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Fins i tot en un país tan petit i 
reconcentrat com Catalunya 
hi ha terres llunyanes, indrets 

que resten com aturats en el temps, 
fora de l’abast del turisme massiu i 
del progrés adotzenat, terres que es 
presten a evocar altres èpoques. Són 
paisatges on quan aixeques la mira-
da, horitzó enllà, hi veus només 
camps i boscos puntejats per masi-
es i algun campanar. La vida hi bate-
ga a un altre ritme. Un lloc d’aquests, 
afortunadament perdut i descone-
gut de tanta gent, és la vall de Lavan-
sa, a la falda sud del Cadí. 

En aquest lloc s’ha fixat Enric 
Bech Duró a la recerca dels castells 
que van poblar la zona a l’Alta Edat 
Mitjana, és a dir, fa gairebé mil anys, 
quan començàvem a ser catalans. 
Ho recull al llibre Els castells de la 
vall de la Vansa i Tuixent (Ed. Salò-
ria). Fins poc després de l’any 1000 
els documents que ha remenat 
aquest economista jubilat apassio-
nat de la història només n’esmenten 
dos, de castells, el de Guàrdia i el de 
Cornellana. El primer, a Sorribes de 
la Vansa, és avui una immensa i no-
ble casa pairal, encara coneguda 
com a Guàrdia, a un centenar de me-
tres de la qual hi ha també la més 
modesta caseta de Guàrdia, ara en 
reconstrucció.  

Aquestes fortificacions prime-
renques, allunyades de les zones de 
frontera, i per tant de la guerra amb 
els andalusins musulmans, “no po-
dien tenir una altra funció que la de 
vigilància de les vies de comunica-
ció”. De fet, el nom de Guàrdia ja ho 

indica. I no en va està situat en una 
cruïlla de camins. Juntament amb el 
de Cornellana, aquests dos castells 
dominaven totes les rutes de la vall.  

Però tornem a la toponímia. Cor-
nellana és dels pocs noms de la vall 
d’origen romà: villa Corneliana, és a 
dir, pertanyent a Cornelius. La ro-
manització en aquestes valls de 
muntanya devia ser feble –no hi va 
haver pròpiament colonització, com 

a les zones costaneres, només una 
presència per garantir el comerç, per 
exemple dels pernils cerdans–, per 
això alguns historiadors apunten 
que amb posterioritat a l’Imperi Ro-
mà hi va perviure “un sistema antic 
en el qual predominava un esquema 
de propietat i explotació de la terra 
basat en la comunitat de la vall (a la 
qual s’anomenava vicus), formada 
per homes lliures, possessors d’una 
propietat col·lectiva en procés de 
transformació”. Hi predominaven, 
doncs, els béns comunals. De fet, la 
llatinització no es va produir aquí 
fins al segle VI a través de la cristia-
nització, mentre que la dominació 
musulmana, després del 713, també 
va ser-hi feble.  

Romans, visigòtics, sarraïns, ca-
rolingis... i, al final, catalans. A tra-
vés del microcosmos de la vall, 
Bech ressegueix aquesta evolució 
que portaria a l’aparició dels cas-
tells i al feudalisme. Al segle XII, 
a més de Cornellana i Guàrdia, ja 
hi havia els castells de Tuixent, Jo-
sa, Ossera, Siquer i probablement 
Adraén. I al XIII s’hi afegeixen els 
de Banyeres, l’Espluga, Padrinàs, 
Montargull, Fórnols i Emprès. Un 
castell cada 15 quilòmetres qua-
drats. Van ser claus en el control 
del territori, en el sotmetiment de 
la pagesia i en les guerres entre el 
bisbat d’Urgell, els barons i els ves-
comtes, entre els quals, per cert, a 
mitjans segle XIV va destacar el 
bel·licós baró Guillem d’Aragall. 
Sempre fa il·lusió trobar un cog-
nom parent del teu, oi?!

AL SEGLE XIII HI HAVIA 
A LA VALL DE LA VANSA 
UN CASTELL CADA 
QUINZE QUILÒMETRES 
QUADRATS

Tot això passava 
quan començàvem  
a ser catalans
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“No hem de tensionar: hem 
de desescalar i teixir ponts”

La frase del títol la podria dir 
qualsevol dels polítics que 
semblen haver redescobert que 

el menystingut dret a decidir torna 
a ser una fita per al sobiranisme. 
Però anant al que aquí toca –la refle-
xió lingüística–, resulta interessant 
perquè hi trobem tres formes no 
recollides als diccionaris: tensionar, 
desescalar i teixir ponts.  

