Fill de Nalec, Mossèn Guillem Mateu va estar al capdavant de
l'antiga església del poble un bon grapat d'anys. Personatge
inquiet i ben curiós, va deixar-nos, sense voler, un retrat
acurat d'aquella època.
p.17

A

Vas a caminar i els veus. Vas en cotxe, i els veus. Des de casa
els sents i els veus; i fins i tot a la ciutat, per gran que sigui
....també hi són.

rreu on anem trobem ocells. Pels seus
colors, pel cant; els més abundants són ben
coneguts per la majoria de nosaltres: pardal,
pit-roig, merla... però, què passa amb la resta?
Els coneixem?
A la Vall del Corb hi trobem una gran diversitat
d'hàbitats, des de boscos frondosos, passant
per petits turonets, fins a extensions planeres.
Us convido que feu excursions senzilles però
de gran interès i en les que, en cada una d'elles,
podem trobar diferents espècies d'ocells: de
forestals, de la plana, i fins i tot, de més
‘urbanites’. Tenim zones seques i àrides, o
d'altres de verdes i humides. Gran quantitat de
valors estètics, socials, naturals i històrics que
donen identitat al paisatge de la Vall del Corb.
Si aneu amb els ulls ben oberts i l'oïda afinada,
anirem reconeixent altres ocells i aprendrem
molts detalls d'ells. Això si, el vostre cap ha
d'estar en silenci, si no ni els veureu ni els
sentireu.
M'acompanyeu a fer un tomb?
Foto: Mallarenga blava
@jahurtadosfoto
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Per damunt del meu cap i entre els carrers del
poble hi ha un bon grapat d'orenetes i falciots
(només presents durant l'estiu). Una naturalista
present irromp a prop dels seus nius per
observar-los més detingudament o fer una
fotografia i elles, en lloc d'allunyar-se del perill,
volen baix sobre el meu cap, com penjades en
l'aire fent gargots, cridant amb totes les seves
forces marcant el límit de distància. Un
comportament entre heroic i enigmàtic, que bé
podria anomenar-se altruista.
Habitualment, si us hi fixeu, fan el niu damunt la
porta o al racó de la cornisa de les cases en què
no s'hi viu. És un dels ocells que fa estiu
l'oreneta. I ens avisa de tot. Quan ve, ja ha
arribat el bon temps i quan marxa, vol dir que
aviat començarà el fred. Quan hi ha humitat,
perquè les veiem volar molt a prop del terra
agafant mosquits. Són uns grans previsors del
temps i ens ho fan saber a nosaltres amb la seva
actitud.

Foto: Oreneta
#elsentitsdevallbona

I que me’n dieu dels que viuen amb nosaltres durant tot
l'any, sí, sí, em refereixo al pardal. Sapigueu que són
certs els estudis que diuen que cada vegada hi ha menys
individus, i que el dia que no n'hi hagi cantant a la
finestra de casa una matí de primavera, els trobarem a
faltar.
A la font del poble sempre hi deixo rajar una miqueta
d'aigua perquè quedi estancada i d'aquesta manera,
encara que sigui hivern, els pardals i altres ocells hi
puguin anar a beure aigua. Ho agraeixen i, si no, proveu
de posar en un potet aigua en ple juliol i deixar-lo a la
finestra o terrassa. Us sorprendreu. Si hi afegiu unes
molles de pa o fruits secs us adonareu que aneu fent
amics a mesura que els hi subministreu menjar i aigua.
Segueixo caminant, i entre els carrers no tan transitats
hi trobo la cuereta i la cotxa fumada. També elles fan el
niu damunt de les nostres cases... aprofitant els forats
entre les teules o les escletxes de les parets de pedra.
Les reconeixereu perquè la cuereta camina amb rapidesa
movent el cap amb una elegància que sembla més aviat
d'una passarel·la de moda.
La cotxa fumada, en canvi, mou constantment la cua, per
la qual cosa, sabreu que és ella. Tant una com l'altra són
molt divertides d'observar perquè fan moviments ben
atrevits. Es deixen veure quan fa fred, ja ben entrada la
tardor i continuaran amb nosaltres fins que el primer sol
de la primavera ens acaroni el rostre.

