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Cens d’escoles
Balanç de la situació dels centres
escolars de les poblacions del
Matarranya, Mesquí i Bergantes, basat
en l’estudi del Govern d’Aragó. [p.4]

Eixida de primavera
Enguany el recorregut naturalista i
cultural organitzat per l’IEBC ha seguit
la secla vella o de Baix entre Fraga i
Torrent de Cinca. [p.8]

La central d’Escales
Crònica històrica de la construcció 
de l’embassament i la central
hidroelèctrica al terme de Sopeira 
i el seu impacte al territori. [p.13]

Usos lingüístics a la Franja
Presentació a la Universitat de
Saragossa i a la Biblioteca de Política
Lingüística de Barcelona de l’Enquesta
d’Usos Lingüístics de 2014. [p.16 i 18]

p. 10

CARME
JUNYENT

“No s’ha cultivat gens l’ús
espontani de la llengua”

Styli locus
17

Dietaris



En venda a: 
Albelda: Estanc Conchita. Calaceit: Papereria Abàs. El Torricó: Llibreria Pilarín. Fraga: Llibreria Badia i Kiosko Casanova. Girona:
Llibreria Les Voltes. Lleida: Llibreria de la Generalitat. Mequinensa: Papereria González. Reus: Llibreria Gaudí. Saidí: Llibreria Panadés
i Llibreria Sorolla. Saragossa: Papelería Germinal. C. Sepulcro, 21. Tamarit: Estanc Patrito. Tortosa: Llibreria El Temple. Vall-de-
roures: Llibreria Serret.
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Missa funeral en honor del
compositor José Peris

En efecte, segons la necrològica de l’an-
terior Temps de Franja digital, les cendres
de José Peris Lacasa descansen a Maella, la
seua vila natal, a on lo dia 1 de maig se va
celebrar una missa funeral en memòria
seua. Segons corresponia, va ser solemne,
recorreguda per la interpretació de sis
composicions seues –i dos minuets de
Bach— a l’orgue amb acompanyament
d’un quartet de corda, un violí solista, pia-
no i la soprano saragossana María de Fé-
lix. L’Ajuntament en va editar el programa
amb una nota biogràfica davant i la parti-
tura del seu Himno a Maella, que va tancar
l’acte: “Maella de noble estirpe, Maella de
nuestra infancia”, lletra del seu cosí Pablo
Arbona, se repetís a la tornada. Sens dub-
te, la pàtria d’un home és la seua infància,
perquè Peris, tot i que va marxar de la vila
molt jove per tal de fer carrera musical, ja
gran se va fer construir una casa ajuntant
la seua natal, xicoteta, davall de l’arc de la
torre, amb les dues contigües que va com-
prar, i no només venia des de Madrid de
tant en tant, sinó que va dur actuacions mu-
sicals excepcionals a la mateixa parròquia
de Sant Esteve que el va acomiadar. Tenia
fama de mal caràcter i parlava sempre en
castellà, però en algun raconet del seu sub-

conscient devia de quedar la llengua ma-
terna; ben significativament la va recupe-
rar a la nana tradicional “Ai noneta”, que
també va sonar pel seu adéu. 

María Dolores Gimeno
Maella

El dia que Zaragoza va ser
també Saragossa

La seua Universitat acollia l’acte de pre-
sentació dels resultats de l’estudi realitzat
sobre la situació del català a la zona orien-
tal d’Aragó. Em va agradar saber que han
treballat conjuntament les Universitats de
Saragossa, Lleida i Tarragona. Em va en-
cantar sentir a l’Aula Magna de Filosofia i
Lletres als autors de l’estudi parlant en ca-
talà amb normalitat perquè aquesta era la
seva llengua i tots els presents la valoràvem
i respectàvem. Vaig pensar que estava vivint
un moment, no sé si històric, quan vaig veu-
re asseguts a la mateixa taula representants
del Govern d’Aragó i de la Generalitat de
Catalunya parlant de col·laboració i amb un
tema tan polèmic com ha estat la llengua de
les nostres comarques. Motius demogràfics
i de prestigi social fan que el català l’utilitzi
cada volta un percentatge menor de po-
blació, però l’estudi pot servir perquè, si re-
alment hi ha voluntat de protegir la cultu-
ra i la llengua, es posin en marxa mesures
polítiques i econòmiques que canviïn aques-
ta tendència.

Ana Domínguez
El Torricó
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Tothom sap que les
institucions aragoneses
tradicionalment s’han
mirat lo català amb sus-
picàcia. Hi ha hagut
èpoques més amables i
altres més carregades
d’hostilitat, però en el
millor dels casos ni les
actituds ni les pràcti-
ques d’aquelles insti-
tucions no han estat
mai gaire entusiastes.
Ho saben molt bé les
persones de la Franja
que són militants de
partits polítics, de qual-
sevol color, que per
molt que al territori
tinguen clara l’adscrip-
ció lingüística i vulguen
dur a terme accions de
dignificació dels parlants, les seues
cúpules regionals, o bé no ho acaben
d’entendre, o bé encara ho perceben
com una nosa que només els farà
perdre vots. Malauradament, això ha
passat històricament també amb les
institucions acadèmiques, comen-
çant per la Universitat de Saragos-
sa, on fins no fa massa temps només
uns pocs resistents (i valents) s’a-
trevien a defensar l’Aragó multilin-
güe, sovent davant la incomprensió,
quan no la clara hostilitat, de molts
dels seus col·legues universitaris. 

Però el món es va movent. A més
de l’excel·lent feina que en els últims
anys s’està fent des del Departament
de Lingüística General de la Uni-
versitat de Saragossa, darrerament
una colla d’investigadors s’ha auto-
organitzat al voltant del que ano-
menen el Seminari Aragonès de So-
ciolingüística (SAS), una entitat de
recerca i debat sorgida al caliu de les
II Jornades Aragoneses de Sociolo-
gia celebrades el març de 2014 a la
ciutat de Saragossa. Des d’aleshores
el SAS ha dut a terme una interessant
sèrie d’informes que procuren donar
una visió el més fidedigna i realista
possible de l’estat de les llengües d’A-
ragó. Lo rader informe (“L’aragonès
i el català en l’actualitat”) n’és un bon
exemple i ofereix una bona fotogra-

fia de què ens està passant, que per-
met constatar dues coses: 

La primera és que la idea tan re-
petida que les llengües d’Aragó
s’han mantingut històricament sen-
se problemes i amb harmonia, i que
per això val més deixar-les evolu-
cionar al seu aire perquè qualsevol
intervenció trencaria l’equilibri ar-
càdic en el que viuen, és simplement
falsa. El català a l’Aragó (i l’arago-
nès igual) està en un clar retrocés i
a més s’observen símptomes d’in-
terrupció de la transmissió interge-
neracional. Caldria indagar-ne les
causes, però els fets són aquests i el
rellotge camina compte enrere. 

La segona és que sense suport po-
lític i institucional serà molt difícil re-
dreçar la situació. Si el que es pretén
és garantir el dret a parlar una llen-
gua minoritzada (o dues, amb l’ara-
gonès), això només es podrà fer
amb polítiques públiques actives de
promoció i dignificació de les llen-
gües, amb una regulació generosa i
uns pressupostos adients. I ací hi ha
una de les peculiaritats del SAS: no
només s’ha dedicat a retratar la rea-
litat, sinó que ha fet l’esforç de tras-
lladar aquella foto al sistema polític
i institucional. Amb les dades cien-
tífiques a la mà, des de fa uns mesos
han iniciat una roda de visites i re-

EDITORIAL

El repte de moure un dinosaure
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unions explicatives a tots els partits
polítics amb representació a les
Corts aragoneses, per tal de discutir
a partir de les dades més sòlides dis-
ponibles. Hores d’ara ja s’han reunit
amb tots els partits excepte amb Iz-
quierda Unida, amb qui ja tenen
hora pel setembre, i amb el Partit Po-
pular, que després de quatre in-
tents encara no els ha respost. El que
s’observa és que els responsables de
temes lingüístics de cada partit tenen
una idea més o menys aproximada
de la realitat de la Franja (i de l’a-
ragonès), però saben que en poden
prescindir tranquil·lament mentre no
hi hagi una pressió externa que els
obligui a tenir-ho. 

Això té conseqüències rellevants
per als moviments socials pel cata-
là a l’Aragó, que podrien ser l’actor
clau per a impulsar aquest tipus d’i-
niciatives amb certes garanties de
persistència, ja que sense una pres-
sió sistemàtica, insistent, coordinada
i a llarg termini, el dinosaure insti-
tucional no es mourà o només ho
farà de manera cosmètica. O, pitjor,
només es mourà al compàs de les fi-
blades facaoistes i xapurrianistes,
que ja preparen al·legacions a qual-
sevol moviment del dinosaure, tal
com ha passat històricament. Algú
entomarà el repte?

Presentació a
la Universitat
de Saragossa
de L’Aragonés
y lo Catalán
en l’actualidat
PEP ESPLUGA
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El Departament d’Educació del
Govern d’Aragó ha publicat un mapa
acompanyat de les dades de la situa-
ció dels centres d’ensenyament d’in-
fantil i primària a la província de Te-
rol durant el curs 2016-2017 on es veu
clarament que quasi la meitat de les
escoles rurals de la província estan
tancades, malgrat que el govern ara-
gonès ha baixat la ràtio de 6 a 3 alum-
nes per mantindre les escoles de
obertes. La població escolar de Terol,
que va augmentar fa una dècada a
conseqüència, principalment, de la
immigració de parelles joves proce-
dents del Magrib i dels països de l’Est,
a partir del curs 2013-2014 ha co-
mençat a decréixer per l’aturada
d’este flux migratori. 

Comparada amb la resta de la
província, sobretot amb el Jiloca,
Cuencas Mineras i Sierra de Albar-
racín, la situació escolar de les viles
de la gran comarca lingüística del Ma-
tarranya-Mesquí-Bergantes és prou

L’educació escolar al Matarranya-Mesquí-Bergantes
// CARLES SANCHO

bona. De les set poblacions del Baix
Aragó catalanoparlant, només en te-
nim dos sense escola: Bellmunt de
Mesquí i la Canyada de Beric, esta úl-
tima població va haver de tancar-la el
curs passat. Al Matarranya també te-
nim tres municipis sense escola: Fór-
nols, la Torre del Comte i Torredar-
ques. Actualment, dins de la zona ca-
talanoparlant que agrupa Matarra-
nya, Mesquí i Bergantes, només la So-
rollera està en perill de veure tancat
el centre perquè només compta amb
5 alumnes entre infantil i primària.
Entre 7 i 25 alumnes matriculats te-
nen els centres educatius de la Gi-
nebrosa (21) i la Torre de Vilella (15)
al Baix Aragó, i Valljunquera (20), la
Vall del Tormo (15), Arenys de Lle-
dó (10), Lledó (20), la Portellada
(20), Ràfels (12) i Fondespatla (9) al
Matarranya. De 26 a 100 alumnes te-
nen les escoles d’Aiguaviva (40) i la
Codonyera (27) al Baix Aragó i Mas-
salió (31), la Freixneda (33), Quere-

tes (53), Calaceit (53), Beseit (37),
Mont-roig (40) i Pena-roja (42) al
Matarranya. Vall-de-roures ha comp-
tat este curs passat amb 225 alumnes
entre infantil i primària; és una de les
catorze poblacions terolenques que
en tenen més de 100. El cas més ex-
traordinari són les poblacions d’A-
renys i de Lledó que fa ben pocs anys
buscaven desesperadament alumnes
per no haver de tancar les escoles. El
curs passat han comptat amb 10 i 20
xiquets respectivament a conse-
qüència de la immigració a les viles
de l’Algars de matrimonis joves. I
això que Lledó, en el cens de l’any
passat tenia només 163 habitants.
Les escoles rurals són fonamentals
per donar vida a les nostres viles. Veu-
re els menuts córrer pels carrers,
places i jardins assegura el futur de la
població i poder comptar amb un dels
serveis prioritaris per a les parelles jo-
ves que en definitiva dóna possibili-
tat de la pervivència de la comunitat. 

