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Jordi Estruga, mequinensà

Joan Rovira Trenc
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El 7 d’octubre, Jordi Estruga, barceloní
fill de mequinensans, va ser nomenat
fill adoptiu de la Vila de Mequinensa.
[p.6]

El president del Centre d’Estudis
Lliterans (CELLIT), repassa la història i fa
balanç de la situació actual de la cultura
i l’associacionisme a la Llitera. [p.10]

Anton Abad a el Campell

Entre Noruega i Aragó

El cantautor saidinès, acompanyat del
genial Toni Xuclà, va delectar els
assistents a l’entrega del premi
Desideri Lombarte. [p.9]

A Ucrònia, després de la victòria
austriacista a Açuara el 1713, Carles
d’Àustria era proclamat rei d’Aragó i
els Borbons de Castella. [p.13]
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Cartes dels lectors
Rectificant: la llengua
del mestre Peris
Comentant la missa funeral celebrada a
Maella pel compositor José Peris Lacasa en
una carta meua al número 134 de Temps de
Franja, vai afirmar que sempre parlava en
castellà quan venia a la vila. Familiars seus
m’han precisat que parlava el dialecte
“maellà” en los cosins seus que encara
viuen. La meua afirmació es base en sentir-lo parlar en los parents més jóvens, que
són castellanoparlants, i en una breu experiència comunicativa, quan va ser pregoner de les festes d’agost fa uns quants
anys entre ell, jo i d’altres maellanes en acabar el pregó. Segurament, com vivia fora des
de molt jove, utilitzava el castellà en la gent
que no coneixie, tal i com solem fer encara a les nostres viles en forasters i desconeguts. Rectifico així: la llengua del mestre
Peris pervivia no solament al seu subconscient. I lo que perviurà sempre és la seua
música.
María Dolores Gimeno
(Maella)

C. Major 4, 44610 Calaceit. T. 978 85 15 21

· Associació Cultural del Matarranya
· Institut d’Estudis del Baix Cinca-IEA
· Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib)

Els propers Styli locus

Coordinació: Carles Terès i Isabel Calaf
info@teresantolin.com

Amb la publicació de l’Styli locus al juliol/agost passat vam cloure els tres Styli locus que havíem dedicat a la literatura del
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jo: els carteigs, les memòries i els dietaris.
Si bé en iniciar aquestes temàtiques no en
disposaven de gaires materials, finalment
gràcies a recerques i col·laboracions hem
pogut oferir als lectors, a més dels assaigs
corresponents, valuoses mostres com ara lletres inèdites d’en Jesús Moncada i d’en Desideri Lombarte, o de ben poc conegudes
com les d’en Joan Moneva o les que va rebre en Guillem Nicolau de la reina Violant,
fragments de memòries inèdites de diversos autors, o els dietaris d’Edmon Vallès i
Palmira Jaquetti, a més d’altres textos –versos i narracions breus de temàtica diversa.
Ara els directors i els membres del Consell Editor de la revista ens proposem dedicar els dos propers Styli locus, el de l’hivern i l’estiu dels 2018, a dues temàtiques
que ens toquen de molt prop: per una part,
a l’hivern del 2018, a la dels portadors de
la cultura àrabo-mudèjar-morisca, que foren conciutadans nostres fins a la primera
meitat del segle XVII i que han deixat una
forta empremta en la nostra literatura actual, sense excloure-n’hi tampoc la possible
presència àrabo-bereber del temps present.
Per altra part, a l’estiu del 2018, dedicarem
l’Styli locus a la temàtica bèl·lica, que tan
sovinteja entre els nostres escriptors, especialment la de la nostra Guerra, però no
només.
En ambdós casos no ens falten materials,
però confiem rebre’n de nous, fragments de
work in progress, com, per exemple, els que
hem rebut de memòries, o narracions breus
i versos complets, i això tant si s’adiuen amb
la temàtica de l’Styli locus corresponent,
com si no.
Des d’ací fem una crida a la col·laboració dels nostres lectors.
Els directors i els membres del
Consell Editor d’Styli locus

A Temps de Franja volem saber la
teua opinió. Envia’ns les teues cartes,
tot indicant el teu nom i població, a:
tempsdefranja@gmail.com