Foto: Pardal
@jahurtadosfoto
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Moltes vegades, si estem molt atents no és
necessari veure els ocells per saber que hi són. A
part dels sons que emeten també podem trobar
rastres, i als nostres pobles és fàcil trobar-ne
d'òliba, una espècie difícil d'observar, ja que la
seva activitat és nocturna. Surt del seu
amagatall durant la nit per gaudir de la solitud
dels carrers i a la recerca d’aliment com ratolins
o conills.
Definitivament deixo els carrers asfaltats i agafo
un dels tants camins entramats que ens acaben
unint amb el poble del costat. Paro l'oïda i sento
la merla; ja ha fet també el seu crit d'alerta per
la meva presència. Sabíeu que també existeix la
merla blava? El seu nom ho diu tot, té les
plomes de color blau. En castellà es diu 'roquero
solitario' i el nom li ve de la seva predilecció per
les zones rocoses i perquè no és tan social com
la seva cosina.
També trobo el pit-roig saltant de branca en
branca ben a prop meu, és descarat i gens tímid.
I encara que no els veieu, sapigueu que hi ha un
munt d'altres espècies d'animalets que us
observen.

Foto: Pit-roig
#elsentitsdevallbona

Durant aquest recorregut se’ns poden aparèixer
un munt d'ocells més. La mallerenga és una
d'elles, però de tipus de mallerengues n'hi ha
unes quantes!!. Tenim la mallerenga carbonera, la
més abundant; la blava, l’emplomallada que és la
més 'punky', o la petita i la cuallarga. Totes les
podem observar a la Vall del Corb. En espais més
oberts, o dins el bosc, el seu cant ens farà sentir
acompanyats durant gran part de la passejada que
fem.
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Travesso per una petita zona on van cremar uns
arbres al marge del camí ara ja fa uns anys. Els
troncs han quedat dempeus, i són aprofitats per
posar-s’hi els abellerols. Quan passo aixequen el
vol els tres individus que anaven junts, regalantme els seus colors i el seu cant. No deuen tindre
el niu gaire lluny! Aprofito al màxim l'espectacle
que m'ofereixen, perquè volant semblen avionetes
ultralleugeres. En uns mesos tornaran a l'Àfrica, i
hauré d'esperar un any a poder observar-los de
nou.
M'endinso cap al bosc, on trobo un dels ocells
més forestals de casa nostra, el gaig. Amb un
fantàstic plomatge de color blau cel que el
delatarà. Sento clarament el seu crit d'alarma, és
el poder secret dels ocells i els animals en
general: ensumar el perill que es va acostant. O el
picot garser! Us heu parat mai a escoltar com
pica al tronc? A mi em transmet una sensació de
tranquil·litat, perquè sé que si continua picant, no
m'ha sentit, estem sols i no hi ha sorolls.

Imatge: El Gaig

El camí s'enfila muntanya amunt, entre olors de
flors, romaní i farigola. El recorro en qualsevol
estació de l'any perquè en tot moment, és una
festa pels cinc sentits. No saps mai que et pot
sortir i sempre vaig amb la càmera de fer fotos
penjada. Se’ m creua un esquirol. Amb lo difícil
que són de veure! Llàstima..., aquest cop no he
estat a temps de fotografiar-lo, encara que no
m'estranya perquè són rapidíssims... Vaig d'allà on
ha sortit, i crec que li he espatllat el berenar
perquè a terra hi ha tot un rastre de pinyes mig
menjades.

Reprenc el trajecte, totalment envoltada per un
bosc molt dens de pins. M'aplano per observar
una orquídia silvestre que està en tota la seva
esplendor, aquí sí que val la pena una bona foto.
Escasses a la Vall del Corb, però molt valuoses i
en algun cas de gran raresa, m'hi estic una
estona, fent-li la foto des de totes les seves
perspectives, no vull perdre detall. En cap
moment la toco per no alterar-la.
Estic a punt d'aixecar-me quan noto una
presència... miro endavant, i en un arbre hi veig la
figura de l'astor, el rei del bosc.

"

Foto: Picot Garser
@jahurtadosfoto

'Si estem molt atents, no és
necessari veure els ocells per
saber que hi són'
p.07

Ara mateix me n'alegro de no ser ni ratolí, ni
colom, ni conill...., em mira fixament amb una
superioritat que fa por, és elegant i savi; vola amb
una increïble habilitat per dins el bosc, a una gran
velocitat esquivant branques, arbres caiguts i
troncs fora de lloc, a la caça del més mínim
moviment que ha intuït a varis metres de distància.
Em vaig aixecant molt a poc a poc. Hauria de
canviar l'objectiu de la càmera per poder fer la
fotografia, però quan veu que sóc, s'aixeca, sense
fer un bri de soroll i marxa, deixant-me bocabadada i amb un pam de nas per la rapidesa i
silenci amb què ha desaparegut. De cop, al marxar
l'astor han tornat a cantar la resta d'ocells del
bosc. El perill ja ha passat i els pinsans surten de
l'amagatall dels arbres del costat, els verdums
surten dels esbarzers, juntament amb les
caderneres, i l'activitat torna a la normalitat.