L’Associació la Barraca de Que-
retes continua programant activitats
musicals i culturals al nou local ha-
bilitat per Fernando Mallén, gestor de
l’entitat, al carrer Angústias 14. Des
que els propietaris del local van fer
tancar el llegendari bar musical La
Barraca del carrer Sant Roc, Mallén,
gran aficionat a la música i compo-
nent del grup Ya babé, segueix in-
combustible en un renovat projecte
cultural. El 4 de juny va programar el
concert a càrrec d’Arturo Gaya, veu
i guitarra; Kike Pellicer, baix acústic,
i Sergi Trenzano, guitarra solista
‘Tren Seeger, les cançons de Pete See-
ger en un món sense Pete Seeger’. Ar-
turo –el cec de Quico el Cèlio– va fer
també de presentador i ens introdu-
ïa tant en el singular personatge com
en els temes interpretats, tots ells tra-
duïts al català. L’espectacle va ser pre-
sentat este hivern al Festival Tradi-
cionàrius de Barcelona amb una
molt bona acollida de crítica i públic.
Els músics van connectar ràpida-

cara vives de la cançó popular. Inicià
els seus primer concerts en la dèca-
da dels 40 però va ser sobretot als 60
quan la seua música va tindre més re-
percussió a través del nou moviment
hippie, per les lletres de les seues can-
çons pacifistes i ecologistes. Va posar
el fonament musical per altres can-
tants de folk més joves i de gran ta-
lent creatiu com Bob Dylan o Joan
Báez. La seua forta crítica social i ac-
tivisme polític el va portar a enfron-
tar-se a dures represàlies per part del
poder dels EE UU, sobretot del 1950
al 1956, en el període de la caça de
bruixes del senador MacCarthy.

ment amb els assistents i els van fer
participar en l’espectacle. El repertori
inclogué, entre d’altres, la cançó con-
vertida en himne dels pacifistes ‘Què
s’han fet d’aquelles flors?’, ‘Las casi-
tas del barrio alto’, versionada en cas-
tellà per Víctor Jara; ‘Guantanamera’,
l’apropament Pete Seeger als seus ad-
miradors de parla hispana; ‘Aquesta
terra és la teva terra’ o ‘TB Blues’ de-
dicada a la població afectada per tu-
berculosi. Gairebé dos hores de recital
que se’ns va fer curt. Arturo Gaya,
acabada l’actuació, va donar les grà-
cies a Mallén per fer possible tindre
obert al Matarranya un local per
presentar al públic la música en di-
recte, per animar i donar oportunitats
a la creativitat dels intèrprets. 

Pete Seeger (Nova York 1919-
2014) fill també de músics, va ser un
dels iniciadors del folk nord-americà
i solia acompanyar la veu pel so del
seu inseparable i tradicional banjo.
Durant els primers anys d’activitat va
investigar i recopilar les mostres en-

Pete Seeger a La Barraca de Queretes
// C. S.

Un moment
de l’actuació
FERNANDO MALLÉN
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Al rader Ple de la Comarca del
Baix Aragó, des del grup de GANAR
vam presentar una moció que tenia
com a punt principal aprovar la sol·li-
citud per a la declaració de la Co-
marca del Baix Aragó com a zona
d’utilització històrica predominant
de la llengua catalana o llengua ara-
gonesa pròpia de l’àrea oriental de la
Comunitat. Cal recordar sobre este
tema que, segons un recent estudi de
la Universitat de Saragossa, un 8,4%
de la població del Baix Aragó (2.491
persones) declaren conèixer esta
llengua, mentre que el percentatge
s’eleve al 14,6% (4.321 persones) en
aquells que afirmen que ho entenen.

Los objectius d’esta moció eren di-
ferents. D’un costat, reconèixer una
evidència històrica quant a un patri-
moni cultural immaterial que clara-
ment tenim al territori, que també és
una mostra d’identitat col·lectiva als
nostres municipis, i que per ixo ha de
tindre una protecció adequada, es-
pecialment en lo que té a veurer amb
les diferents variants locals. Per un al-
tre costat, reconèixer los drets dels
parlants d’esta llengua al Baix Ara-
gó, i acabar en l’abandó i la desídia
que la institució comarcal ha tingut
des del seu naixement cap a la llen-
gua materna dels habitants d’un terç
dels pobles del territori.

Per tant, lo fin de la proposició no
ere polemitzar entorn de la denomi-
nació de la llengua, ni molt menos, ja
què seria una discussió estèril, tots sa-
bem que existixen discursos molt
polaritzats en este sentit. És evident
que algunes de les terminologies uti-
litzades tenen un sentit històric, cul-
tural i, sobretot, lingüístic, mentre
unes altres només tenen un origen
merament polític. Personalment, no
entenc el terme ‘chapurriau’ com
una cosa despectiva, ja que és així
com hem dit tradicionalment a la nos-
tra llengua a Aguaviva, si bé el famós
invent del LAPAO va ser una ocur-
rència anticatalanista que mos va
deixar en ridícul en tot el país.

Per ixo, en voluntat conciliadora la
moció recollia les dos terminologies,

El Baix Aragó no reconeix la seua riquesa lingüística
// AITOR CLEMENTE GUILLÉN*

Casp. Tampoc en este cas se va comp-
tar amb l’ajuda de la resta de grups.
Lo motiu principal que “sem menos
pobles, i sobretot menos parlants”
com si ixo mos obligare a xalar de me-
nos drets, a pesar que lo mateix Es-
tatut d’Autonomia estableix que nin-
gú podrà ser discriminat per raó de
la llengua.

Lamentablement, la moció no va ti-
rar endavant, ja que PP i PAR van vo-
tar en contra, mentre que lo PSOE va
donar llibertat de vot als seus conse-
llers (1 a favor, 3 abstencions i 7 en
contra). Cal recordar que només fa
unes setmanes a la nostra veïna co-
marca del Matarranya sí va ser apro-
vada una moció molt similar pre-
sentada pel PSOE, comptant en un
suport clarament majoritari.

Així, una nova oportunitat perdu-
da per treballar per la conservació de
la nostra llengua, mentre seguim
veient com amolle i cada volta són
menos los jóvens que la parlen i com
se “castellanitza” a grans passos. Per
la nostra part seguirem barallant,
reivindicant la seua protecció, en el
cas del parlar d’Aiguaiva, d’una de les
variants més riques i peculiars de tota
la zona, segons el parer de molts lin-
güistes i estudiosos internacionals
de la llengua.

Per sort, només un dia després
coneixíem que el Goviarn d’Aragó
creava l’Acadèmia Aragonesa de la
Llengua i l’Institut del Català d’A-
ragó, marcant-se com a objectius la
conservació, promoció i defensa de
les nostres llengües pròpies. Però, en
este territori molt hauran de trocar les
actituds de ciarts sectors perquè per
fin puguem treballar conjuntament
pel nostre patrimoni cultural i lin-
güístic.

la de la Llei de Llengües del goviarn
PP-PAR (llengua aragonesa pròpia
de l’àrea oriental), i l’actual recone-
guda per l’executiu PSOE-CHA (ca-
talà d’Aragó).

No obstant ixo, los intents van ser
en va. La resta de grups van centrar
lo debat únicament en la denomina-
ció de la llengua, quedant la resta
d’aspectes en una cosa merament re-
sidual. Los arguments van ser molt di-
versos, i per què no dir-ho, vergo-
nyosos. “Complejo d’inferioritat”,
“interessos polítics a Catalunya”,
“suport a la colonització catalana”,
“tergiversació de la història”, van ser
algunes de les quatre fresques que
vam haver d’escoltar des de la ban-
cada del PAR, aplegant i tot, a atacs
personals. Al caramull, la devolució
dels Béns de Sijena va ser introduïda
en el discurs, a pesar que res tingue-
re a veurer amb el tema en qüestió.
Lo portaveu del PP va subscriure les
paraules del company del Partit Ara-
gonés, i a més va aplegar a assegurar
que “es mereixia un aplauso”. Des del
grup socialista, en una mostra més de
la incoherència que mos té acostu-
mats, se va optar per rebutjar la de-
nominació actual i refermar la de l’an-
terior goviarn.

Que significat tindria el reconei-
xement com a zona d’utilització his-
tòrica predominant? L’Estatut d’Au-
tonomia d’Aragó estableix que en es-
tos territoris “es regularà el règim ju-
rídic, els drets d’utilització dels par-
lants, es promourà la protecció, re-
cuperació, ensenyament, promoció i
difusió del patrimoni lingüístic d’A-
ragó, i s’afavorirà l’ús de les llengües
pròpies en les relacions dels ciutadans
amb les Administracions públiques
aragoneses.” És a dir, res a veurer en
imposicions ni en los arguments re-
collits anteriorment i llançats per la
resta de grups.

Lo segon punt de la moció es ba-
save en impulsar el reconeixement de
la realitat bilingüe del territori baix-
aragonès a través de l’adaptació del
topònim de la Comarca en bilingüe
(Bajo Aragón/Baix Aragó), d’igual
manera que ocorre en comarques veï-
nes com el Matarraña/Matarranya o
el Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-

Aitor
Clemente
MARÍA QUÍLEZ 

/ LA COMARCA 

*Alcalde d’Aiguaviva de Bergantes i Portaveu de

Ganar al Conseller Comarcal del Bajo Aragón
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Nous aires al Vaticà
// JUAN LUIS CAMPS

Realment lo Vaticà impressiona.
També et fa reflexionar. Per a mi Je-
sús de Nazaret era una persona pa-
cífica amb un discurs molt revolu-
cionari per l’època en què va viure
i morir. Paraules senzilles com esti-
mar, compartir, perdonar, deixar-ho
tot, etc., però de grans continguts so-
cials formaven part del seu discurs
i predicament. Jesús va muntar una
petita organització clandestina d’ho-
mes bons amb la missió de predicar
el seu missatge i estendre’l pel lla-
vors món civilitzat. I ho va fer com
es feia en aquella època, amb exem-
ples i paràboles, amb lo llenguatge
d’aquell temps que molt poc té a
veure amb lo nostre. 

Et poden explicar que lo color
roig de la roba que porten los car-
denals en les celebracions especials
no es una vestimenta opulenta si no
que significa que han d’estar dispo-
sats a donar-ho tot fins la vida, per
este missatge de Jesús concretat en
les paraules més amunt detallades.
Però la grandiositat del Vaticà, de les
catedrals i esglésies, amb totes les
seues riqueses acumulades al llarg
dels segles et fan entrar en constant
contradicció. Jesús ho vendria tot?
Jesús ho repartiria amb los més ne-
cessitats? Lo més normal i fàcil és
contestar que sí. Sí, però. Alhora i
probablement per deformació pro-
fessional tinc molt interioritzat allò
de “qui ven acaba”. No és una bona
dita en lo context del discurs que es-
tic fent, ja ho sé. Però la contradic-
ció em porta a reflexionar i decan-
tar-me a la no eliminació d’una de

les poques organitza-
cions que segueixen
defensant un missat-
ge no materialista.
Per tant em decanto
perquè l’Església ha
de seguir controlant
lo seu important pa-
trimoni i sí que ha de
canviar profunda-
ment les formes i la
imatge tornant al mis-
satge inicial de Jesús
de manera més visi-
ble i efectiva. 

Crec que el Sant
Pare Francesc va en
esta direcció, i nome-
nant cardenals a per-
sones humils com Juan José així ho
demostra. Juan José és una persona
nostra, senzilla, un queretà més,
que com ell ha recordat, també de
jove feia alguna malifeta i que des-
prés va emprendre un camí que
sense buscar-ho l’ha portat a ser no-
menat cardenal. Estos últims anys a
Juan José me l’he trobat a Queretes
a la missa dels diumenges i també
agranant la casa del capellà o traient
les taraganyes de l’església del po-
ble. També visitant als més desval-
guts com ara a mons pares. Em
serà molt difícil dir-li cardenal o
monsenyor o la dignitat que li cor-
responga, que no en tinc ni idea.
L’altre dia, a la plaça de Sant Pere
de Roma, quan, lo ara nostre car-
denal, accedia a l’escenari muntat
per als actes del seu nomenament
vaig cridar-lo instintivament com

sempre: “Juan José, Juan José”. Im-
mediatament va girar el cap i sense
dubtar va deixar la comitiva i es va
apropar per donar-me la ma i salu-
dar-me breument. “Segueix sent i
sempre serà Juan José”, vaig pensar. 