Disseny: Carles Terès Bellès
Dipòsit legal: TE-88/2000
ISSN: 1695-7709
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Estes últimes setmanes la nostra
llengua ha rebut dos notícies molt
agradables i que, de ben segur, serviran per a motivar-nos i fer-nos pensar que anem pel camí correcte. La
primera va ser la concessió del premi Desideri Lombarte 2017 per
part del Govern d’Aragó al Seminari
Autonòmic de Professors/es de
Llengua Catalana per “la seua influència en l’elaboració de la normativa aragonesa en matèria lingüística així com per la formació pedagògica del professorat de l’àrea de
llengua catalana i la seua col·laboració en la dinamització cultural
de l’idioma entre l’alumnat”. El guardó, encara que ja es va fer públic
el 18 de juliol a través de la premsa,
es va concedir al Campell, comarca
de la Llitera, el passat 29 de setembre dins dels diferents actes duts a
terme pel Govern d’Aragó en la celebració del Dia Europeu de les
Llengües. Un professorat que ha treballat des del curs 1984-85 en la introducció de la nostra llengua a les
aules; primer de les escoles i després
als instituts i, finalment, a la universitat, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’adults amb
unes condicions prou difícils. A voltes per la incomprensió dels propis
parlants i per la poca valoració per
part de l’administració aragonesa excessivament centralista i poc receptiva als canvis. Tres cursos de l’inici de les classes de català als centres de la Franja, el propi president
del Govern d’Aragó, de tristíssim record, Hipólito Gómez de las Roces
del PAR, en els primers dies de la
possessió del càrrec, afirmava que
cremaria totes les gramàtiques en català, en referència a la que havia publicat Artur Quintana, La nostra
llengua. Gramàtica de Llengua Catalana, perquè els ensenyants pugueren tindre un manual adaptat al
territori, i per la demanda del propi Govern d’Aragó en aquell moment que tenia com a Conseller de
Cultura i Educació el favarol José
Ramon Bada del PSOE. Malgrat les
paraules combatives contra la nostra llengua de Gómez de las Roces,

durant la primera legislatura del
PAR, no va deixar de créixer el nombre d’alumnes i dels centres on es
podia estudiar el català a l’Aragó. I
molt de l’èxit dels primers i difícils
cursos de la implantació de l’assignatura voluntària cal atribuir-la als
docents, per això valorem el reconeixement dels premiats que engegaren l’experiència i que fossin els
encarregats de coordinar a tot el
professorat dispers en un territori, el
de la Franja, molt allargassat, i de difícils comunicacions. Dels 12 centres
públics i 791 alumnes que van començar a estudiar català el primer
curs d’implantació, el 1984-85, hem
passat el 2016-17 a oferir l’ensenyament de la nostra llengua a 27
centres públics de primària i secundària i 4 escoles oficials d’idiomes,
amb un total de 4.753 alumnes. El
premi col·lectiu als docents és un
gran estímul i reconeixement per a
continuar treballant i millorar la situació de la llengua catalana en
l’ensenyament i, per extensió, en el
territori.
L’altra notícia positiva ha segut la
concessió d’un altre premi: el Guillem Nicolau 2017 de literatura.
Que malgrat els entrebancs polítics
que ha hagut de vèncer, s’ha atorgat
a Màrio Sasot Escuer. I és que hem
de recordar que a partir del 2012 l’executiu aragonès, governat pel PP i

Màrio Sasot,
guanyador del
premi Guillem
Nicolau 2017
CARLES TERÈS

PAR, van suprimir els premis literaris concedits al català i a l’aragonès i van crear un nou guardó en què
incloïen les dos llengües en una
mateixa convocatòria amb el greuge de no concedir cap quantia econòmica als guanyadors ni el compromís de publicar l’obra premiada.
El que va fer que cap obra literària
es presentara al guardó, ni en català ni en aragonès, i durant els últims
cinc anys, lògicament, quedara desert
el premi. De ben segur que ho van
fer perquè els molestava reconèixer
l’existència i, més encara, promoure les dos llengües minoritàries aragoneses. Així que el 20 del passat octubre a Saragossa es va fer l’acte de
la concessió dels dos premis suprimits per l’anterior executiu. El Premi Literari Pedro Arnal Cavero
2017 concedit a José Solana Dueso
per El siñor de San Chuan i el Guillem Nicolau atorgat a Màrio Sasot
Escuer per Espills trencats. El de Saidí recordem que va ser el director de
Temps de Franja des dels seus inicis,
el novembre del 2000, al 2011 i
actualment segueix col·laborant ben
activament en la nostra revista.
Esperem i desitgem que estos
dos premis tinguem un llarg recorregut per tal de valorar i promocionar la llengua materna d’uns
50.000 aragonesos. Un d’ells d’una
llarga i complexa trajectòria, el Guillem Nicolau, que va iniciar el Govern d’Aragó amb motiu de la celebració del Segon Congrés Internacional de Llengua Catalana al
1986 a Vall-de-roures. Interromput
per diverses raons, no sempre per
falta d’originals presentats, com ja
hem comentat anteriorment. El premi Desideri Lombarte, és de nova
creació per part del Govern d’Aragó, i va iniciar-se l’any passat per a
destacar persones o col·lectius que
han treballat per la dignificació i promoció de la llengua catalana.