Foto: Astor
@jahurtadosfoto

Vaig deixant el bosc enrere, i m'encaro ja a l'últim
revolt del camí abans de tornar a veure el poble,
encara un mica lluny. Veig una multitud de
formes i figures... parant atenció me n’adono que
són els estornells, tot un espectacle veure'ls
ballar.
Just abans d'acabar l'excursió faig una paradeta,
per veure com estava la font natural on acostumo
a observar amfibis. Abans que el pugui veure a
dins l'aigua banyant-se, alça el vol un pardal de
bardissa. El que no marxa és el rossinyol que fa
estona sentia de lluny, amb una bellesa tant visual
com auditiva, és un ocell que em transmet molta
melancolia. Des de ben petita em van ensenyar a
identificar-ho, i cada primavera l'espero amb
candeletes, i quan el sento em transporta a
aquells temps.

Foto: Rossinyol
@jahurtadosfoto

Foto: Cadernera
@jahurtadosfotos
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Acabant la ruta, la sorpresa final. Localitzo, per
primer cop en molts anys, un mussol comú que
treu el cap totalment integrat, entre un marge de
pedra seca, per veure els moviments d'un tímid
sol. No és dels meus preferits, encara que
reconec que pels seus ulls i la seva mida i forma
arrodonida, provoca una gran atracció. Pararé
més atenció els dies vinents a veure si el sento
cantar des del poble. Si ho fa fluixet, crec que no
el tindrem de veí. Ara bé, quan el senti cantar més
sovint i amb més contundència, podré dir que ha
vingut per quedar-se.
A cada pas em vaig apropant al poble i m’aturo un
momentet per contemplar com n'és de bonic.
Després de l’excursió viscuda avui, encara estic
més orgullosa i contenta, i sobretot amb aquests
últims mesos que portem, de viure-hi i gaudir de
tot això.
Així que us animo a investigar per les vores dels
camins, a dins el bosc, perquè els ocells en
general es mostren molt alegres amb els seus
moviments i aspecte; i la capacitat que tenen
d’alegrar-nos quan els veiem no prové sinó del fet
que les seves formes i els seus actes, indiquen per
natura una habilitat per sentir plaer i alegria.

Minerva Sellés
Els Sentits de Vallbona

El 'hide' de Vallbona
Sabeu que podeu observar aquests ocells amb
tota tranquil·litat i sense molestar-los?
Us agradaria poder veure com mengen o prenen
un refrescant bany?
Des de ja fa uns anys, funciona a Vallbona de les
Monges, l'observatori de fauna 'Els Sentits de
Vallbona', un lloc on poder fer tot això... i molt
més!
Més info, aqui.
Fotos: Els sentits de Vallbona
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La Vall de les

Papallones
Apunts d'un viatger a finals del s.XIX
per Albert Barba
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Vall mil·lenària, ha estat i és present en
desenes o centenars d’articles, llibres i fins i
tot cançons. El riu que la solca, tot i no ser
cabalós, li ha donat al llarg dels segles vida,
riquesa i entitat.
Però també mort i destrucció.

Foto portada: 'Graellsia Isabellae'
(Papallona Isabelina)
Copyright: @albiovalldelcorb

S

e l’ha definit de mil maneres i sovint, en
qualsevol publicació, sempre s’agermanen els
pobles que la recorren i és difícil trobar un llibre
o escrit en la que es parli d’ella sense fer esment
al conjunt complet de la vall.
La seva història ens relata camins romans,
ramaders, arquitectura àrab o conflictes veïnals
produïts pels usos de l'aigua, propietats o
qualsevol altre disputa que pugui passar arreu
entre dos pobles que es toquen.
Mentre escric aquest article, el meu cap recorre
mentalment el seu paisatge i orografia, les veus
i el parlar de la seva gent o l’olor de terra i
farigola. Ara com ara hi veig homogeneïtat i
sinergia. Sentit a pertànyer a un lloc i un espai
que és comú a tots els que viuen o habiten
puntualment a la vall.
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Situem-nos en un espai i un temps.
Agost. 1892. Vall del Corb.