Després veient-lo cantar quatre
jotes i los goixos de la Mare de Déu
de la Misericòrdia al Pontifici
Col·legi Espanyol de Sant Josep de
Roma, em vaig reafirmar en los
meus pressentiments: “nous aires es-
tant arribant a Roma”, i estos aires
són de Queretes, del Matarranya, del
Baix Aragó i de Terol. De terra hu-
mil i per mig de gent humil. Qui ens
ho havia de dir, però segurament l’a-
ire de la humilitat i de la senzillesa,
en fi de les bones persones, siga lo
que necessito este món tan compli-
cat que ens ha tocat viure. Prego per-
què així siga.

El nou
cardenal Juan
José Omella
cantant jotes
amb los
queretans
JUAN LUIS CAMPS

L’ESMOLET

Felicitats // Carles Terès

És curiós com sovint se’ns escapen els moments feliços. Bé,
no se’ns escapen, senzillament no som conscients que allò que
estem vivint ho recordarem més endavant amb nostàlgia. La
nostàlgia és mentidera, ja ho sé, un recurs per suportar els mo-
ments difícils o també, en el meu cas, fer quatre ratlles em-
briagades. La vida, com a tothom, m’ha pegat algunes garro-
tades. Coses que si les hagués vistes per un forat, m’haurien sem-
blat impossibles de viure. Però vet aquí que passen els dies i,
com el protagonista de la Balada de les estrelles d’en Sagarra
(i ara que ho penso, com el títol de les enyorades columnes del

company Sistac), he mirat d’ensenyar les dents i pensar que,
amb cada sotrac “em sento que tinc el cor / més a prop de les
estrelles”. Ser a prop de les estrelles deu ser una metàfora poè-
tica de la mort. O de la llibertat, tant se val.

En tot cas, ja fa temps que vaig decidir de ser conscient de
l’ara i aquí. De temps per a la remembrança sempre en tindré.
Tinc la sort que les filles van fent la seua via i que, malgrat les
fuetades d’adolescència, la llavor que hi vam plantar ha ger-
minat i s’expandeix en llurs persones. Ser-ne conscient és una
sensació difícil de descriure. Ara ho veig: és la felicitat.



juda i mitjançant codis QR i un lec-
tor que es pot instal·lar al mòbil con-
necta amb material complementari
com a cançons relacionades amb les
emocions. També inclou exercicis per
posar en pràctica el que s’ha après. 
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Prehistòric de Mequinensa
// AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

Les III Jornades de Promoció
del Passat Prehistòric de Mequi-
nensa han estat dedicades a les
pintures i gravats rupestres de la lo-
calitat. Estan organitzades pel Grup
de recerca “Coses del Poble” 

Les jornades van arrencar en
2015 i es van dedicar al jaciment de
“Castellets”, un poblat assentat al
marge esquerre del riu Ebre i datat
entre finals del segon i primer
mil·lenni a. C. Els habitants van
construir el poble en el contrafort
de la Picarda i el van protegir amb
una muralla de blocs de pedra en
sec i un fossat a la zona més estre-
ta de l’esperó. La cronologia del po-
blat es coneix gràcies a les diferents
necròpolis que té. Les II Jornades,
les de l’any passat, es van centrar en
el Neolític i en els jaciments de Vall-
major, on s’han localitzat gravats,
Riols, on es van localitzar el poblat
i la necròpoli, i el Barranc de la
Mina de Vallfera, que alberga un im-
portantíssim conjunt de poblat i
necròpoli.

L’edició d’enguany s’ha fet un re-
corregut per les pintures i gravats

rupestres que es troben distribuïts
per diferents punts del terme de
Mequinensa, principalment a les
partides de Besecrí, Vallmajor, Vall-
bufandes, Cova Plana o Racons.
Abasten des de l’Edat del Ferro fins
a pràcticament l’Edat Moderna i
eren utilitzats com a senyalització de
rutes de trànsit.

Les activitats programades van
començar el dissabte 3 de juny a les
6 de la tarda a la sala d’audiovisu-
als del Museu de la Història amb la
xerrada que dóna nom a les jorna-

des “Pintures i gravats rupestres de
Mequinenza”, a càrrec de Josep
Carbonell i Miguel Ibarz. A conti-
nuació, a dos quarts de set, es va fer
una visita guiada a una exposició
instal·lada a la Sala Miguel Ibarz en
la qual es veuen imatges de les
pintures i gravats amb les seves fit-
xes i catalogació, una mostra que es
podrà visitar fins al diumenge 11 de
juny. Per acabar, el diumenge 4 de
juny, Paco Copons va preparar una
excursió per visitar “in situ” jaci-
ments i gravats. 

Assistents a
les Jornades
de Promoció
del Passat
Prehistòric
AJUNTAMENT DE

MEQUINENSA

La mequinensana Neus Navarro,
psicòloga, coach i formadora, ex-
perta en creixement personal i emo-
cions, va presentar el divendres 23
de juny a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Pública Municipal de Me-
quinensa el seu llibre La recepta mà-
gica de les emocions. És un conte per
a xiquets però molt útil també per
a adults: pares, mares, educadors i al-
tres professionals del món infantil. 

El llibre, il·lustrat per la pintora
Carolina Palau, és una invitació a ex-
plorar, reconèixer i gestionar les
emocions des de ben petits per
aprendre a saber què fer-ne. L’ob-
jectiu és educar en intel·ligència
emocional, que, segons l’autora, és
la clau de l’èxit i la base del benes-

La recepta màgica de les emocions
// AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

tar de les persones per millorar,
per crear bones relacions amb un
mateix i amb els altres, ajudar a re-
soldre conflictes i prendre millors
decisions durant la vida. 

El conte proposa una sèrie d’ac-
tivitats en forma de “receptes” d’a-

Neus Navarro
AJUNTAMENT DE

MEQUINENSA



problemes estructurals
agreujats pel llorer (ore-
ler, en la parla local)
centenari que tradicio-
nalment abastia de
branques les celebra-
cions del Diumenge de
Rams.

A diferència de la se-
cla de Dalt, que es va
traçar al segle XVIII
després d’un llarg estira-
i-arronsa social i polític,
no es coneix la data de
construcció de la secla
de Baix, tot i que el fet
que aparega documen-
tada molt poc després
de la conquesta cristia-
na fa pensar que fos
obra sarraïna. Joaquín
Guiral, historiador de

Miralsot que ens va acompanyar en
la matinal, va explicar que aquest
molí, també anomenat Molí del
Bisbe, va ser de propietat religiosa
(del priorat, primer, després capítol,
de Sant Pere) fins a la desamortit-
zació. D’altra banda, i com a mostra
de la importància de la gestió de l’ai-
gua en la història de la comarca,
Guiral va aportar la transcripció
d’un document de 1591 en què el
Consell de Fraga determinava les
persones que s’havien d’encarregar
del manteniment dels braçals, de les
almordes (pales de regulació del pas
de l’aigua) i dels partidors de l’úni-
ca secla aleshores que recorria el seu
terme.

Cal afegir que a l’alçada del Molí
de Baix arrenca l’anomenada secla
de Cantallops, que ara corre pràcti-
cament tota entubada, ramal se-
cundari que rega la partida que li
dóna el nom.

Arribats a Torrent de Cinca, vam
descobrir els vestigis –una portala-
da i unes moles– del que podia ha-
ver estat un darrer molí en el traçat
de la secla de Baix, possiblement
propietat de la família Monfort.
L’excursió va acabar en l’imponent
aqüeducte, ja en la partida de Tor-
ralba de Torrent, que porta les aigües
de la secla de Baix de tornada al
Cinca. 
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Un any més per aquestes dates,
l’Institut d’Estudis del Baix Cinca va
organitzar una eixida naturalista i
cultural que enguany complemen-
tava la de l’edició anterior. Hi col·la-
borava la Comunitat de regants de
Fraga, Vilella i Torrent de Cinca. Si
l’any passat es va fer el recorregut
espacial i cronològic de l’anomena-
da secla de Dalt o secla nova, en
aquesta ocasió es va seguir el traçat
de la secla vella o de Baix.

La convocatòria era per a les 10
del matí del diumenge 14 de maig a
l’Estació d’autobusos de Fraga, des
d’on va arrencar una petita expedi-
ció encapçalada pels vehicles de la
Comunitat de regants, que s’encar-
rega del manteniment i la gestió de
les dos secles. Durant tot el trajec-
te va exercir de cicerone l’Octavio
Miró, guàrdia de la Comunitat, a qui
secundaven dos companys més de
feina.

Des de l’indret de la partició de les
dos secles, la comitiva va anar avan-
çant fins a Vilella, on es va aturar en
l’antic abeurador, que antigament
permetia l’accés al caixer de la secla
de les bèsties per a les tasques de ne-
teja, abans que es condicionés, més
recentment, el pas que la voreja. A
Vilella s’hi troba el primer dels di-
versos antics molins de farina que
amollonen la secla de Baix. Encara
en el terme de Vilella, els excursio-
nistes van tenir l’oportunitat de vi-
sitar una de les tres naus de la Co-
munitat destinades a emmagatzemar
i bombar l’aigua per conferir-li la
pressió necessària per al reg per de-
goteig. Cal recordar que l’any 2009
la Intersectorial del Baix Cinca va
atorgar el Premi a l’Excel·lència
Empresarial a la Comunitat de re-
gants pel projecte de modernització
del regadiu que va suposar la im-
plantació del reg per degoteig en
més de 1.500 hectàrees.

A l’alçada de la pedania de Mi-
ralsot, es va fer parada en un colze
de la secla on hi havia hagut l’ano-
menat Molí del fang, que va oferir
els seus serveis al desaparegut poblat
veí de Vermell i que actualment s’en-
devina només en els que havien es-
tat els marges empedrats del carrer

Eixida de primavera de l’IEBC
// CARME MESSEGUER

central. Diuen que l’espectacular sí-
nia del molí va moldre clandestina-
ment de nit en els anys foscos de l’es-
traperlo, com també de nit devia ve-
nir l’antiquari que se la va emportar
d’amagat. Aigües avall, hi ha enca-
ra les ruïnes d’un batan de maces
(molí draper) –ara pràcticament
cobertes per la vegetació– que ha-
via funcionat també gràcies a la
força de l’aigua.

A l’entrada de Fraga, el seu pro-
pietari actual, Joaquín Portolés, ens
va obrir les portes de l’anomenat
Molí de Dalt. Portolés ens va expli-
car la particular tècnica de mòlta d’a-
quest molí, les moles del qual roda-
ven en vertical, a diferència de la ma-
joria de molins. A dia d’avui, si bé
l’empresari no ha reeixit a engegar
el projecte de donar-li nova vida ob-
rint-hi un restaurant i habilitant-hi
apartaments, ha aconseguit, si més
no, salvar momentàniament l’edifi-
ci de la ruïna.

Només uns centenars de metres
més avall, ens va obrir les portes del
Molí de Baix l’Omar, que hi viu amb
la seua família. Aprofitant la força
hidràulica, el Molí de Baix va exer-
cir modernament de petita central
elèctrica que proveïa de llum l’Ho-
tel Casanova de Fraga. Adquirit
l’hotel pel Grupo Gargallo, el molí
ha deixat de funcionar i pateix greus

Salt d’aigua
al Molí de
Baix
MARINA BARRAFON



9

T
EM

PS
 D

E 
FR

A
N

JA
/ 

n
. 1

34
 /

 j
u

li
ol

-a
go

st
 2

01
7

BA
IX

 C
IN

C
A

Lo diari ABC del 25 de juny de 1967 diu que lo 25 de juny
arriba a ses illes lo turista un milió de la temporada, concre-
tament a Palma. Una suïssa anomenada Maria Steiner acom-
panyada per lo seu marit. Tots dos tenien un aspecte que a les
autoritats lis va parèixer que era lo més indicat per a representar
lo que volien que fos un turista arquetípic de ses illes, i això ho
demostra lo fet de que, les mateixes autoritats, obviessin que
realment estaven premiant al turista un milió ú, ja que lo tu-
rista un milió era una altra dona més vella, concretament de
77 anys, que viatjava sola i tenia pitjor aspecte físic i de la que
van prescindir; eixa dona era ni més ni menys que l’Agatha
Christie, però la estupidesa de les autoritats va fer que no la
reconeguessen i només veguessen una vella atrotinada i mal
conservada. Us imagineu la promoció que hagués fet de Pal-
ma la visita de la escriptora de misteri?