EDITORIAL

Dos premis del Govern d’Aragó
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EDITORIAL

Recordem a tots els subscriptors de
Temps de Franja que ens comuniquin la
seva adreça de correu electrònic a
redaccio@tempsdefranja.org
per a rebre els butlletins electrònics

3

MATARRANYA
TEMPS DE FRANJA / n. 135 / novembre 2017

4

La toponímia del Matarranya
// CARLES SANCHO
El projecte de recuperació i
localització de la toponímia
de la comarca del Matarranya, en què han participat el
Consell Comarcal i l’Associació Cultural del Matarranya,
comença a donar els primers
resultats satisfactoris. La tècnica de Patrimoni de l’entitat
comarcal, la calaceitana Ana
Casasús, ha anunciat als participants en el projecte de toponímia que el proper dia 25 de
novembre a Queretes es farà la
primera versió impresa en paper del
mapa toponímic de la població matarranyenca. Així el grup constituït en el municipi per fer la recerca
podrà mostrar els primers resultats
del seu treball. Segon Casasús el
mapa es presentarà i es posarà en
exposició pública a Queretes per si
algú vol fer alguna aportació a esta
primera versió del treball. A este
mapa li seguiran els altres de tots els
municipis de la comarca i repre-

sentarà un estímul per tots els grups
de toponímia que treballen en coordinació amb la comarca en els diferents municipis. Recordem que la
intenció de l’entitat és confeccionar
tots els mapes municipals recollint
i localitzant la toponímia pròpia
del Matarranya. Casasús també ha
manifestat que s’estudiarà si és possible que el treball puga ser consultat a través d’internet. L’Associació
Cultural del Matarranya també té la

intenció d’exposar els mapes a
la seu de l’entitat a Calaceit per
a publicitar el projecte.
L’Associació Cultural del
Matarranya el 2015 va començar a treballar el projecte
‘Toponímia del Matarranya’,
recollint la important bibliografia ja publicada sobre el
tema. El 2016 el Govern d’Aragó, amb la intenció de donar
un impuls a recollir la toponímia, sobretot la referida a l’aragonès i al català que s’estaNotes toponími- va perdent, va crear la Comissió Asques del terme
de Queretes fe- sessora de Toponímia d’Aragó fortes per Toni
mada per experts en el tema per a
Llerda
començar a treballar. Eixe mateix
CARLES TERÈS
any la Comarca del Matarranya
també recull la iniciativa i contacta
amb ASCUMA per buscar la necessària col·laboració en l’ambiciós
projecte. El dia 25 a Queretes els primers resultats i un estímul per als
grups de recerca formats als municipis matarranyencs.

L’ESMOLET

De camins i de pollastres // Carles Terès
la represa. Per celebrar-ho, ens vam
Ja sé que em faig pesat. Cada any,
ajuntar amb los mont-rogins i vam
per estes dates, m’entesto en parlar
resseguir los camins que uneixen les
del bonic que és lo ball del Poll de
dues viles, vam dinar a la plaça i, fiTorredarques, del bé que mos ho
nalment, persones vingudes d’arreu
passem i que si gira i que si tomba.
van ballar o van animar els que baPerò què voleu que hi faça, als pollaven amb el propòsit d’endur-se el
bles s’hi fa un puial de coses que cosgall. Mos vam vestir una mica com
ten un gran esforç i que no sempre
la gent d’abans amb la intenció
sabem apreciar. La vida als pobles
d’honorar-ne memòria. En acabat,
és açò, no només carreteres, connevam ‘buretejar’ amb la música de la
xió a Internet, granges, collites i caRondalla dels Ports. La nit la van
ses restaurades. La vida ens agrada
prendre les cançons de Jorge ‘Kapi’
viure-la perquè hi ha lo Franja Rock
Pérez, dels Azero, i la van allargasi el FesTA, les marxes senderistes, la
sar les discjòqueis locals fins vés a safesta Major, les trobades de gaiters,
ber quan (jo ja dormia).
de puntaires o de poetes; els mercats
Jo vaig clausurar la meua festa al
medievals, lo teatre, les xerrades i
balcó de casa, de cara al barranc,
conferències... I les fires, i els bereamb un ‘bonanit’ cordial per a totes
nars i les vies d’escalada. I darrere
les criatures de la foscor —les que
de tot açò hi ha tanta gent —que és
canten, les que udolen i sobretot les
poca però fa molt— que treballa
Joaquín Lorenzo, guanyador de l’edició d’enguany. CARLES TERÈS
que callen.
amb il·lusió per a oferir-nos a proDe la jornada em va quedar l’olor dels pins, els còdols de la
pis i estranys vivències engrescadores. Vivències, vida, alegria.
Per açò és emocionant de comprovar com a una vila reme- Rambla, les converses amb ma filla. I l’alegria del ball, la grànuda han estat capaços de recuperar i tirar avant una tradició cia dels músics, l’escalfor dels amics i les ganes de fer-ho mique ja s’havia perdut. I enguany hem fet vint anys (vint!) de llor l’any que ve.