L’historiador, periodista, jurista i polític Barceloní Josep Coroleu Ingada (1839-1895), visita
no sabem per quin motiu en especial, la vall que
acull el riu Corb, però en queda tan enamorat
que no pot evitar escriure’n un article a una de
les revistes en les quals col·labora habitualment:
'La Renaixensa'. (… sí, abans de Fabra, amb 's')

“… Els pobles de la vall del Corb són un poema de
rusticitat, amb els seus carrers que davallen cap
al riu, les seves cases de pedra negrosa
construïdes sense calç ni argamassa i els seus
voltants coberts de frondositats on xerrotegen els
ocells a tothora. A la posta del sol, quan els
darrers raigs de l’astre dauren els campanars i
les esglésies, es gaudeix, des del fons de la vall,
d’un quadre admirable, fet exprés per al pinzell
de Modest Urgell i per a la ploma de Narcís Oller.
No recordo haver vist tanta poesia en un
paisatge des del jorn que vaig veure les ruïnes de
la Roma Antiga..."

Imatge: Viquipedia

Anys abans, Coroleu havia passat per París com
a Agregat a l’Ambaixada espanyola i a l'hora,
corresponsal de diferents diaris com 'El
Telegrafo' i 'El Principado'. Forjà una forta
amistat amb Víctor Balagué (exiliat en aquells
anys a la capital del Sena) i políticament se
situava proper al catalanisme progressista i al
republicanisme. El 1880 el trobem prenent part
al '1r Congrés Catalanista' i el 1883 a la Comissió
organitzadora del segon. Va tenir també
especial protagonisme en les primeres etapes
de la 'Unió Catalanista' i va ser president de
l'Ateneu Barcelonès el 1888. Com a periodista i
articulista, col·laborava amb assiduïtat en els
principals diaris i revistes de Barcelona, com 'La
Renaixensa', 'l'Avenç', 'La Vanguardia', 'La España Regiona'l, 'La Revista de Gerona' o 'La España
Moderna', de Madrid.
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En el viatge que el va portar a la vall, Coroleu
descriu un recorregut paral·lel al de l’aigua del
Corb, tot sortint des de Rauric. Passeja pels
pobles, puja turons, es perd per obagues i
sembrats i gaudeix de postes de sol, cosa que
ens fa pensar que el viatger va passar-s’hi unes
quantes jornades.

"...A dreta i esquerra de la vall s'estenen les
muntanyes, que formen com el primer graó
d'una sèrie d'observatoris, puig com més es puja
més van engrandint-se les perspectives i,
darrere d'aquelles altures, en surten d'altres,
amb noves valls i nous panorames. És un
espectacle molt comú en la nostra terra catalana
que li dóna certa semblança amb Escòcia..."

Que en diria un nou viatger avui en dia si per
primer cop passes per aquesta terra?
Primer, hauria d’estar disposat a viatjar com
Coroleu... no pas com ara ho fem, amb Google
Maps en mà, carretera asfaltada i cases rurals a
gairebé cada poble. El viatger hauria de fer-ho a
poc a poc, destinant temps a cada cosa, als
detalls… a tenir temps per parlar amb la gent i a
no perdre'l fent fotos per a penjar-les a Instagram.
També hauria de preparar amb temps el buscarse la vida per a trobar lloc per a descansar i
dormir. Si aquestes condicions foren finalment
possibles, com descriuria aquesta vall avui?
Seria diferent de com la va visitar fa cent vint-ivuit anys l’historiador?

Potser avui trobem massa apassionat el seu
discurs, però a ulls d’un lector/a de finals del
dinou, poder trobar paral·lelismes entre l’Urgell
i Escòcia o fer servir aquestes paraules, eren
fets més habituals que no pas als que estem
acostumats a llegir actualment.
Pel que fa a la meva experiència, us puc ben
assegurar que després d'haver visitat el país dels
escots tant en la seva part més meridional com
la zona de les 'terres altes' i per molt que la
imaginació em pugui fer somniar, no acabo de
trobar-li cap semblança. En tot cas, el que sí
que és clar, és que alguna cosa desperta el seu
entusiasme i fa que Coroleu se n’enamori perpètuament.