Tensionar és un verb derivat d’un 
nom, tensió, i forma doblet amb un 
verb més bàsic, tensar. Aquesta mena 
de doblets sovint són redundants i, 
per tant, innecessaris; i altres cops 
aporten rellevants canvis de sentit. 
Decepcionar, per exemple, vol dir el 
mateix que decebre, i potser per això 
no és al DIEC. Disseccionar, per 
contra, té un sentit molt diferent de 
dissecar i –encara que ha costat déu 
i ajuda– ja és al DIEC (¿quan serà a 

l’Enciclopèdia?) ¿Tensar i tensionar 
volen dir el mateix? Fa de mal dir. 
De moment ja trobem tensionar a 
l’ÉsAdir, i es fa difícil canviar-lo per 
tensar en certs contextos i en citaci-
ons. És un verb possible en català i, 
per tant, serà l’ús el que acabarà de-
cidint que entri o no als diccionaris. 

Pel que fa a desescalar, no resulta 
fàcil prescindir-ne d’ençà que Puig-
demont, influït per un editorial del 
Guardian, va advocar per “desesca-
lar la tensió”. Torna a ser un verb 
possible en català (de fet, ja existeix 

en muntanyisme) i, en el context en 
què s’utilitza, té un sentit molt 
transparent. Tot i que és evident 
que té al darrere l’escalate anglès, 
no hem d’oblidar que un dels sen-
tits d’escalada és “augment ràpid i 
sovint alarmant (del preus, de la 
violència, etc.)” 

I acabo amb teixir ponts. En els 
usos metafòrics hi ha un doble ni-
vell de significat que s’ha de mante-
nir congruent. Com que teixir 
transmet la idea de crear vincles, 
s’hi acaba recorrent en una expres-
sió que té aquest mateix sentit, tot i 
la incongruència que provoca en el 
nivell literal de la metàfora. Els 
ponts es poden aixecar, construir o 
bastir, però no es poden tendir –en 
tot cas, s’haurien d’estendre– ni 
tampoc crec que sigui gaire pràctic 
que els teixim.!
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La desaparició de 
Stephanie Mailer 
JJÖEL DICKER / La Campana 
640 pàgines, 22,90 !              -/1 
 
[ 2 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
192 pàgines, 16,50 !            1/18 
 
[ 3 ] La dona a la finestra 
A.J. FINN 
Rosa dels Vents 
544 pàgines, 19,90 !           3/14 
 
[ 4 ] La força d’un destí 
MARTÍ GIRONELL 
Columna 
400 pàgines, 21,50 !           4/17 
 
[ 5 ] Cremaràs en la  
tempesta 
JOHN VERDON / Roca Editorial 
430 pàgines, 19,90 !             5/3

[ 1 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS 
Ara Llibres 
208 pàgines, 22,95 !           1/19  
 
[ 2 ] Estima’m quan menys 
ho mereixi... 
JAUME FUNES /  Columna 
272 pàgines, 17,90 !             3/8   
 
[ 3 ] Operació Urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 !           2/28  
  
[ 4 ] El quadern suís 
QUIM TORRA   
Proa 
352 pàgines, 19 !                    5/2 
 
[ 5 ] Un estiu 
FRANCESC PARCERISAS  
Quaderns Crema 
144 pàgines, 12 !                  10/6  

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La desaparición  
de Stephanie Mailer 
JÖEL DICKER / Alfaguara 
672 pàgines, 22,90 !              -/1 
 
[ 2 ] Las hijas del Capitán 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 
608 pàgines, 22,50 !           1/12 
 
[ 3 ] El proyecto de mi vida 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 
480 pàgines, 15,90 !             2/3 
 
[ 4 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 !         8/94 
 
[ 5 ] Siete cuentos morales 
J.M. COETZEE 
Literatura Random House 
128 pàgines, 15,90 !              7/6

[ 1 ] Cuaderno Blackie 
Books 
COMITÉ BLACKIE /  Blackie Books 
96 pàgines, 12,90 !                 -/2  
 
[ 2 ] La edad de la  
penumbra 
CATHERINE NIXEY / Taurus 
320 pàgines, 22,90 !            3/6   
  
[ 3 ] España: historia de una 
frustración 
JOSEP M. COLOMER /  Anagrama 
304 pàgines, 19,90 !             4/4  
 
[ 4 ] España quedó atrás 
RAMON COTARELO  
Now Books 
250 pàgines, 18,90 !            -/14  
 
[ 5 ] En defensa  
de la Ilustración 
STEVEN PINKER / Paidós 
736 pàgines, 32 !                     -/1  