El passat 12 d’octubre a dos quarts
d’onze del vespre es va retransmetre
pel Canal 33 el Documental Ana Maria Moix o la Passió per la Paraula de
la Productora PlayFiction amb coproducció de TV3 i patrocini de les
Fundacions Banc de Sabadell, Damm
i El Corte Inglés. Aquest audiovisual, del qual ja se n’havia anat fent ressò Temps de Franja d’ençà el seu
avant projecte i durant el desenvolupament del mateix al llarg del
2014, 2015 i 2016, es va estrenar ara
fa un any a la Filmoteca de Catalunya i a l’Auditori de la Bonnemaison
ambdues seus a Barcelona, amb l’assistència dels representants de les diferents institucions col·laboradores i
de tots els participants en el projecte, que ha comptat amb el recolzament i vistiplau de la Família SenderFarré-Moix així com el de l’Agència
Literària Carmen Balcells.
La direcció del Documental, d’una durada aproximada als seixanta
minuts, és d’Anastasi Rinos, i el
Guió i la Direcció de les Recreacions
Escèniques de l’obra de l’Ana Maria que s’han seleccionat per mostrar
el ventall de la seva rica i calidoscòpica obra literària ha estat un treball
en equip de Teresa Urroz –generadora del projecte–, Gemma Julià, i jo
mateixa.
Un total de deu personalitats entrevistades per les tres guionistes hi
han intervingut compartint el seu testimoni al voltant del llegat cultural,
social, literari i intel·lectual de la
Moix. Així doncs, en el documental
s’hi troben Pere Gimferrer, Carme
Riera, Maruja Torres, Colita, Anna
Maio, els germans Farré, Ivonne
Barral, Viki Moix, Becciú i Rosalia
Cornejo. Tanmateix, d’altres figures
de les Arts escèniques i de la Poesia,
que des d’una perspectiva més humorística o rapsòdica també nodreixen el trajecte vital d’una persona
molt estimada per tots i totes els qui
van tenir la sort de conèixer-la i
tractar-la, com l’actor Enric Majó i la
poeta Neus Aguado, així com la intervenció final –i molt emotiva–
d’un petit text interpretat i musicat
per Sílvia Pérez Cruz.
Les recreacions escèniques pro-

posades i dirigides per
l’equip de Guionistes
s’han rodat en diferents escenaris que
sota la convenció de
l’acurada realització
de Rinos desenvolupen el maridatge entre literatura i teatre
en un tractament visual molt aclamat pels
espectadors que ja
han visionat aquest
treball. Tant les actrius que han interpretat
els carismàtics personatges de l’obra de
l’Ana Maria, professionals de l’escena de
casa nostra de totes
les generacions, des
de la més petita, no
per això menys significativa, atès que ens
escenifica el personatge protagonista de
la primera novel·la
d’impacte i ressò de la
Moix quan aquesta tenia tot just vint anys,
Júlia –Julita–, fins a la
més veterana sobreeixint la seixantena,
així com els textos en
off que bé donaven
veu a les paraules en primera persona
de la literata –Teresa Urroz–, bé
donaven so als relats i poesia de la
mateixa –Laia de Mendoza–, han harmonitzat l’orquestració de paraules, paraules i més paraules, passió de
l’Ana Maria Moix.
Entre els exteriors filmats, sobretot a Barcelona, però també a Calafell, paga la pena destacar una panoràmica molt entranyable pels lectors
de TdF de Nonasp ja que el poble es
veu sobrevolat per les paraules en off
del pregó de festes que en feu l’Ana
Maria l’any 1986, plaïen al poble del
qual la seva família per part de mare
n’és originaria, i que amb molta hospitalitat ens van atendre quan vam
anar a visitar-los, tot recercant dades
sobre la seva infantesa i adolescència estiuenca. Altrament, en el documental, i fent homenatge a dos per-
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// MARTA MONTBLANT RIBAS