Si acabés astí la columna, podria semblar que vull transme-
tre la moralina que diu que la bellesa és porta a l’interior, així
que, tot i poder semblar que estic mantornant, explicaré una
altra anècdota, a veure si queda més clar lo que vull dir.

Vaig anar, no fa massa, a fer una visita a un metge especia-
lista i lo primer que em va preguntar va ser que quin deport

practicava. Així, sense passar prèviament per la pregunta de
rigor: “practiques alguna mena d’esport? Diré, per si algú en-
cara no ho sap, que lo meu aspecte físic no té massa semblan-
ça en un estilitzat i musculat cavall de pura sang anglesa. Tam-
poc diria que estic com lo Pi de Romualdos, que entre quatre
persones no lo poden abraçar, però, continuant en les sem-
blances equines, semblo més un cavall de batre faves que un
pura sang anglesa, així que no entenc la pregunta del so doc-
tor si no és perquè ell també coneixia l’anècdota de l’Agatha
Christie i havia decidit que, ja que l’aspecte físic no importa,
doncs, això, que no importa per a res, sense saber que, casi en
total seguretat, lo de l’Agatha Christie no va passar mai, ja que
la radera visita documentada que l’escriptora va fer a les Ba-
lears va ser l’any 1932, però també cal pensar que si les auto-
ritats, mai millor dit, franquistes haguessin ficat tant la pota, no
hi deixarien constància a cap puesto.

Quina seria la moralina ara que la columna ja està acabada?
Pos ara diria que m’he enredat de tal manera que ja ni sé si hi
ha moralina ni si realment volia que això tingués algun sentit,
així que, ho hauré d’anar solsint.

Agatha Christie i lo cavall de batre faves // Patrici Barquín

SE VA SOLSINT

X Trobada de Centres d’Estudis de Lleida, 
la Franja, Aran i Andorra
// REDACCIÓ

Dissabte 10 de juny va tenir lloc
la Trobada de Centres d’Estudis de
Lleida, La Franja, Aran i Andorra
convocada per la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catala-
na. Acollia enguany la trobada l’Ins-
titut d’Estudis Ilerdencs amb motiu
del seu 75è aniversari.

Després dels parlaments de ben-
vinguda per part de Josep Borrell,
director dels Serveis territorials de
Cultura a Lleida i antic director de
l’IEI, i de l’actual directora de la
institució, Montserrat Macià, es va
iniciar el programa amb una confe-
rència a càrrec de Josep Rubió, del
Centre d’Estudis de Les Garrigues,
sobre l’activitat dels centres d’estu-
dis convocats a la trobada en els
darrers anys a partir d’una en-
questa que prèviament se’ls havia
adreçat. Tot seguit, per part de Jo-
sep Santesmasses, president de la
CCEPC i de Carme Jiménez, di-
rectora de l’IRMU, es van presen-
tar els projectes en què estan tre-
ballant la Coordinadora i l’Institut
Ramon Muntaner (IRMU), entre
els quals l’anomenat APRENDRE,

que té com a objectiu vincular els
centres d’estudis amb el món de
l’ensenyament, i es va anunciar que
el Recercat 2018 tindrà lloc a Man-
resa. A més, es va presentar el Cen-
tre d’Estudis de la Noguera, de
creació recent, l’agrupació cultural
La Femosa, d’Artesa de Lleida,
amb motiu del seu 50è aniversari, i
Paco Tejero, per l’IEBC, va donar
a conèixer el projecte Tronc de Na-
dal en què ha estat treballant amb
força popularitat els darrers anys.
Tot seguit, va tenir lloc una taula
redona, moderada per Eduard Tre-
pat, del Centre d’Estudis del Se-
grià, sobre les possibilitats de
col·laboració entre els centres d’es-
tudis i els centres educatius, en què
van intervenir Raül Manzano, del

Centre de Recursos del Segrià, i
Meritxell Amorós, graduada en Pe-
dagogia per la URV. Va cloure la
trobada Lluis Puig, president de
l’IRMU i director general de Cul-
tura popular, associacionisme i ac-
ció culturals.

Finalment, els assistents a la tro-
bada van poder visitar la biblioteca
de l’IEI, recentment reestructurada
amb vocació d’esdevenir referent de
documentació local.

En la trobada va haver-hi repre-
sentació dels tres centres d’estudis
que hi ha actualment en les comar-
ques de la Franja vinculades a les ter-
res de Lleida, el Centre d’Estudis Ri-
bagorçans, el Centre d’Estudis Lli-
terans, i l’Institut d’Estudis del Baix
Cinca.

Trobada 
dels Centres 
d’Estudis
RAMON MESALLES
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Com veieu la diversitat lingüística en
aquests inicis del segle XXI?
En general, ja a finals del XX, i des
de fa temps, està claríssimament
amenaçada, fins al punt que es pre-
veu que fins al 95% de les llengües
que es parlen actualment no arri-
baran al segle XXII. Hi ha dos tipus
de prediccions que es basen en com
funcionen els processos de mort de
les llengües. Hi ha tres fases: en la
primera, que pot durar segles, es pro-
dueix la bilingüització: perquè des-
aparegui una llengua, cal que la
gent en parli una altra. Un cop s’ha
bilingüitzat la societat, es pot arribar
a la interrupció de la transmissió in-
tergeneracional, i aleshores ja s’en-
tra en una fase irreversible, la ter-
cera, de mort de la llengua, quan no-
més queden darrers parlants. Tenint
en compte aquestes tres fases, ara hi
ha més del 10% de llengües del món
que només tenen darrers parlants: la
majoria es concentren a Austràlia i
Califòrnia, però n’hi ha per tot el
món. D’altra banda, hi ha un 40% de
llengües que ja no s’estan transme-
tent. Tot plegat ens deixa aproxi-
madament en un 50% de llengües
que és gairebé impossible que arri-
bin al segle XXII, i revertir això és
molt difícil. Finalment, hi ha un al-
tre 40% de llengües que estan en la
primera fase. És aquest marge el que
fa que uns diguin, per exemple la
UNESCO, que hi ha un 50% de llen-
gües amenaçades, mentre que altres
autors parlen d’un 90-95% tenint en
compte que els processos de sub-
stitució darrerament s’han accelerat
molt. Les migracions, i en general les
facilitats de desplaçament i comu-

nicació han fet que els processos
s’accelerin i això ha fet que aquest
40% que podria ser un marge de tre-
ball d’esperança, podria ser que no
ens en sortíssim.

Els pares deixen de parlar la seua
llengua als fills. Com es produeix
aquesta substitució?
Per exterminar llengües s’ha fet de
tot, el que passa és que abans tot
eren conculcacions claríssimes dels
drets lingüístics –se segrestaven
criatures per separar-los de les fa-
mílies, es feia de tot–, i com que ara
això no seria ben vist, tot i que en-
cara es fan disbarats, s’ha trobat un
procediment molt més eficaç, i que
és fer de la víctima, botxí. Convèn-
cer la gent que la seva llengua no ser-
veix per a res, marginar-los per
qüestió de llengua... Això va passar
a la Catalunya Nord: els pares que
els ha passat de tot pel fet de parlar
la seva llengua, no volen que als fills
els passi el mateix i deixen de trans-
metre la llengua perquè no els fills
no pateixin el que ells van patir.

Quin futur té la diversitat lingüística?
Depèn de la voluntat dels parlants.
Hi ha dues causes principals de la
mort de les llengües: els prejudicis
lingüístics i les migracions. En una si-
tuació de migració es trenca el con-
tacte amb les generacions anteriors
i es produeixen els processos de sub-
stitució. És molt difícil dir-li a la gent
que ha de continuar parlant la seva
llengua, i és cert que s’observa que
molts nanos als quals no els trans-
meten la llengua familiar, després te-
nen dificultats per adquirir qualse-

vol llengua, perquè no n’han après
cap bé, i això és important per
aprendre altres llengües. Si mirem
què passa en general, segurament
veurem que a la tercera generació
això s’ha perdut completament;
però podria ser que no, que alguns
grups conservin la llengua. Al mar-
ge de quin sigui el destí d’aquesta di-
versitat, el més important i el que
ens hem de plantejar és que no es
margini ningú per raó de llengua.
Per la pressió ambiental, hi ha nanos
que no volen parlar la seva llengua
i es passen al castellà. Això ho hem
de treballar i hem d’aprendre del
que passa a Europa.

En antropologia està demostrat
que és més fàcil sumar identitats que
suprimir-ne alguna. Quan en supri-
meixes alguna, aquesta acaba sortint
no se sap quan, potser en la tercera
generació, i sempre té un cost. Ha
d’haver-hi formació i informació,
com a mínim per a la gent que està
directament implicada, perquè pu-
gui fer servir la seva llengua sense
que tingui aquest cost afegit. Quan

CARME JUNYENT

“No es pot marginar ningú 
per raó de llengua”
// BERENGUER DE MUSSOTS

Carme Junyent (Masquefa, 1955) es va de llicenciar en filologia a la Uni-
versitat de Barcelona, i encabat va completar la seua formació a Alemanya
i als Estats Units. Professora de lingüística general a la Facultat de Filologia
de la Universitat de Barcelona, és autora d’una àmplia obra sobre la diver-
sitat i la situació de les llengües al món.

Carme
Junyent

ISIDRE TIANA



11

T
EM

PS
 D

E 
FR

A
N

JA
/ 

n
. 1

34
 /

 j
u

li
ol

-a
go

st
 2

01
7

EN
T

R
EV

IS
TA

s’abandona la llengua per pressions,
això acaba tenint conseqüències.

Qui ha de vetllar per això? L’esco-
la, la societat, la política...?
Entre tots. No podem deixar en
mans de l’escola un fet que passa
també socialment, perquè a l’esco-
la es pot vigilar, però després els
nens surten al carrer a jugar, i fora
de l’escola el menyspreu també és
eficaç. Tots n’hem de ser conscients,
i més nosaltres, que sabem el pa que
s’hi dona amb el català, perquè sa-
bem què és que ens menyspreïn per
raó de llengua. Aleshores, que nosal-
tres ho fem, costa d’entendre.

Heu dit, per exemple, que durant el
franquisme hi havia una actitud
molt més decidida en defensa de la
llengua.
Jo vaig néixer el 55, de manera que
em vaig empassar vint anys de fran-
quisme. Podia parlar català més fà-
cilment del que han pogut parlar
després els meus fills. En l’últim in-
forme de Política Lingüística es
parla d’un gran èxit. No em puc
creure que la gent encara digui que
les coses van bé. L’informe conclou
que «en reduir-se el volum de po-
blació autòctona, s’ha reduït també
el nombre de catalanoparlants ini-
cials». També indica que «les noves
generacions de catalanoparlants ini-
cials fan menys ús del català que la
generació dels seus avis, i que l’ús del
català s’ha reduït sensiblement en-
tre les generacions adultes de cata-
lanoparlants inicials». És a dir, els
mateixos que tenen el català com a
primera llengua han reduït l’ús:
això és una llengua en procés d’ex-
tinció. Quan ho dic del zulu em do-
nen la raó, quan ho dic del català
sembla una provocació.