“....Per la meva part he de dir que, en aquest racó
de món, sento l’esperit tan íntimament lligat
amb la terra que mai m’havia trobat tan català.
Els arbres, els ocells, els poblets i les masies
d’aquesta comarca tenen un color i la gent del
país un geni i uns costums tan de casa, que em
sembla que no he vist altra cosa ni he conegut
altres persones en ma vida. Aquí tot és català
pur i castís, sense barreja de cosmopolitisme en
el llenguatge, en els costums, ni en les idees...".

Foto: Guillem Valmaña
@lavalldelcorb
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Està clar que en molts casos la resposta és un
rotund, sí. Els efectes de la modernització, el
transport i la tecnologia, han pintat noves
imatges sobre els paisatges descrits. El 1892 no
hi havia carreteres, ni línies elèctriques, ni
mecanització al camp. I papallones?

"... Jo en diria de bona gana la vall de les
Papallones. No crec que enlloc del món n’hi hagi
tantes ni de tantes varietats de forma i de color
com en aquesta poètica fondalada. Voletegen per
tot arreu: al voltant de les moreres i dels rosers
silvestres, entorn dels arbres i dels romanins.
Són aquí com en país conquerit; res les
esporugueix; se us posen a la mà o a l’espatlla
amb la mateixa tranquil·litat que es gronxen al
cim d’una flor d’espígol..."

Fa cinquanta-quatre anys que volto per aquesta
vall i sí que he vist papallones… moltes. Però de
debò que n’hi ha tantes ara com per a descriure
la conca del Corb com 'la Vall de les Papallones'? Potser sí que han canviat molt les coses…
potser més del que podem imaginar.
Ara tenim carreteres asfaltades, rotondes,
piscines per als calorosos estius, aigua corrent
a cada casa i electricitat. Hem substituït les
comunes per sales de bany amb aigua calenta i
ajupir-se per a segar en interminables hores
sota el sol de juny per a fer-ho en tractors amb
aire condicionat.
Però... hem perdut les papallones?

'El que sí que és clar, és
que alguna cosa desperta
el seu entusiasme i fa que
Coroleu se n’enamori
perpètuament'
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Llegeixo una vegada i una altre les paraules de
Coroleu i, amb coleòpters o sense, veig que sí
són certs tots aquests canvis, però també em
veig passejant pels camins de la Vall del Corb
gaudint d’aquestes postes de sol que ell parla.
Em veig menjant les coques més bones del món,
mentre passejo per carrerons de pobles
medievals que no gosen separar-se els uns dels
altres en més de quatre o cinc quilòmetres. Em
veig perdent-me per camins que zigzaguegen
ametllers i oliveres i em costa imaginar no parar
a parlar amb qui trobi pel carrer. Faig meves
doncs, les paraules del cronista i ja em
perdonareu si no sé trobar-ne de millors.
Perdoneu… una papallona!

"... No cal dir com fuig de pressa el temps en un
país així, sobretot si es té la sort que jo he tingut
de trobar-hi companys immillorables, incapaços
de confondre la cortesia amb l’afectació, ni
l’afabilitat amb la grolleria. Me’n vaig amb greu
recança i amb ferm propòsit de tornar-hi si Déu
ho vol. Millor elogi del país no sabria fer-lo"

Foto: Nova Tàrrega

Albert Barba i Costa
Periodista

La Vall del Corb, emboirada a vista de dron
Foto: @albiovalldelcorb
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Sabies que...?
per Guillem Valmaña

L'origen del nom de la vall del Corb prové del llatí 'curvus', que
vol dir "sinuós", "que fa ziga-zagues". Aquest origen respon
perfectament a les corbes que el riu dibuixa sobre el territori,
acompanyat per tota la vall.
N'hi ha però, que l'identifiquen amb el corb, l'ocell. D'altres en
canvi, el fan venir de l'àrab 'al-qarw', "l'abeurador" o 'qurb', "lloc
proper". Tot i que la versió llatina és la més generalitzada i
acceptada, l'origen àrab de molts dels noms dels pobles de la
vall i els segles de domini d'aquesta cultura, fan pensar que en
realitat l'origen àrab del nom podria ser més que una hipòtesi.
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mossèn