MATARRANYA

Ana María Moix, o La Passió per la Paraula

‘Flyer’ de
Playfiction, la
Productora

sones de gran pes en la vida i obra de
l’Ana Maria, es rememora als seus
germans, dos, en Terenci, la figura
més popular, i en Miquel, qui morí
adolescent marcant profundament la
vida i l’obra de l’Ana, la petita de la
família Moix –originaris de Calaceit–
Messeguer.
El documental ha emprés un viatge vers la internacionalització d’ençà la seva traducció en subtitulació a
l’anglès i ha estat ja seleccionat pels
Festivals de Cinema de Cinalfama
Lisbon International Film Awards Lisboa; AltFF Alternative Film Festival (Toronto); Los Angeles CineFest
(Los Angeles); Figueira Film Art –
Festival (Figueira da Foz); Eurasia International Monthly Film Festival
(Moscou); TMFF –The Monthly Film
Festival– (Glasgow; Indian Peacock
International Film Festival (Calcuta).
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Jordi Estruga i Estruga, fill adoptiu
de la vila de Mequinensa
// ANDREU COSO
Dissabte 7 d’octubre, Jordi Estruga i Estruga, barceloní fill de mequinensans, va ser nomenat fill
adoptiu de la Vila de Mequinensa, en un acte portat
a terme al Saló de Plens de
l’Ajuntament.
A l’acte, presidit per l’alcaldessa de Mequinensa
Magda Godia, va comptar
amb la presencia dels membres de la corporació municipal, la família de Jordi
Estruga i nombrosos amics
i veïns de la vila.
Va obrir l’acte l’alcaldessa Magda Godia amb unes
breus paraules de presentació i seguidament és va
fer recorregut per la vida de
Jordi Estruga centrat en la
seua relació amb la vila i els
seus habitants citant nombrosos exemples sobre la
seua implicació, generositat
i estima per Mequinensa.
L’acte va continuar amb la lectura, per part de la secretaria de l’ajuntament de l’acord del plenari
pel qual es va aprovar per unanimitat el nomenament de Jordi Estruga com a fill adoptiu de Mequinensa i el lliurament per part de l’alcaldessa d’un pergamí i una medalla commemorativa.
Es va acabar l’acte amb les paraules d’agraïment d’un emocionat
ja fill predilecte qui va dedicar unes
paraules als seus pares dedicant-los
aquest reconeixement.
Com a cloenda d’aquest homenatge a Jordi Estruga es va portar a
terme a la Sala Goya un concert, interpretat al piano per Carles Marigó,
en una primera part dedicada als
compositors mequinensans Joan Barter, José Ferrer i José Soler Casabón
i en una segona part, a compositors
que van ser coetanis als autors mequinensans, com ara Antonio de Cabezón, Pablo Bruna, Antonio Soler,
Isaac Albéniz i Enrique Granados.
Jordi Estruga i Estruga va nàixer

al barri de Gràcia de Barcelona el 25
de juny de 1934. La seva època
més llarga, com a professional, la va
desenvolupar als Laboratoris Ferrer.
L’any 1960 comença a treballar als
laboratoris com a cap d’exportació
i al poc temps esdevé persona de
confiança de Carles Ferrer Salat
ocupant diversos càrrecs d’alt nivell,
com ara el de Director General
(Divisió Interna), Director General
Ferrer Internacional, Director General de Ferrer Pharma Internacional. Membre dels Consells d’administració i Apoderat General de
les múltiples societats del Grup
Ferrer Internacional S A, a Espanya,
Alemanya, Mèxic, Brasil, Bèlgica, Irlanda, Portugal, Grècia, Veneçuela
i Perú. Es jubila el 2001.
Des de 1961 és soci del Cercle
d’Economia del que va ser també
membre de la Directiva. Des de
1966 fins l’actualitat és Soci de la lliga Econòmica de Cooperació Europea. Des de 1979 fins l’actualitat
és Soci de l’Asociació de Bibliofils

Jordi Estruga
amb la seua
família i
l’alcaldessa
de
Mequinensa.
AJUNTAMENT DE
MEQUINENSA

de Barcelona i, des de 1993, també
membre de la junta directiva. I des
de 1997 president, càrrec aquest
que ha deixat recentment. Des de
l’any 2000 és soci de l’Associatión
Internacionale de Bibliophilie amb
seu a París, i des de el 2008 Membre
del Consell d’Administració.
Des de el 2001 Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres per Mequinensa.
En diferents èpoques ha sigut
col·laborador, en temes d’economia, a diaris com la Vanguardia, Diario de Barcelona i Noticiero Universal.
Col·leccionista reconegut de llibres, gravats i cartografia. Autor
de diferents obres sobre cartografia
de la que Jordi té la col·lecció privada més important de Catalunya.
El 2012 es va editar del llibre El tresor cartogràfic de Catalunya. Els
mapes més antics, segles XVII del
que, que va ser tot un esdeveniment
cultural a Catalunya, del que Jordi
n’és l’autor.