Quines coses es podrien fer en l’àm-
bit no oficial, en favor de la llengua?
Jo no tinc fe en la política lingüística.
Ja fa ben bé quaranta anys que en te-
nim (a Catalunya), i hem vist un des-
cens sostingut en l’ús. Pot ser que ens
ho replantegem, perquè el que es-
tem fent potser no serveix de res.
Sempre ho he dit, però no com una
provocació, sinó que ho crec fer-
mament. Per exemple, si tot el que
es va invertir en l’ensenyament
s’hagués invertit en oci i en esport,

ara segurament no es-
taríem així, perquè no
s’ha cultivat gens l’ús
espontani de la llen-
gua. Ho veig en els
meus alumnes: per a la
immensa majoria, el ca-
talà és la llengua de
l’àmbit acadèmic. Això
ens porta a l’extinció.
És evident que no po-
dem legislar la vida per-
sonal, la llengua que es
parla a casa. És molt
més una qüestió d’in-
formació i de conven-
ciment, que no pas de dir què s’ha de
fer. D’altra banda, es constata que
aprendre català té beneficis afegits
sobre qualsevol altra llengua, i no
parlo de trobar feina, sinó que té be-
neficis socials: per exemple, si parles
català, ets català, se t’incorpora, la
gent t’ho agraeix… Això s’hauria
d’explotar, perquè molta gent ha per-
cebut aquests beneficis pel fet d’a-
prendre la llengua. No és tant el fet
de ser un ascensor social, sinó una
qüestió de veïnatge. Hi ha una anèc-
dota reveladora: fa molts anys vam
fer un treball de recerca sobre acti-
tuds cap al català a l’escola Drassa-
nes. Una companya va preguntar a
un fill de gambians, nascut aquí, si el
català li semblava important. I el
nano, de set anys, va respondre «I
tant, que és important. Perquè si par-
lo català, no sóc tan negre». Ell tenia
aquesta percepció, que és un estímul
per parlar la llengua. I no ho podia
dir del castellà, de la mateixa manera
que nosaltres quan parlem anglès no
ens sentim pas anglesos. Hi ha llen-
gües que donen identitat i llengües
que donen anonimat. Això és el
que hauríem d’explotar més, perquè,
a més, és una cosa que ajuda molt a
la convivència.

La societat catalana, com percep la
diversitat de llengües: com una ame-
naça, com una oportunitat...?
Hi ha de tot. Els que veuen el grup

com un grup homogeni són els que
ho perceben com una amenaça, i el
situen, a més, en el bàndol castellà,
i amb això potencien la llengua que
està substituint el català. Però Déu
n’hi do la consciència que hi ha,
comparat amb altres llocs. Recordo,
a Madrid, un noi bolivià que em deia
«si dic que parlo quítxua a Madrid,
no em fan ni cas, o em menyspreen;
si ho dic aquí, tothom em fa pre-
guntes». Això ja és una actitud di-
ferent. Com a mínim, hi ha curiosi-
tat.

És una pràctica habitual adreçar-se
en castellà a un immigrant, fins i tot
és un signe de discriminació.
Efectivament, parlar-los en castellà
és discriminar-los, és una manera de
dir-los «tu no ets d’aquí».

Per acabar, ens agradaria conèixer la
visió que teniu de la diversitat lin-
güística a la Franja. Sabem que heu
fet un parell de xerrades a Fraga i
que teníeu una àvia nascuda al Ma-
tarranya. 
La meva àvia materna Mariana 
–Antolí Jordan de cognoms– era de
Beseit. A veure, ara fa poc he tret un
llibre, Escoles a la frontera, en què
explico que al meu besavi, quan
anava amb carro, se li va entortolli-
gar la veta amb la roda, va caure
del carro, li va passar la roda per
sobre i el va matar. La meva besàvia,

La meva iaia m’explicava que una vegada Deú va anar a Itàlia i va dir als italians:
“Vosaltres parlareu lo italià”; després va anar a França i als francesos els va dir: “Vo-
saltres parlareu lo francès”; quan va passar per Catalunya, va dir als catalans: “Vo-
saltres parlareu lo català”. Quan va passar per Beseit els va dir: “I vosaltres parleu
com vulgueu”. 

(Extret de Carme Junyent Les llengües del món, 1989)

ISIDRE TIANA
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en quedar-se vídua amb dues filles
–que es portaven força anys, la meva
àvia en devia tenir dotze i sa germa-
na vint–, van venir a Catalunya, a
Piera, a principis del segle XX. A
Piera, la meva àvia va conèixer el
meu avi, s’hi va casar i es van quedar
aquí, mentre que la besàvia i l’altra
filla van tornar a Beseit. Però les
dues germanes es van degué de
preocupar molt que els fills de cadas-
cuna –o sigui, els cosins– es cone-
guessin i es relacionessin. I per això
nosaltres encara tenim aquestes
relacions, perquè, esclar, ara som
parents molt llunyans.

Als anys seixanta van venir una al-
tra onada de gent de Beseit a Piera
–ja eren de la meva generació–,
fills dels cosins de la meva mare. Jo
anava molt poc a Beseit –llavors era
molt complicat anar de Beseit a
Masquefa, i viceversa–, però recor-
do que em cridava la diferència en
el parlar i com la meva àvia instru-
ïa els parents i amics que venien de
Beseit de com havien de parlar per-
què els poguessin entendre bé: «Si
has d’anar a dormir no diguis que
te’n vas a ‘gitar’, perquè aquí vol dir
‘anar a vomitar’», els deia. 

Primer ve la meva àvia, després
aquests altres parents de Beseit als
anys seixanta, i sempre ens hem co-
municat en català. Però els que
s’han quedat a Beseit diuen que par-
len xapurreau i que no parlen cata-
là. Explico aquest periple perquè
uns venen a principis del XX, altres
als anys seixanta, i ningú no canvia
de llengua: jo parlo en el que parlo
i ells amb el que parlen. En canvi, els
de Beseit diuen que parlen xapur-
reau, però, això sí, sense canviar de
llengua. Des de fa temps organitzem

Carme
Junyent
ISIDRE TIANA

trobades cada any a Beseit amb els
descendents de la Mariana –som
més de cent ja, i això que no som fa-
mílies gaire nombroses, però en
cinc generacions passem de cent (i
jo soc l’única que els conec a tots)–
i en aquestes reunions mai canviem
de llengua.

Quan vam fer una entrevista a Al-
bert Sánchez Piñol, que també té an-
cestres, amics i parents al Matarra-
nya, explicava una experiència sem-
blant.

No m’interessa ara l’adjectiu culte/-a, ‘il·lustrat’, sinó el subs-
tantiu: “Honor que la persona tributa a Déu o a tot allò que
considera sagrat”, “Conjunt d’actes i cerimònies amb què es
tributa aquest homenatge”, “Adoració per algú o alguna
cosa”. En tot cas, tant l’adjectiu com el substantiu tenen el seu
origen en el llatí i es relacionen amb cultiu, cultura i derivats.
La definició del diccionari és, al meu entendre, enganyosa i
potser tendenciosa, perquè vincula el culte en primera ins-
tància a la idea de Déu, és a dir a la religió. Però està clar que
el culte pot ser de o a coses prou diferents. El que sí que no té
dubte —i així ho diu ara assenyadament el diccionari— és que
tot culte, com qualsevol acció en esta vida, implica l’existèn-
cia d’un ritual, protocol o cerimonial. I, sens ànim de fer-me el
religiós, tot ritual acaba generant els seus sacerdots.

Pensem, per exemple, en el culte al cos, un dels més difosos
en est segle que ens toca viure. Hem passat en poques gene-
racions de la idea que el cos és per a treballar i reproduir-se a
la del cos com a motiu de lluïment. El cos és la nostra targeta
de visita i, per desgràcia, el nostre ideal de bellesa col·lectiu re-
sulta incompatible amb el sedentarisme i l’excés calòric i pro-
teínic que patim més o menys tothom per estos rodals (bé d’a-
cord: uns més que uns altres; tampoc no calia que m’ho re-
cordésseu). Senzillament, no encaixem en el patró. Per això
apareixen tota mena de bruixots, fetilleres i falsos profetes
(dietistes, estilistes, esteticistes, assessors d’imatge, coachs…)

que, com xarlatans de fira, promocionen tota mena d’ungü-
ents, règims, exercicis sadomasoquistes i productes miraculo-
sos que ens buiden les butxaques, sí, però no la panxa ni els
sacsons (altrament dit mitxelins). Qui vol lluir, ha de patir. En
certa manera, no hem avançat pas gaire des de la pota de co-
nill penjada o el card clavat a la porta de casa. I, mentrestant,
tolerem que la concepció neoliberal de l’èxit i del fracàs mes-
trege no ja la nostra biografia, sinó també el nostre físic. Si re-
alment fóssem l’espècie civilitzada que pensem que som, ens
limitaríem a adaptar el nostre cànon estètic al sedentarisme i
a la dieta actual i avall, que fa baixada.

Però hi ha un altre culte contemporani que encara m’enerva
més. Es tracta del culte al cotxe. Avui en dia, com que ja no es
fan visites i la casa la llueixes més aviat poc, el signe extern
més evident del teu estatus és el cotxe. Un invent extraordi-
nari que ens posa, per exemple, París a vuit hores –o Estopa-
nyà a cinc minuts– i res; la gent no ho sap apreciar perquè no
hi veuen més utilitat que fer-ne ostentació. El meu veí, per
exemple, es passa el dia traient-li llustre i no té altre tema de
conversa. I a més no entén per què jo no faig el mateix. Em
controla les ratllades que porto –sempre amb una ganyota de
desaprovació–, i considera permanentment que haig de can-
viar ja els pneumàtics. En el fons en el fons, estic segur que
pensa que sóc un antisistema o, qui sap si no un perillós anar-
quista.

Culte // Ramon Sistac

DICCIONARI PER A POCA-SOLTES
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ben feta, en el sentit que mai han tin-
gut grans pèrdues d’aigua, com va ser
en construccions posteriors com la de
Canelles.

L’època de l’ENHER o el temps de
les obres va suposar un gran canvi en
els pobles del Pirineu. A Sopeira i a
prop de Ca de Just (Aulet) s’hi van
construir les residències per als tre-
balladors, al Pont de Suert a part de
cases per als treballadors i per als
caps i dirigents. A Sopeira hi vivien
més de mil persones, hi havia una es-
cola per als fills i filles de treballadors
d’ENHER, moltes botigues de que-
viures, tavernes, dos balls i un cine-
ma. La gent vivia a habitacions pe-
tites, corralets, pallers, pisos. Els tre-
balladors i famílies que van arribar al
Pirineu procedien de qualsevol lloc
de la península: Aragó, Galícia, To-
ledo, València, Múrcia, Andalusia….
Eren coneguts per la gent d’aquests
pobles, que eren catalanoparlants,
amb el nom de pijos, significat que no
té res a veure amb el sentit actual de
gent amb diners o d’un tipus social
alt, ans al contrari, ja que era una pa-
raula que els propis parlants dels dia-
lectes meridionals del Sur d’Espanya
utilitzaven entre ells “esto no vale un
pijo”, vol dir que no val res, i també
pijo té el significat de “membre viril”,

sigui com sigui, aquest apel·latiu era
habitual.

Moltes són les persones que van
nàixer a aquests pobles del Pirineu
amb motiu de les construccions de les
centrals hidroelèctriques i molts els
que hi van treballar i alguns hi van
deixar la vida. Després de les obres
d’Escales els treballadors van anar
cap a Canelles, Flix, Riba-roja i Me-
quinensa, altres centrals que seguien
aprofitant les aigües del riu Nogue-
ra Ribagorçana i del Segre i del
Cinca. 

Entre aquestes persones que van
conèixer el riu brau voldria destacar
la figura de Joan Vallés y Pujals pel
seu llibre La cuenca del Ribagorza-
na, publicat l’any 1949, quan co-
mençaven les obres d’Escales i ja li
preveien una potència de 50.000
C.V. L’estil i el contingut de l’autor
són acurats, és respectuós amb la his-
tòria, l’art i la naturalesa que envol-
tava el Noguera Ribagorçana.

En el moment de la seva cons-
trucció encara no existia la carrete-
ra N-230 de Sopeira al Pont de Suert,
13 km actualment, només hi havia el
camí, estret i feréstec, del Pas d’Es-
cales. Es tardava tres hores en arri-
bar-hi a peu.

(Continuarà...)

La central hidroelèctrica d’Escales,
inaugurada per Franco el 27 de se-
tembre de 1955, es troba situada al
terme municipal de Sopeira, on tam-
bé s’hi troba el contraembassament
que va inundar terres, el canal va par-
tir finques i es van perdre camins. Les
aigües de l’embassament d’Escales
ocupen part de les terres del poble
deshabitat d’Aulet, dels perduts Mas
de Sant Andreu, el Molí d’Agustí, el
pont de Celles (o Selles), les terres i
el Mas del Burrugat, així com les de
Casterner de les Olles, que pertany
al municipi de Tremp (l’antic Cas-
tarner de les Olles pertanyia a Es-
pluga de Serra), les aigües amunt
també van ocupar terres de La Tor-
re de Buira (terme municipal de
Bonansa) i de la partida de la Cova
de la Vella i de Montiberri, terme mu-
nicipal del Pont de Suert, fins on ar-
riba la cua d’aquest pantà.

