
Portada del número 15 de “ETH DIARI”, 
publicat el diumenge 24 de gener de 1999 
i portada de l’últim número publicat el 
dimarts 14 de setembre de 1999.
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D -
mera recollida i digitalització 
de la publicació aranesa “Eth 
Diari” -
tit en occità en la seva variant 
aranesa. Encara en la digitalit-
zació hi falten alguns números 
especials de la publicació.

Aquesta digitalització i poste-
rior penjament a la Xarxa -que 
està articulada de manera orga-

-
perable-, ha estat feta pel Dipò-
sit Digital de Documents (DDC) 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. El DDC forma part 
del Serveis de Biblioteques de 
la UAB.
. 
“Eth Diari” amb el subtítol de 
“Huelheton diari d'Aran”, es 
va editar durant nou mesos a 

-
blicaren 214 números, 4 dels 
quals especials (el número zero 

número de setembre de 1999). 

“Eth Diari” fou una iniciativa 
privada, editada i dirigida pel 
periodista i politicòleg Joan-Ra-
mon Colomines-Companys. El 
periòdic fou editat per una 
nova petita empresa familiar 
educativa de Vielha, “Vivéncia 
Aranesa: Aula Euròpa des Pire-
nèus”. (Empresa que en els anys 
va passar a ser una associació i 
després al cap de més anys, ha 
acabat co-editant aquesta pu-
blicació de LO CAMPUS). 

“Eth Diari” fou periodisme ar-
tesanal, de proximitat i familiar. 
Era un micro-periodisme, per-
què tenia poques pàgines, pu-
blicava números de dues, qua-
tre o vint-i-dues pàgines segons 
el dia, però va necessitar tota 
una infraestructura i treball de 

redacció, exactament igual com 
si tingues moltes pàgines.

A la vegada “Eth Diari” fou una 
intervenció directa en la comu-
nitat que pretenia comunicar i 
servir, no tan sols com una pu-
blicació diària professional per 
servir informativament als ciu-
tadans d'Aran, sinó també com 
una eina de normalització lin-

-

aranès professional i com una 
plataforma cultural i de comu-
nicació plural. 

“Eth Diari” va ésser un revul-
siu a la Val d'Aran pel model i 
estil de periodisme directe i 
de tractament de les qüestions 
mediambientals, pel tracta-
ment editorial de la “netedat” 
de l'administració pública i de 
la difusió de l'aranès en tots els 
àmbits, sobretot en temes in-

treball lingüístic per modernit-
zar l'aranès estàndard. Una per-
sona molt important en el tema 
de llengua al diari fou Xavi Gu-
tiérrez.

“Eth Diari” també va obrir tres 
dinàmiques inèdites, que for-
maven part del pla de màrque-
ting comunicacional de la publi-
cació: 

a) Volent contribuir a la creació 
d'un espai de comunicació occi-
tana, es va editar una versió de 
“Eth Diari” per a tot Occitània 

“Eth Diari/
Lo Diari”. Una publicació que 
incloïa les diferents variants 
dialectals de l'occità i que es 
repartia a Tolosa, Pau i també 

-
-

tat de la distribució i només es 
varen fer algun número “a la 

carta” per algun esdeveniment 
occitanista.
  
b) Es va editar “Vielha 2000/
Versions lingüístiques”, que 
eren articles de “Eth Diari” tra-
duïts al gallec i amb notícies de 
Galícia.
 
c) Es va fer la primera campa-
nya privada de normalització 
lingüística de l'aranès: “Porque 
el aranés nos une a todos” (es-
panyol), “Izan ere, aranierak 
batzen gaitu guztiok” (basc), 
“Perquè l'aranès ens uneix 
a tots” (català), “Porque o 
aranés únenos a todos”(ga-
llec).

Aquestes tres dinàmiques varen 
ser importants, encara que mi-
noritàries, pel que representen 
respecte la cohesió nacional 
d'Aran i Occitània, la integració 
del col·lectiu immigrant més 
important d'Aran —el gallec— en 
aquell moment, i pel que fa a 
prestigiar, despolititzar i deso-

el seu ús social.  

“Eth Diari” va 
sobreviure quasi pel voluntariat 
familiar i per la publicitat. En-
cara que costi de creure, mai 
va rebre cap ajuda econòmica 

pública: ni de cap Ajuntament, 

ni de la Generalitat de Catalu-

 

per la incomoditat dels polítics 
pel que publicava “Eth Diari”. 

publicitada pel diari com una 
garantia de que la publicació 
era independent, plural i ningú 

el diari no va poder continuar 

i va tancar per raons econòmi-

durada del projecte, quan els 
diners familiars invertits i un 

“Eth Diari” tenia una clara lí-

-
fensa clara de la transparència 
en els afers públics, un desca-
rat enfrontament amb la dreta 
reaccionaria i animava al debat 
constant. També hi havia un 

Europea.

Cada dia publicava un article 
-

Les Editorial publicades també 
foren importants.

el que va representar cada dia 
(excepte els dilluns) publicar 
un diari amb noticies de la Val 

continguts i la complicació de 
-

ta societat que quasi tots es co-
neixen, va ser dur i difícil. So-
bretot perquè feien periodisme 
i no comunicació institucional 
com era habitual.“Eth Diari” 
va tenir moments complicats i 
va produir algunes polèmiques 
sonades.

Com deia Colomines-Companys, 
“... En un microcosmo nacio-
nal i social estructurat en tri-
bus i potents lobbies, el perio-
disme real pateix de veritat, 

-
sió, és clar. Mai he patit tant i 

.

    Redacció de Vielha 
de LO CAMPUS

Ja s’ha consolidat 
la primera tanda de digitalització

de tota la col·lecció  de “ETH DIARI”
a la Universitat Autònoma de Barcelona

LO CAMPUS DIARI
Cada dia: premsa universitària http://locampusdiari.com

Col·lecció  de “Eth Diari” al Dipòsit Digital de Documents de la UAB:
https://ddd.uab.cat/record/174110