Guillem Mateu, un
clergue de Nalec
del segle XV

E

Per Jordi López Vilar

l cardenal Francesc Vidal i Barraquer, arquebisbe de
Tarragona, va fundar l’any 1920 l’Arxiu Històric
Arxidiocesà de Tarragona. Poc després va ordenar que
tota la documentació de l’arquebisbat anterior a 1750 hi
fos dipositada. Aquest fet fou providencial, ja que la
guerra civil va suposar la destrucció de molts arxius
parroquials.
De Nalec es conserven a Tarragona documents des de
l’any 1345, però ens hem de doldre que els llibres
sagramentals (baptismes, matrimonis, òbits) s’hagin
perdut en gran part.
L’existència de manuals notarials, capítols matrimonials
i testaments permet descobrir episodis de la història del
poble de caràcter molt divers. L’escrit que segueix s’ha
elaborat amb dades extretes dels documents existents
en aquest arxiu, i les referències exactes dels
documents que he utilitzat es troben en un article que
vaig publicar ja fa anys al Butlletí Arqueològic que edita
la Reial Societat Arqueològica Tarraconense titulat
“Notes sobre l’església de Nalec a finals de l’Edat Mitjana”
(núm. 24, de l’any 2002, pàg. 185-206).
En aquest escrit m’agradaria centrar-me en la figura de
Mn. Guillem Mateu, prevere pertanyent a la nissaga
dels Mateu, una família present al poble com a mínim
des del segle XIV i de la qual jo mateix en soc
descendent.

Primera pàgina del Cercapou de
Francesc Eiximenis segons un manuscrit
del segle XV conservat a la biblioteca de
la Universitat de Barcelona i procedent
del convent de Sant Josep.
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Algunes notes sobre la seva vida

Probablement el personatge més destacat
d’aquella família en el segle XV fou Guillem
Mateu. Mn. Guillem comença a fer acte de
presència en els documents notarials l’any 1427,
constant ja com a prevere i beneficiat, i
continua apareixent amb més o menys
freqüència fins el 1458. En la visita pastoral de
1450 figura com a posseïdor del benefici de
Santa Anna i com a prevere substitut dels
restants benifets de l’església de Nalec, a causa
de l’absència dels seus titulars; són els de Sant
Jaume, Sant Miquel i Sant Antoni. En la mateixa
visita, els habitants de Nalec expressen que en
general estan satisfets del servei del rector,
però no tant del que ofereix Mn. Guillem
Mateu, que no pot atendre bé les obligacions
derivades dels beneficis que ostenta perquè els
diumenges també celebra missa al castell de
Ponç de Maldà. També hi ha una sèrie de
retrets que, per curiosos, val la pena comentar.
L’acusen d’haver-lo hoyt jurar terriblament de
Déu (...) e ha dit que malgrat negués Aquell qui
l’havia fet, dient-ho ab fellonia.

Altra qüestió que se li retreu és que en la caixa on
eren els encartaments del benifet de Santa Anna
hi havia un drap de seda que era de l’altar; el cas
és que aquesta tela fou usada per fer un birret al
fill d’una dona vinguda dels Omells que vivia al
costat de casa seva. Però la cosa no acabava aquí;
Mn. Mateu havia obert una comunicació entre les
dues cases, i diu el document que ha fet un forat
en lo dit alberc e axí cosseís [vol dir aconsegueix
passar] de la una casa en I’altra.
El 1488 el seu nebot Pere Mateu actua com a
procurador seu; el 2 de gener de 1489 era viu,
però el dia següent, a instàncies del mateix Pere,
va ser fet un inventari dels béns de mossèn
Guillem, que ja devia ser difunt després d’una
llarga vida d’uns 80 anys.

Destacarem especialment un conflicte entre
Arnau Mateu, patró del benefici de Santa Anna i
jurat aquell any i Guillem Mateu, prevere titular
del benifet. En una violenta discussió sostinguda a casa del primer sobre l’encartament
de dita capella, Guillem Mateu li va llençar una
punyalada que si no fos lunyat lo haguera mort,
e ficà lo punyal en la taula axí com lo colp passà
i, malgrat tot, seguia celebrant missa.

Inici d’un exemplar de la Doctrina Compendiosa d’Eiximenis en un
manuscrit miscel·lani del segle XV de la Biblioteca de Catalunya
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Què hi tenia a casa?