El nom d’Escales li ve d’antic: hi
havia l’anomenat Pas d’Escales, un
congost tapat avui en dia per les com-
portes de la presa, dues fonts: la
Font d’Escales de Dalt i la Font
d’Escales de Baix, fins i tot, una que
s’anomenava la Font del Boixiguer,
on la gent de Sopeira hi anava a bus-
car l’aigua per a l’ús domèstic, ja que
per als animals o per a rentar hi ana-
ven al riu, ben proper. No li ve el nom
de les escales que són treballades a
pic i pala a la roca pels obrers que van
construir la central, alguns dels quals
hem conegut, malgrat que a L’Ono-
masticon Cataloniae del venerable i
mai prou valorat, l’humil i savi, Joan
Coromines, així hi consta.

La central la va construir l’empresa
ENHER, presidida per l’enginyer
Victoriano Muñoz, amb altres, entre
ells l’alemany Sr. Kau, conegut per
tots els treballadors del temps de les
obres. Amb aquesta aposició es co-
neix al poble de Sopeira i voltants
aquella etapa dels anys cinquanta fins
que es va inaugurar. Des que va pas-
sar a ser Endesa consta l’any 1956
com la posada en funcionament d’a-
questa font d’electricitat. Amb 125
metres d’alçada, 200 m. de coronació
i una capacitat de 157, 90 Hm³. La
central d’Escales va ser una obra de
gran modernitat en el seu temps, molt

Central
d’Escales
GLÒRIA FRANCINO

La central d’Escales
// GLÒRIA FRANCINO
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De publicacions periòdiques en ca-
talà, i només en català, en tenim ben
poques al nostre país. Tanmateix des
del desembre del 2014, tenim el
mensual Compromiso y Cultura. Pu-
blicación de actualidad crítica y cul-
tural del Bajo Aragón Histórico. La
revista té 64 pàgines, una dotzena de
les quals són de publicitat. Compta
amb una secció fixa en català d’una
a dues pàgines intitulada DINS del
Bergantes Matarranya i Mesquí. El
mensual fa honor al seu nom de
Compromiso, entès en el bon sentit
valencià de la paraula Compromís, i
també al de Cultura. Fem ara una
ullada al darrer número (juny 2017)
que dedica al tema de la construcció
semi-fantasma de l’Hospital comar-
cal d’Alcanyís, amb un pressupost de
2,2 milions allà on inicialment se
n’havien calculat 11,49. S’hi dediquen
vuit pàgines on hi diuen la seua l’e-
ditorial, la Plataforma en Defensa de
los Servicios Públicos i cada partit. Hi

Compromiso y Cultura: 
un nou mensual també en català
// ARTUR QUINTANA

nostres governants per destruir el pa-
trimoni tan íntimament aragonés
que és la llengua catalana –en podeu
llegir el text sencer en versió catala-
na a la página 5 d’aquest Temps de
Franja. A la secció en català trobareu
unes Reflexions soltes sobre la des-
població del Baix Aragó d’en Tomàs
Bosque, que es completen en caste-
llà, amb el text de Sonia Casimiro
Dónde encajan los jóvenes rurales
adoptivos? Ens toca de molt a prop
el llarg article La librería Serret más
de 35 años en la vanguardia de la cul-
tura amb motiu de la concessió de la
Creu de Sant Jordi a la llibreria Ser-
ret de Vall-de-roures, així com tam-
bé la menció de Temps de Franja i
Sorolla’t en el minuciós repàs que en
José Ignacio Micolau fa a la premsa
baix-aragonesa d’ara i abans. Re,
compreu-vos aquest número, que
són només 2,50 € molt ben gastats.
Deixeu-me’n dir un darrer mot: es-
plèndida la crónica de Dersu Uzala. 

trobareu també una llarga entrevis-
ta a Ignacio Urquizu, diputat del
PSOE a Terol. A Cuando Alcañiz
viró a la Izquierda con Amor podreu
seguir amb detall la difícil legislatu-
ra d’Izquierda Unida a l’ajuntament
d’Alcanyís del 2007 al 2011 de la plo-
ma de Ramon Mur, article ben ar-
rodonit per un altre d’en Miguel
Ángel Gracia, que n’havia estat por-
taveu. Us en recomano també, que
llegiu l’article del professor franco-
alcanyissà Patrick Béran: Porque los
votantes de Mélenchon no votamos a
Macron. I passo a recomanar-vos que
poseu atenció a l’article de n’Aitor
Clemente Guillén, alcalde d’Aigua-
viva: El Bajo Aragón no reconoce su
riqueza lingüística, ben escrit i do-
cumentat treball sobre la darrera
LAPAOADA del Govern de la
meua Comarca del Bajo Aragón,
una crónica negra més de les inces-
sables malvestats i avoleses amb
que solen complaure’s molts dels

LO CRESOL

Tornem-hi amb la toponimia* // Artur Quintana

Darrerament veig que es mouen les institucions en replegar la
toponímia, poble per poble, abans que no se l’enduguen despo-
blació, desídia i manipulació. Enfront d’aquells que voldrien im-
posar-nos una toponímia castellana academitzada, cal documentar
les formes que diuen els parlants genuïns de cada territori lingüístic
–aragonès, castellá, català– i oficialitzar-les, sinó ho tindran ma-
gre per persistir. Una toponímia de tot l’Aragó, feta sense pre-
judicis, això sí, ens retornarà els noms de sempre, i permetrà de
conèixer millor la nostra història: presència basco-ibérico-
celta, romanització, arabització, occitanització, castellanització –
que potser no sempre ho ha estat a costa de l’aragonès: cal do-
nar explicació a topònims d’àrea castellana com Balsa Nova, Cas-
telnou, Santa María d’Horta, el Palao...–, i moltíssim més. Abans
de  posar-nos al tall convé, per estalviar-nos feines dobles, que re-
llegim les pàgines 47-58 d’Indagacions de llengua i literatura ca-
talanes a l’Aragó d’Hèctor Moret, Calaceit 1998. 

Miraré ara de fer un breu resum de la investigació toponími-
ca al nostre país. L’àrea catalanoparlant, la Franja, és la més tre-
ballada, especialment al Matarranya Històric, i més encara a la
Ribagorça amb el projecte Toponimia de Ribagorza; el Baix Cin-
ca i la Llitera són les comarques més desassistides. L’àrea ara-
gonesoparlant, l’Alt Aragó, es troba gairebé exhaustivament es-
tudiada a la Ribagorça gràcies a l’esmentada Toponimia de Ri-
bagorza. si bé és llàstima que en les transcripcions dels topònims

es faça servir una ortografia patoisanta –això quasi no passa als
topònims ribagorçans catalans, tot i que el text d’autor siga tant
ací com allà en castellà (una manera no gens encomiable de no
contribuir a la normalització).  La resta del territori té bastants
monografies toponímiques i molts materials desperdigolats per
llibres i revistes. Com sol passar quan es tracta d’estudis lingü-
ístics l’àrea més abandonada és la de llengua castellana. Ací tro-
bem algunes comptades monografies (Casp, Valdealgorfa...) i ma-
terials de difícil consulta en llibres i revistes, i això que es trac-
ta d’una àrea, potser no tan interessant com les de l’Alt Aragó,
pero déu-n’hi-doret de tant com ho és. La majoria dels treballs
considerats se solen centrar en les fonts orals, i ben poc en les do-
cumentals, amb algunes importants excepcions (Giralt, Vázquez,
Saura...). És molt de lloar que tot recentment des del Govern s’a-
profiten els molts materials toponímics, en part inèdits, que en
Joan Coromines va replegar en les seves enquestes per tota la
Franja i les altes valls pirinenques de llengua aragonesa I aca-
bo repetint –vox clamantis in deserto– que de poc hauran servit
aqueixs esforços toponímics per a la normalització dels nostres
aragonès, castellà i català, sinó s’oficialitzen els topònims obtinguts.
Ah, m’ho deixava: convindria que en recollir els topònims, es re-
collissen també les llegendes i tradicions que s’hi relacionen: el
tipus Maella/Mà d’ella.    

* Versió actualitzada de l’article aparegut al Diario de Teruel el 27 de maig de 2017.
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se’n fixe en el Matarranya
// LLUÍS RAJADELL

Vet ací dos investigadors catalans que només l’estudi, l’ob-
servació, l’atzar i la reflexió científica que els caracteritzaven
van fer que esdevinguessen pioners en diferents camps del co-
neixement i de la ciència del nostre país. Em refereixo a Cels
Gomis Mestre (Reus, 1841-Barcelona, 1915) i Jordi Sabater Pi
(Barcelona, 1922-2009). El paral·lelisme d’obres i trajectòries
vitals –malgrat el gairebé segle que els separa– es concreta en
dos científics autodidactes que, més enllà de les seues respec-
tives feines laborals –ben allunyades de llurs interessos in-
tel·lectuals–, van ser introductors de disciplines científiques que
fins aquells moments no havien cridat prou l’atenció del món
acadèmic del país.

El reusenc exercí d’enginyer de camins i, alhora, es vincula-
va intensament a l’excursionisme científic. Va saber observar
i reflexionar profitosament a propòsit de diversos aspectes de
la cultura popular com ara el folklore –en un sentit ben ampli–
i l’etnografia del país. Alhora mantenia un fort compromís po-
lític marcat per l’anarquisme i el federalisme. Aquest pioner del
folklore i l’etnografia és prou conegut en determinats cercles
d’Aragó gràcies a la difusió de nombrosos articles i referències
al folklore i l’etnografia, publicacions que dugué a terme tot apro-
fitant el seu treball en la construcció de diverses carreteres i lí-
nies ferroviàries en terres aragoneses. És prou evident que el
país, en el seu conjunt, fins ara no ha sabut valorar prou el com-
promís social, científic i cultural de Cels Gomis. Tanmateix, fa
un parell d’anys, amb motiu del centenari de la seua defunció,
l’obra i la trajectòria vital i cultural d’aquest patrici reusenc va
ser recordada, en especial, en les terres d’on era originari. 

Jordi Sabater Pi és més conegut que Cels Gomis, ni que sia
perquè fou el cuidador del goril·la albí Floquet de Neu (més co-
negut com Copito de Nieve), un primat singular que fou molt
popular gràcies als mitjans de comunicació d’arreu i que es-
devingué un símbol de Barcelona des que en 1966 el traslladaren
al zoo de la ciutat comtal, on va romandre fins que hi morí el
2003. Més desconegut pel públic en general és el seu paper com
a etnòleg, primatòleg, etòleg i ornitòleg d’abast mundial. Així,
en els primers anys de la seua estada, de 1940 a 1969, com a res-
ponsable d’una explotació agrícola a la colònia espanyola de
Guinea, s’ocupà en la descripció etnològica dels habitants ori-
ginaris d’aquest territori: el poble fang. Però els tres fruits de
la diversa i extraordinària curiositat científica de Sabater Pi que
tingueren incidència mundial foren la descripció de les àrees
culturals dels ximpanzés, fruit de la descoberta de la indústria
elemental, feta amb bastons, d’aquests animals que habiten les
muntanyes del golf de Guinea; el descobriment i descripció de
la granota gegant (Conraua goliath), endèmica de Guinea, i la
captura del rar ocell indicador de la mel (Melichneutes robus-
tus). Sovint les descripció les acompanyava d’esplèndids dibuixos
i apunts al natural.

Si dèiem que ha calgut el pretext que en 2015 es complia el
centenari de la mort de Cels Gomis per ressaltar l’obra del re-
usenc, confiem que, en el cas de Jordi Sabater Pi, en quatre o
cinc anys es posarà en relleu la seua contribució al pensament
i la ciència catalana contemporània, ara amb l’excusa, o amb el
pretext, del centenari del seu naixement. Tot arribarà, si Déu
així ho vol. 