// ROSA ARQUÉ

novel·la EspillsTrencats, un relat en
el qual juga un paper decisiu la memòria i la xarxa de relacions familiars
i de veïnatge tant en l’entorn rural
com en l’urbà –amb especial presència de les ciutats de Saragossa i

Màrio Sasot
recollint el
premis de la
mà de Mayte
Pérez
GOVERN D’ARAGÓ

Barcelona– en l’ època de la Transició, amb un llenguatge que recull
la riquesa i les peculiaritats del català de la zona del Baix Cinca.
L’escriptor José Solana Dueso
va recollir el Premi Arnal Cavero
2017 per la seva obra El siñor de
Sant Chuan, valorat pel jurat per
la seva qualitat expressiva i la
seva capacitat per reconstruir en la
ficció episodis, personatges i contextos situats en un temps convuls
i d’alt interès per les seves implicacions socials.
El Premi Miguel Labordeta,
que pretén estimular la creativitat
literària en castellà en el gènere de
poesia, va ser per a l’escriptor
José Ramón Ayllón Guerrero, per
la seva obra Climogramas de estación emocional.
Els premis enclouen una dotació
de 3.000 € i la publicació de l’obra
literària.
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La gala es va celebrar el dia 20
d’octubre a l’ IAACC Pablo Serrano de Saragossa i hi van assistir tots
els premiats, Mayte Pérez, la Consellera d’Educació, i els directors generals de Cultura, Nacho Escuín, i de
Política Lingüística, José Ignacio
López Susín.
Enguany, el Govern d’Aragó ha
aconseguit que els premis recuperessen la dotació econòmica que van
perdre anys enrere i ho ha fet gràcies a l’esforç propi i de diverses empreses. Els autors i editors premiats
van ser José Ramón Ayllón (Premi
Miguel Labordeta), La península de
Cilemaga (Llibre millor editat), Luis
Felipe Alegre (Trajectòria professional), José Solana Dueso (Premi
Arnal Cavero, en aragonès) i Mario
Sasot (Premi Guillem Nicolau, en
català).
Mario Sasot, deSaidí, va recollir el
premi Guillem Nicolau per la seva

BAIX CINCA

Acte de lliurament dels premis literaris
del Govern d’Aragó

Projecte de recollida orgànica
a la Comarca del Baix Cinca
// REDACCIÓ

La Comarca del Baix Cinca continua apostant fort per projectes mediambientals. El 4 d’octubre en va
començar un de recollida de residus
orgànics, a la localitat de Candasnos.
Dins del projecte es va organitzar
un taller amb els alumnes del CRA
Montesnegros per iniciar-los al món
del reciclatge. Seguidament, és va fer
una xerrada informativa sobre les ac-

Oficina del
reciclatge
COMARCA
DEL BAIX CINCA

cions i el nou sistema de recollida i finalment l’Oficina del Reciclatge va
fer una tasca d’informació i va entregar un equip de material a totes les
famílies de la població (recipient, bosses compostables, tríptic informatiu
i clau dels contenidors públics).
Al mateix temps, es van col·locar
10 contenidors pels carrers i ja s’ha
iniciat la recollida de matèria orgà-

nica biodegradable (menjar, fruita, verdures, fruits secs, etc.). El material es tracta a l’abocador comarcal, que es troba molt a prop
de Candasnos, i un dels objectius
és aconseguir un bon compost
que s’aplicarà als espais verds,
tant públics com a privats, dels municipis que ho sol·liciten.
Eix projecte, finançat en un
80% per la DPH, va acabar amb
una acció molt participativa a Torrent, al CRA Ribera del Cinca, on
es va instal·lar un compostador per
conscienciar dels beneficis del
compostatge comunitari.
Ara la Comarca estudiarà la
implementació del sistema de recollida de residus orgànics a la resta dels municipis, començant pels
més petits.
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IV Celebració de «Fraga medieval»
// REDACCIÓ
Un any més, l’associació de la ribera del Cinca La Magia Cultural,
ha portat a terme una nova edició
de la jornada «Fraga medieval»,
que commemora la capitulació de la
Fraga mora, el 24 d’octubre de
1149, davant de les tropes de Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó.
La jornada, que enguany va tenir
lloc el dissabte 28 d’octubre (el
dissabte més pròxim a la data històrica), va començar al matí amb un
mercat medieval en el Cegonyer, al
cor del nucli històric de Fraga, amb
mostra d’oficis medievals, jocs infantils i venda de productes artesans.
A mitja tarda, sota els auspicis de
la maga Urganda, es va fer la ja tradicional desfilada de grups recreacionistes a què es van sumar enguany els Tambores de Candasnos,
els Falconers de Lleida, els Danzantes de Sena, el grup de danses
d’Utebo Andanzas Medievales i la
ballarina Raquel, encapçalats per
Ramon Berenguer i Peronella i els
senyors de Montcada, Pallars,
Bearn, Urgell, i de la partida de
Mont-ral de Fraga. Arribats al Ce-