En aquest inventari de 1489 desfilen sense cap
ordre aparent —com és habitual— tota mena
d’objectes d’ús quotidià en una casa. La relació
del mobiliari deu ser incompleta, atès que només
s’esmenten una màrfega, hun scriptori ab caxa
que’s tanque i hun altre scriptoriet sotil que
contenien diversos manuscrits i llibres, i una
caixa i un artibanc en que ha nous i amelles
propietat d’Antoni Mateu. Hi manquen les taules,
els bancs, etc.
El caràcter religiós del personatge es fa evident
amb la presència d’una ymage de Nostra Dona de
guix i una dotzena de papers pintats amb
imatges. En l’inventari s’inclou la roba d’ús personal: un bonet negre senar —és a dir, no folrat—,
una caputxa —caperó—, un sayó de burel, un gipó
blau, una cloxa de color negre, tres camises,
quatre mocadors i un sobrepellís, aquest darrer,
d’ús litúrgic. La resta de la roba és l’habitual de la
cuina i llit: estovalles, tovallons, tovalles, un
davantal —manile— i dues flassades.
Probablement a la cuina es trobaven els elements
que li són propis: una ola de coure de XV escudeles
(de cabuda), una paella petita i una de mitjana,
tres asts de ferro i un morter de coure petit amb
la seva mà. També hi ha una bona mostra
d’objectes per a contenir i servir aliments: una
gerreta, una castanyeta, una olla de mel petita,
dues cetres de melicha (possiblement melissa,
l’herba medicinal), tres ampolles grans de vidre,
una cetra i un poelet, una fruitera i dos salers, tot
també de vidre, dos plats —talladós— de fusta, dos
gots i una tassa.

"

'Guillem Mateu li va
llençar una punyalada
que si no fos lunyat lo
haguera mort, e ficà lo
punyal en la taula axí com
lo colp passà'

A banda, hi ha nombrosos cabacets i paneretes.
Altres elements són un orinal i un bací trencat, un
pes ab sos marchs —probablement una balança—,
una ratera i una capsa que contenia un camal de
cascavels, és a dir, una tira de drap guarnida amb
cascavells. També hi ha una sèrie d’eines: dues
planetes, cinc escarpres, una llima, un
enformador una podadora, un coltell amb tall de
serra, dos martellets, una destral i una aixadeta.
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En conjunt són, a més dels
esmentats, els següents:

Una biblioteca excepcional

L’interès de l’inventari, però, rau en la relació dels
escrits: llibres manuscrits i impresos, llibretes de
comptes, albarans, instruments per escriure i
enquadernar. Sobta en un primer cop d’ull que un
clergue d’una petita parròquia rural posseís en
una època tan reculada —som a finals del segle
XV— aquesta mostra, certament abundant, que ve
a sumar-se a d’altres ja conegudes, i que ens dóna
una idea de la seva formació intel·lectual.
Excel·leixen en nombre, com és natural, els llibres
litúrgics i de devoció: llibres d’hores i breviaris
per a la recitació de l’ofici diví, etc. Alguns d’ells
contenien la notació musical, com el text del
pregó pasqual —un libre en que’s lo Exultet notat—
o d’altres no especificats —altre libre de paper en
que ha cant e altres cosses—.

huna consueta de paper.
hun coern de paper en que és la benedicció
de santa Maria Canaler [la Candela].
hun coern en que ha certes mises votives de
paper.
hunes ores romanes no són ligatdes.
hunes ores de orations votives.
hunes ores de defunts.
hun libre petit de confesions.
hun breviari vel sotil.
dos breviaris, un de porguamí i l'altre de
stampa.
hun libre de misses de Sent Honore.
hun altre libre de cobles de Nostra Dona de
paper.
hun libret de ofici molt vel.

Voldríem fer especial esment del Manipulus
curatorum de paper, una mena de manual per a
l’administració dels sagraments que, compost el
1333 per Guido de Monte Rocherio, tingué una
extraordinària difusió fins a començaments del
segle XVI. Se’n coneixen més de dos-cents
manuscrits dels segles XIV al XVI i gairebé un
centenar d’incunables. Potser aquest fou un
exemplar dels sortits del taller tarragoní de
Nicholas Spindeler l’any 1484. També destacarem
hun libre de paper en que ha sermós, és a dir, un
sermonari, que tan útils eren per a la preparació
dels sermons als fidels.