Vides paral·leles: Cels Gomis i Jordi Sabater Pi // Esteve Betrià

U12

La literatura escrita des de i sobre
el Matarranya va ser la protagonis-
ta del programa ‘Punt de llibre’ de
la Cadena Ser a Catalunya del pas-
sat 24 de juny, festa de Sant Joan.
Com cal en un dia màgic com el de
l’emissió, les criatures mitològiques
i fantàstiques es van passejar per
l’estudi de gravació, instal·lat a l’Al-
bergue-Hostal de Vall-de-roures.
La directora de ‘Punt de llibre’, Pi-
lar Argudo, va donar entrada a és-
sers de llegenda, com els enllobats
de Licantropia, la impactant no-
vel·la gòtica de Carles Terès gua-
nyadora del premi Guillem Nicolau
del Govern aragonès. Però també va
haver-hi temps per a parlar de la ge-
lada de 1956, quan, com es conta a
1956, l’any de la gelada, de Lluís Ra-
jadell, els olivars del Matarranya es
van morir i la gent va haver d’emi-

grar per guanyar-se la vida. 
Durant el programa, es va parlar

d’altres llibres centrats en el mont
dels mites, com El gran llibre de les
criatures fantàstiques de Catalunya,
de Joan de Déu Prats i Maria Padi-
lla; Llegendes de bruixes i altres
històries de boscos, de David Mar-
tí; o La luna en las minas, de Rosa
Ribas. Rosanna Rel, tinent d’alcal-
de d’Horta de San Joan i ‘dona del
temps’ de Cadena Ser, va parlar dels
mites de la Terra Alta i també de
l’impacte de la ‘gelada del 56’ al seu
poble. Carlos Blázquez, correspon-
sal de ‘Punt de llibre’ al País Basc,
va aportar els seus coneixements so-
bre la mitologia basca, una de les
mes riques d’Espanya.

L’incansable llibreter Octavio
Serret va participar també per a pre-
sentar els seus projectes al voltant

del món del llibre i de l’activisme
cultural. La cloenda musical la van
posar Los Draps amb Del Matarra-
nya al món.

Pilar Argudo es va felicitar d’ha-
ver pogut fer el programa des d’u-
na “terra de cruïlles” on conflueixen
tres comunitats autònomes –Aragó,
Catalunya i el País Valencià– unides
per “una mateixa llengua”, plena de
“matisos” que no acostumen a apa-
rèixer als grans mitjans de comuni-
cació.

L’equip 
de Punt de

llibre a Vall-
de-roures
CELIA ANTOLÍN
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El proppassat 31 de maig de 2017
es va presentar a l’Aula Magna de
la Facultat de Filosofia i Lletres de
la Universitat de Saragossa Els usos
lingüístics a la Franja, 2014
(EULF14), estudi que tracta d’ofe-
rir una anàlisi de l’ús actual del ca-
talà a la Franja i de proporcionar un
element comparatiu amb la situació
d’altres territoris. Aquesta enques-
ta, que s’ha desenvolupat gràcies al
conveni de col·laboració que se sig-
nà el 2015 entre el consorci Campus
Iberus (Campus d’Excel·lència In-
ternacional de la Vall de l’Ebre) i la
Direcció de Política Lingüística de
Catalunya, és la segona edició de la
que ja es va dur a terme l’any 2004. 

En la confecció d’aquesta inves-
tigació han participat la Generalitat
de Catalunya –Direcció General
de Política Lingüística– i la Uni-
versitat de Saragossa –Grup d’Es-
tudis sobre la Societat de Risc del
Departament de Sociologia i l’Àrea
de Filologia Catalana–; col·labora-
ció que des de gener de 2016 s’estén
al Govern d’Aragó (Dirección de
Política Lingüística del Departa-
mento d’Educación, Cultura y De-
porte). 

L’acte es va obrir amb les inter-
vencions de Neus Vila (Vicerectora
d’Estudiants de la Universitat de
Lleida), els Directors Generals de
Política Lingüística, Esther Fran-
quesa (Generalitat de Catalunya) i
José Ignacio López Susín (Govern
d’Aragó), Óscar López (Director
executiu del Campus Iberus) i Ge-
rardo Sanz (Vicerector de Política
Acadèmica de la Universitat de Sa-
ragossa), els quals destacaren la
importància d’aquesta cooperació
entre ambdós governs i la visibilitat
que el Campus Iberus té arreu de la
Península gràcies a treballs d’a-
questes característiques. Així mateix,
tots els components de les institu-
cions esmentades van posar de ma-
nifest la rellevància d’anàlisis tan mi-
nucioses com la que s’exposava, ja
que aquestes dades han d’estar tant
al servei dels governs −que tenen l’o-

Presentació a Saragossa de 
Els usos lingüístics a la Franja 2014
// MARIA TERESA MORET I JAVIER GIRALT

xement de les llengües en aquests
territoris (“Els coneixements lin-
güístics”), ambdós apartats redactats
amb Joan Solé. Torrijos assenyalà
que l’evolució dels coneixements de
català a la Franja està lligada espe-
cialment a tres factors: l’evolució
geogràfica, el progrés del paper de
la llengua en el seu sistema escolar
i, així mateix, les relacions que s’es-
tableixen amb els territoris de llen-
gua veïns.

L’al·locució de Javier Giralt, que
comparteix autoria de dos capítols
amb Maria Teresa Moret, es va cen-
trar en els resultats de l’enquesta
que fan referència a la llengua ini-
cial dels frangencs –la que primer
van parlar−, a la d’identificació −la
que els enquestats consideren com
a seva− i a l’habitual –la que em-
pren més sovint– (“Les llengües de
la Franja”). El professor de la Uni-
versitat de Saragossa va alertar que
des de 2004 s’ha produït un notable
increment de l’ús del castellà en de-
triment de català en els usos inter-
personals, sobretot entre les noves
generacions, així com la major pre-
sència d’altres llengües, fet que
probablement ha estat conseqüèn-
cia del canvi d’estructura demogrà-
fica de la població (“Les llengües
usos interpersonals i en els àmbits
del consum i els serveis”). 

Natxo Sorolla, va mostrar les da-

bligació de vetllar per les llengües,
pels seus parlants i pels seus drets−,
com dels investigadors o qualsevol
persona interessada en la llengua,
perquè l’impuls cap a les llengües ho
és també cap al propi patrimoni.

A continuació hi van intervenir
cinc representants del conjunt d’au-
tors que han confegit l’estudi. Cha-
bier Gimeno, coautor de dos capítols
amb Ánchel Reyes i Miguel Mon-
tañés, va oferir un resum dels re-
sultats que tenen a veure amb el
marc demogràfic de la Franja, un ter-
ritori propi del medi rural on cada
cop esdevé més necessària una po-
lítica integradora, ja que afavoriria
un major coneixement i un ús més
generalitzat de l’idioma (“El context
demogràfic”). Així mateix, va fer re-
ferència a l’ensenyament del català
en aquests territoris, sobretot entre
la població adulta, i a les actituds
dels parlants que tendeixen cap a un
retrocés en la utilització del català,
motivades més per la presència de
nouvinguts durant l’última dècada
que per un canvi intern de la po-
blació autòctona (“Les actituds, les
representacions lingüístiques, l’a-
prenentatge de català dels adults i les
denominacions de la llengua”).

Tot seguit Anna Torrijos va ex-
posar, d’una banda, com s’havia
confegit el qüestionari (“Metodo-
logia general”) i quin és el conei-

Presentació a
l’Aula Magna
de la Univer-
sitat de Sara-
gossa 
MAITE MORET
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des estadístiques que tenen a veure
ambla situació de “La llengua a la
llar i la transmissió lingüística in-
tergeneracional”, i va posar en relleu
el progressiu afebliment de la llen-
gua pròpia en el principal àmbit: la
llar.

Finalment, Ramon Sistac va re-
copilar les principals conclusions
d’aquest estudi (“Conclusions i
orientacions per a la planificació lin-
güística”) i va al·ludir, en primer lloc,
al preocupant despoblament del
territori, sobretot en els dos ex-
trems de la Franja, la Ribagorça i el
Bergantes-Mesquí. Població que, a
més, ha sofert un canvi en els darrers
anys a causa de la immigració; entre
2004 i 2014 s’ha passat d’un 75% de
població autòctona a un 68%, fet
que cal tenir en compte a l’hora d’a-
valuar les dades, ja que la davallada
del coneixement oral sembla tenir
relació directa amb l’augment de po-
blació immigrada.

En relació als coneixements lin-

güístics, la situació de major quan-
titat de persones que el saben par-
lar però que no el saben escriure, no
hauria de sobtar en absolut si es té
en compte que la llengua té una pre-
sència testimonial en el món esco-
lar, ja que es tracta d’una matèria
voluntària. Malgrat aquestes dades,
la Franja continua estant entre els
llocs del domini lingüístic on hi ha
un índex prou alt de persones que
saben parlar-lo, tot i que la distàn-
cia respecte d’altres territoris s’ha es-
curçat sensiblement en aquests dar-
rers anys.

Per a Sistac, el manteniment de la
llengua a la Franja és un fet mira-
culós si es tenen en compte els en-
trebancs socials i polítics, i és que, se-
gons el filòleg, la normalització d’un
idioma no és una qüestió de cultu-
ra, ni tan sols de patrimoni −que
també ho és−, sinó que es tracta d’un
fet on cal una implicació social. Les
polítiques vers la llengua, han de ser
transversals i també integradores,

per tant les inversions econòmi-
ques són del tot necessàries, així com
la capacitat de diàleg constant amb
els nouvinguts, ja que la llengua és
una qüestió de tots i que hauria d’a-
fectar a tothom. 

La Direcció de Política Lingüística
ha publicat el treball dins la col·lec-
ció digital “Biblioteca Tècnica de Po-
lítica Lingüística”, que es pot con-
sultar a: llengua.gencat.cat/btpl

Intervenció de
Neus Vila 

(Vicerectora
d’Estudiants

de la Universi-
tat de Lleida)

MAITE MORET

qualsevol dels àmbits socials, cultu-
rals, esportius, artístics, econòmics,
etc. que suposen un destacat bene-
fici per al català d’Aragó, tenint es-
pecial consideració les activitats des-
tinades a la dignificació, difusió, in-
vestigació, ensenyament, expressió li-
terària, etc. del català d’Aragó i
constituixque un model i testimoni
exemplar per a la societat aragone-
sa. El lliurament del premi tindrà lloc
en el transcurs d’un acte organitzat
amb motiu del Dia Europeu de les
Llengües. El jurat ha estat format per
la consellera d’Educació, Cultura i
Esport, Mayte Pérez; el director ge-
neral de Política Lingüística, José Ig-
nacio López Susín; Margarita Celma
Tafalla, mestra i professora de la Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarrago-
na; Maria Teresa Moret, professora
de la Universitat de Saragossa i de
l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alca-
nyís; així com Josep Antoni Chauvell,
escriptor i president de la Comarca
de la Llitera. El secretari ha estat Pe-
dro Julián Cucalón.

El Seminari Autonòmic de pro-
fessors/es de Llengua Catalana ha
estat elegit per unanimitat Premi
Desideri Lombarte 2017 per “la
seva inestimable contribució a la
normalització de la llengua catala-
na a Aragó i la seva influència en l’e-
laboració de la normativa aragone-
sa en matèria lingüística”. Des de
1984, els professors que han desen-
volupat la tasca de l’ensenyament
d’aquesta matèria s’han reunit per
coordinar els criteris pedagògics
dels docents aragonesos de l’àrea de
llengua catalana, han confeccionat

materials i recursos adaptats a les ne-
cessitats i a la realitat lingüística ara-
gonesa. El Seminari abasta a tot el
professorat de llengua catalana de
totes les etapes educatives i de tot el
territori aragonès catalanoparlant,
des dels seus inicis als anys vuitan-
ta fins a l’actualitat, contribuint a for-
mar pedagògicament el professorat
de l’àrea de llengua catalana i col·la-
borant en la dinamització cultural
d’aquest idioma entre l’alumnat.