gonyer, es va recrear la rendició de
Mardaix davant les tropes cristianes
i es va nomenar un nou senyor de
Fraga, en aquesta ocasió per a la
partida de Vincamet.
A la caiguda del sol va arrencar
la desfilada de torxes fins a l’ano-

DIGITAL FRAGA TV

menat «Castell» de la població, on
tot seguit es va celebrar el sopar medieval.
Entre els col·laboradors de Fraga
Medieval es va sortejar una estada
de cap de setmana en el Parador de
Cardona.

SE VA SOLSINT

La revolució social

// Patrici Barquín

Carlos Mejía Godoy, representant de la Nova Cançó nicaragüenca, cantant de Los de Palacagüina i recuperador de
paraules esmorteïdes pròpies de la llengua de Nicaragua, entre
altres coses; cantava una cançó titulada Clodomiro el Ñajo.
Eixa cançó tracta sobre un xiquet que té lo cap com una mangrana i que treballa d’aprenent a la farmàcia del poble i un
bon dia, lo farmacèutic l’envia a comprar una lliura de claus i
una gúbia. Com que lo farmacèutic ja sap del poc esme del seu
aprenent, li reclama que faci el favor de repetir lo que havia
de comprar a la ferreteria. Clodomiro explica al seu patró que
té un mètode infal·lible per a recordar les coses i que consisteix a convertir la comanda en una cançoneta, així la tonada
ajuda a recordar la frase que ha de dir en arribar a la botiga.
Clodomiro li canta la cançoneta deixant ben convençut al
patró i Clodomiro marxa i va trobant-se gent que li dona conversa i ell tracta de no perdre sac i peres i respon al mateix
temps que repeteix la cançoneta. Mica en mica va deixant de
repetir la lletra i acaba, només, xiulant la tonada, de tal manera
que quan arriba a la ferreteria lo dependent li pregunta que
vol i Clodomiro no fa més que xiular una vegada i un altra la
musiqueta d’allò que volia demanar. Lo botiguer pensant que
li pren lo pèl tomba al pobre Clodomiro espellat com un bot i,
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Celebració
“Fraga
Medieval”

a espentes, lo despatxa de la botiga.
Bé, tot això bé a conte de que, últimament, pareix que lo concepte de revolució social ha perdut lo seu sentit original i ha acabat convertida en la revolució que se lliura a les xarxes socials
i a mi me dona la sensació de que ens ha passat una mica lo que
al “Ñajo Clodomiro”, que hem oblidat la lletra i ens hem quedat xiulant una musiqueta que no sabem ben bé d’agon ve. Així,
en comptes de afrontar los problemes cara a cara ens fiquem
creatius i convertim la protesta en un recull de mems. A veure, que ja està bé, que a mi m’agrada molt la creativitat i lo sentit de l’humor, però això més enllà de fer-mos un fart de riure
no porta a cap puesto.
També estan los que a les xarxes socials són revolucionaris a
cara de gos i en la vida real són com los gremlins, que no se poden banyar per res del món, i clar, les xarxes socials són una eina,
i molt bona, però no poden ser mai la finalitat, com li passa al
Clodomiro, que acaba quedant-se en la eina, la musiqueta, i abandonant la finalitat, la comanda. Vull dir que la revolució social
no és allò que passa al Facebook, al Twiter, a l’Instagram o a qualsevol altre lloc virtual, sinó que és un concepte que és mou en
uns àmbits, probablement, més arriscats, valents i complexos. Però,
ja sabeu, això ho haurem d’anar solsint.