Primera pàgina del Manipulus curatorum de Guido de Monte
Rocherio, edició incunable impresa per Nicolaus Spindeler a
Tarragona l’any 1484 procedent de la biblioteca del monestir de
Santes Creus i actualment a la Biblioteca Pública de Tarragona
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D’entre els llibres escrits en català n’hi
destaquen dos; hun romanç apelat Compendiosa
i hun libre apelat Cerquepou. Ambdós són
atribuïts a Francesc Eiximenis (1330?-1409?),
autor d’una literatura tan extensa com la del
mateix Ramon Llull. La seva presència aquí
s’explica per la gran acollida que va tenir la seva
obra. El Cercapou és un tractat de devoció; la
seva finalitat és l’exposició de les nocions
elementals del catecisme i mostrar l’esterilitat
del pecat. Expressat amb senzillesa, no
s’argumenten ni discuteixen els temes dogmàtics. La Doctrina Compendiosa, d’atribució
dubtosa, és un tractat de caire moral estructurat
sobre un viu diàleg entre un frare i els jurats
d’una ciutat, on es fan una sèrie d’alliçonaments
politico-morals, de manera similar al Regiment
de la cosa pública redactat per Eiximenis el 1384.
Altres llibres escrits en llengua romanç hi són
reflectits, però per desgràcia les descripcions
són massa generals per identificar-los:

hun romanç de paper.
hun altre libret de romanç vel.
hun libre de rimes.
Esmentarem també escrits de caire més
científic: un librot de medecina i un libre de
medicines de porguamí; i un libre de taules de
luna que deu correspondre’s, en certa manera,
als calendaris lunars i de pagès que des d’aquells
temps i fins ben entrat el segle XX han estat
vigents. Potser es tracti del Lunari o repertori
del temps compost per Bernat de Granollachs
que tingué a la seva època una gran divulgació,
amb nombroses edicions incunables, la primera
de les quals, en català, es realitzà entre 1482 i
1484. És freqüent la seva aparició en inventaris
de principis del segle XVI.
Un romanç Pauseniana potser sigui l’obra del
geògraf grec Pausanies. Euric contra Fortuna és
un títol conegut en la bibliografia medieval, que
és present també, per exemple, en l’inventari del
notari tarragoní Pere Sabater, de l’any 1439. Per
últim, una sèrie de manuscrits que devien
reflectir la vida econòmica del prevere: un libre
de contes sotil, librots de contes i albarans.

La majoria de volums són en paper però se’n
troba algun en pergamí. Notem com
coexisteixen, en un moment en què ja
funcionava la impremta, llibres manuscrits i
impresos —de stampa—. Algun dels llibres no
estava enquadernat —unes ores romanes no són
ligatdes—, però en el seu escriptori Guillem
Mateu disposava de tot l’instrumental necessari
tant per escriure com per enquadernar: testores,
recgles, guavinets, posts de recglar libres i onze
posts petites per liguar libres. Això ens fa pensar
en la possibilitat que alguns dels llibres que
posseïa fossin copiats per ell mateix, una
pràctica prou corrent en aquella època com a
solució al seu alt valor monetari.
Sense arribar a constituir una extensa biblioteca
com les que podien ostentar certs beneficiats
del clergat urbà que gaudien d’elevades rendes,
els llibres de Guillem Mateu formen un conjunt
prou extens —una trentena de volums—
comparat amb els d’alguns altres rectors rurals,
que sovint no excedien la mitja dotzena. A més,
per la seva temàtica, hi ha també certa varietat
que inclou alguns llibres no religiosos.

Darrers mots
Aquest breu escrit és una mostra de fins a quin
punt els vells documents del poble que han
sobreviscut el pas del temps poden aportar
notícies desconegudes del nostre passat. En
aquest cas, algunes pinzellades de la vida d’un
prevere del segle XV, home de cultura com prova
la nodrida i variada biblioteca que posseïa.

Jordi López Vilar
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
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En el proper número
El proper exemplar de 'La Peixera',
apareixerà amb el 'Nalec notícies'
del mes de maig.
Us recordem que aquesta revista
és oberta a tothom i us convidem a
fer-nos arribar els vostres articles
sobre el que us sembli més adient,
sempre que tingui a veure amb
qualsevol àmbit de tipus cultural i
vinculat geogràficament a la Vall del
Corb i l'Urgell.

Podeu fer-nos arribar els
vostres articles i suggeriments a
nalecnoticies@hotmail.com

LA PEIXERA
Redacció i maquetació: Albert Barba Costa
Xarxes socials: Laia Farré Corbella
Secció 'Sabies que...?': Guillem Valmaña Torrelles
Contacte: nalecnoticies@hotmail.com

p.22