El Premi Desideri Lombarte re-
coneix una tasca continuada o d’es-
pecial notorietat i importància, en

Jurat del
premi
Desideri
Lombarte.
D’esquerra a
dreta: Pietro
Cucalón,
Ignacio López
Susín, Mayte
Pérez, Maite
Moret i
Margarita
Celma 
GOBIERNO DE
ARAGÓN

El Seminari de professors de Català 
rep el Premi Desideri Lombarte 2017
// MÀRIO SASOT

llengua.gencat.cat/btpl
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Impactant la portada del Temps de Franja dedicada a Josep Ga-
lan, amb motiu de la presentació del material escolar que se li
ha dedicat: Rutes literàries. Pels camins de la memòria. I molt com-
pleta la crònica de l’acte al Castell de Fraga, amb fotografies que
marquen un alt nivell d’emotivitat que la devia presidir. Perti-
nent del tot la carta del President de la Fundació Jordi Cases i
Llebot, amb la qual Galan va tenir una relació llarga i ben pro-
fitosa, on afirma: “Els qui vam tenir el goig de tractar-lo no po-
dem fer altra cosa que mirar de ser dignes continuadors de la seva
tasca, a banda i banda del majestuós riu que estimà”. I acabo la
relació d’excel·lències de l’últim número de TdeF amb l’entre-
vista a Ernesto Nazario Martínez Peris on diu: “Per a mi, tan-
mateix, lo veritable problema és lo de la preservació de la llen-
gua (lo català), i no tant, si m’ho permets, lo de determinades pe-
culiaritats pròpies d’un dialecte o d’una època”; i també: “Nosal-
tres què volem?: tindre lo català dialectal per a anar per casa i
lo castellà com a única llengua de comunicació cultural, cientí-
fica, periodística? O bé, poder fer servir lo català en totes les si-
tuacions i tots los àmbits?” 

Aquestes bones impressions conviuen, però, amb el fet real i
contundent de les dificultats de la llengua catalana arreu del ter-
ritori lingüístic i sobretot a la Franja; constatació que he vist aug-
mentada en assistir a la presentació de l’estudi Els usos lingüís-
tics a la Franja, 2014, en una Jornada organitzada per la Direc-
ció General de Política Lingüística de la Generalitat, repetició
de la que es va fer a Saragossa fa setmanes. Els números que s’hi
van presentar són preocupants, prou que ja ho sabíem, atesos els

resultats i les valoracions en comparar les dades amb les dels re-
sultats del 2004. En deu anys podríem dir que la situació del ca-
talà s’ha deteriorat de manera significativa i pot arribar a ser alar-
mant si continua aquesta tendència. El professors Javier Giral i
Maite Moret de la Universitat de Saragossa van desgranar da-
des sense fer gaires valoracions –com pertoca en un estudi d’a-
questes característiques que no és sociològic– deixant anar, però,
les evidències de la reculada de la llengua catalana a les nostres
comarques on, a més a més, es continua vivint una davallada de-
mogràfica que pareix imparable. 

Davant les evidències –o l’evidència– què es pot fer? No ho
sé. Ara bé, per remuntar una situació tan adversa segur que s’hau-
ria de fer molt més d’acord amb allò que afirma Martínez Peris
perquè la llengua siga present en tots els àmbits, que guanye pres-
tigi i perquè siga necessària! I, per exemple, treballar més, tam-
bé molt més, en l’àmbit escolar on després de tants anys no hi
ha efectes qualitatius clars a favor de l’ús del català. Que com es
fa? Torno a dir que no ho sé, però segur que cal convenciment
i decisió política. Entendre que no s’hi valen les almoines, que
és una qüestió de necessitat social extrema i que cal abordar-ho
sense dilacions, I més coses, és clar, com ara treballar des de l’òp-
tica de la pertinença a una comunitat lingüística més gran, que
no estem sols en aquest món, per sort; que la llengua no és una
anècdota més o menys agraïda que, per a la Franja, és una ca-
tegoria, LA categoria, i que cal buscar-hi tota mena de compli-
citats. L’home de la Fundació ho deia d’una manera molt visi-
ble  amb allò “...a banda i banda del majestuós riu.”

També una qüestió de pertinença // Francesc Ricart

NO SOM D’EIXE MÓN

els factors clau sobre els usos lin-
güístics en les relacions interperso-
nals i en l’àmbit del consum i els
serveis. En el setè es mostren les
actituds i representacions lingüísti-
ques, l’aprenentatge de català de
les persones adultes i les denomi-
nacions de la llengua, i, per últim,
les conclusions generals tanquen
l’obra.»

Marta Xirinacs, sotsdirectora ge-
neral de Política Lingüística del
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, va preentar
l’acte. Javier Giralt i Maite Moret
de la Universitat de Saragossa i
Anna Torrijos i Joan Solé de la Di-
recció General de Política Lingüís-
tica, glosaren àmpliament els dife-
rents apartats de l’estudi i les en-
questes. En el torn de paraula in-
tervingueren diversos assistents
amb preguntes i comentaris.

Els interessats en conèixer l’evo-
lució del català a la Franja des del

2004 al 2014 ho poden fer a: 
http://llengua.gencat.cat/web/.co

ntent/documents/publicacions/btpl/
arxius/19_Usos_linguistics_Franja_
2014.pdf 

Com a conclusió molt global de
l’estudi comparatiu entre el 2004 i
2014 es desprèn que el català a la
Franja està en perill. S’entreveu al-
gun resultat positiu, però de valor
molt relatiu. Podríem dir que el
procés de substitució lingüística no
ha començat, però podria comen-
çar en breu.

El 14 de juny, als locals de la Bi-
blioteca Tècnica de Política Lin-
güística i en el marc de les Matinals
de Llengua de la Direcció de Polí-
tica Lingüística del Departament
de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya, tingué lloc la presentació
dels resultats de l’Enquesta d’usos
lingüístics a la Franja 2014. L’En-
questa «és fruit de la col·laboració
entre la Generalitat de Catalunya i
Campus Iberus, col·laboració que
s’estén al Govern d’Aragó al gener
del 2016. [...] El contingut s’estruc-
tura en vuit apartats, el primer dels
quals descriu la metodologia em-
prada i el segon presenta les dades
més rellevants sobre el context de-
mogràfic. Els dos apartats següents
se centren en el principals resultats
sobre els coneixements lingüístics i
les llengües de la població de la
Franja. El cinquè tracta la llengua
de la llar i la transmissió lingüística
intergeneracional. El sisè presenta

Presentació de l’enquesta sociolingüística a Barcelona
// JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

Presentació
resultats de
l’Enquesta

d’Usos 
Lingüístics a

la Franja
2014

JOSE MIGUEL GRÀCIA
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ESLa nissaga dels Moix*
// JOAQUIM MONTCLÚS ESTEBAN

Alguns mitjans de comunicació
han especulat que el fiscal d’Anti-
corrupció és d’origen gallec, català,
aragonès, de Terol, etc. Malgrat que
no l’hagin encertat del tot, no van
mal encaminats.

Manuel Moix i Blázquez va néixer
a Madrid el 24 d’abril del 1958. Per
part de mare és d’origen gallec, i per
part de pare és el continuador d’u-
na gran nissaga arrelada a la vila de
Calaceit (Matarranya) des de fa
més de vuit-cents anys.

Ja al segle XVI la família Moix va
intentar demostrar que el 8 d’agost
de 1132 un tal Willelmo Moix, d’o-
rigen basc, havia estat nomenat go-
vernador de la població. Llàstima
que els historiadors han donat com
a falsa la làpida on estava redacta-
da la informació.

El que sembla més factible és
que l’any 1229 els germans Pere i
Antoni Moix van participar en la
conquesta de Mallorca. Per la seva
participació, Pere Moix va rebre
cases i terres i es va quedar a l’illa.
En canvi, Antoni Moix va tornar a
Calaceit. Així començava la història
d’una important nissaga que ha
perdurat fins al dia d’avui.

A finals del segle XVIII les coses
no devien anar massa bé per a la fa-
mília Moix, perquè Miquel Joan
Moix i Granyena es va dirigir a la
Reial Audiència de Saragossa per
justificar la seva neteja de sang i el
patrimoni de l’infançó en propietat,
uns drets que l’ajuntament de la po-
blació i el bisbat de Tortosa, senyor
temporal de la vila, els negaven.

La família Moix va sortir airosa
d’aquesta contesa. Joan Miquel
Moix va reconstruir la casa del car-
rer de les Roquetes, actualment re-
produïda al Poble Espanyol de Bar-
celona, i durant tot el segle XIX la
família Moix es van declarar cristins
o liberals, i així, a la vora del govern
de Madrid, van poder fer negocis i
amassar diners.

D’aquí descendeixen Terenci
Moix i Meseguer i la seva germana
Ana Maria i el que fou catedràtic
d’Història del Cinema de la Uni-

versitat de Barcelona Miquel Porter
i Moix

Però, a finals del segle, amb l’ex-
tinció dels senyorius i amb les se-
queres i males collites, les coses es
van tornar a tòrcer. Alguns membres
de la família van emigrar i es van ins-
taurar a Barcelona i Sabadell. D’a-
quí descendeixen els escriptors Te-
renci Moix i Meseguer i la seva ger-
mana Ana Maria; el que fou alcalde
de Sabadell i ministre de Treball, Jo-
sep Moix i Regàs, i també el que fou
catedràtic d’història del cinema de
la Universitat de Barcelona Miquel
Porter i Moix. Sabem de bones
fonts que Terenci Moix, en un dels
viatges que va fer a Calaceit, va
aconseguir importants documents de
la família i va poder completar el seu
arbre genealògic. Els germans Moix
i Meseguer descendien per part de
mare de la vila de Nonasp (Baix Ma-
tarranya). També descendeix de
Nonasp l’actual conseller de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya,
Santi Vila i Vicente. D’alguna ma-
nera també està emparentat amb els
Moix, perquè a principis del segle
XX una senyora de la família Moix
es va casar amb un Vicente i va es-
campar la família Vicente Moix per
diversos pobles del Matarranya i de
la Terra Alta.

Willelmo Moix i Ripoll estava
emparentat amb el que va ser pre-
sident de la Primera República Es-
panyola, Emilio Castelar i Ripoll.
Malgrat que els seus pares havien di-
positat moltes esperances en ell i li
havien posat Willelmo en record d’a-
quell suposat guerrer que l’any 1132
havia arribat a la població, no va ser
capaç d’augmentar la hisenda. Va
abandonar la seva casa pairal del
carrer de les Roquetes per cercar
fortuna a la gran ciutat, cosa que no
li va ser propícia, però sí que va
aconseguir donar estudis al seu fill,
Manuel Moix i Gombau, llicenciat
en dret i secretari de la Diputació de
Lleida. La seva biografia diu que era
especialista en comptabilitat estatal
i dret de l’administració. També diu
que juntament amb el seu germà,
Pere, que era capellà, va fundar a
Madrid l’Institut Catòlic Complu-

tense. Es va casar amb Humbelina
Martínez Rabadan, mestra nacional
i mare de Manuel Moix Martínez,
que va ser una gran eminència. Va
ser el primer catedràtic de treball so-
cial i serveis socials a la Universitat
Complutense de Madrid. Va escriu-
re més de vint llibres sobre la ma-
tèria.

Manuel Moix Martínez es va ca-
sar amb Manuela Blázquez Borja i
van tenir quatre fills: Margarita,
Manuel, Pilar i José María. Ma-
nuel, els estius de la seva infantesa
i joventut, juntament amb els seus
germans, els va passar a Calaceit.
Malgrat que els seus pares eren de
parla castellana, ell sí que pot afir-
mar que “parlava o parla català en
la intimitat”.

Manuel Moix, com a fill masculí
primogènit, potser sense saber-ho,
s’ha convertit en el cap d’una nissaga
que té una història de quasi mil anys.
Ell és el descendent directe de Wi-
llelmo Moix i Ripoll i el que segueix
portant el cognom Moix, perquè la
resta dels descendents han estat
dones i, a poc a poc, s’ha anat per-
dent el cognom. Però, alerta!, el
pròxim 30 de juny les coses canvien.

Amb el descobriment de la fa-
mosa empresa radicada a Panamà,
s’ha vist obligat a dimitir com a fis-
cal en cap de la Fiscalia Especial
contra la Corrupció i la Criminali-
tat del govern espanyol. Amb el can-
vi de lleis del pròxim 30 de juny tam-
bé pot perdre el cap de la nissaga de
la família Moix, que, per a bona part
de la família, encara neix d’aquell su-
posat Willelmo Moix que l’any 1132
va aparèixer per la població de Ca-
laceit.

Manuel Moix
EFE

*Publicat al Diari ARA de l’1 de juny de 2017
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