El passat divendres 29 de setembre al pavelló municipal d’Alcampell
es va escenificar el lliurament del
Premi ‘Desideri Lombarte 2017’,
organitzat pel Govern d’Aragó, i
atorgat al ‘Seminari Autonòmic de
Professors/es de Llengua Catalana’
per la seua labor en la dignificació
de la llengua de la Franja. Tot i que
en Màrio Sasot ja en va escriure una
excel·lent crònica a Temps de Franja, no volem deixar passar l’ocasió
per a glossar l’art de l’únic d’entre
els assistents que va treballar de
debò aquella tarda.
Mos referim a Anton Abad, el
cantautor de Saidí, que va oferir un
mini-concert ple de sensibilitat i
agudesa lírica. Armat amb la seua
guitarra, va cantar acompanyat de la
guitarra de 12 cordes del gran Toni
Xuclà, un dels principals guitarristes
i compositors del país. Un planter de
luxe. Entre tots dos van fer un concert molt emotiu, amb una selecció
de temes breu i un bon tast de les
seues qualitats interpretatives, així
com de la profunda intensitat filosòfica i emocional que emana de les
cançons d’Anton Abad. Van tocar
nou temes seleccionats d’entre quasi tots els àlbums del cantautor, que
abasten un període de quasi tres dècades. Només va faltar alguna cançó del seu segon disc, ‘Lo ball de la
polseguera’ (del 1991). De la resta
hi va haver una breu representació
de tots. El set-list va ser el següent:
1. Una tarda qualsevol (del disc ‘A
la corda fluixa’, 2008)
2. Els primers dies de maig (del
disc ‘Sóc de poble’, 2002)
3. Lo pagès i la gallina (del disc
‘Llesques’, 2009)
4. Sant Valeret (del disc ‘Cap problema’, 1995)
5. Rodamón (del disc ‘Sóc de poble’,
2002)
6. La serra de Tramontana (del disc
‘Llesques’, 2009)
7. Sic de poble (del disc ‘Soc de poble’, 2002)
8. El Mas dels puials (del disc ‘Avui
és un dia com un altre’, 1989)
9. No sé per què (del disc ‘A la corda fluixa’, 2008)
Entre cançó i cançó, Anton Abad

va recordar com l’any 1986 el van
convidar a cantar en la cloenda de
la primera edició del premi ‘Guillem
Nicolau’ a la millor obra de literatura catalana d’Aragó. L’esdeveniment es va celebrar al castell de Vallde-Roures, en el marc dels actes del
II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, al qual el govern
d’Aragó va donar suport (cosa que
anys després pareixeria quelcom
impossible, tant mos hem endarrerit). Durant el sopar, li va tocar seure entre dos escriptors, Josep A.
Chauvell i Desideri Lombarte, tots
dos tremolant potser de fred (Anton
ho recordava com ‘el sopar dels dos
refredats’), potser de nerviosisme
per saber qui seria el premiat. Va
guanyar Chauvell amb la novel·la
‘L’Home de França’. Trenta-un anys
després, Anton Abad es troba amb
la sorpresa de fer el mateix paper en
un acte que porta el nom d’un d’aquells escriptors (que malauradament mos va deixar el 1989) i convidat per l’altre que ara fa d’amfitrió.
El duet d’Anton Abad i en Toni

Ramon Sistac
i Anton Abad.
JOSEP ESPLUGA

LLITERA

// PEP ESPLUGA
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Concert d’Anton Abad a Alcampell

Xuclà van portar el públic al seu terreny, tot propiciant un estat d’empatia difícil de resistir-s’hi. Van situar
els espectadors com els humils micos que som, humans despullats davant el cosmos i la terra, els cicles de
la natura i les complexes relacions
socials de la vida quotidiana. Tothom
va eixir del pavelló amb l’ànima més
lleugera, desintoxicats per fi. Res millor per a emprendre amb normalitat l’ensenyament de la llengua catalana a la Franja, que era el que es
premiava aquell dia, i per demanar
i promoure polítiques més respectuoses al respecte.
Hem observat que lo rader disc
d’Anton Abad data del 2009 (‘Llesques’). Tot i que en el passat ja ha experimentat períodes més o menys
llargs sense gravar, potser ja seria
hora de tenir notícies dels temes que
previsiblement haurà compost durant la segona dècada del segle
XXI. Els necessitarem per alimentar l’esperit per a afrontar amb força i trobar dreceres en estos temps
convulsos.
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JOAN ROVIRA, PRESIDENT DEL CENTRE D’ESTUDIS LLITERANS

“Necessitem gent culturalment
inquieta”
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// JOSEP ESPLUGA
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Joan Rovira és el president del Centre d’Estudis Lliterans, un centre d’estudis comarcal que des del 2008
s’ocupa de promoure investigacions i de divulgar coneixements sobre el patrimoni cultural, natural,
històric i social de la Llitera. Després de gairebé una
dècada en funcionament, Joan Rovira mos fa un repàs a les moltes i valuoses aportacions que han fet
durant aquest temps, i reflexiona sobre els obstacles
amb què es troben en el dia a dia. Entre aquests obstacles destaquen les dificultats per arribar al públic,
la manca de tradició col·laborativa i l’escàs suport
institucional a diferents nivells. Malgrat tot, el CELLIT
segueix endavant duent a terme una tasca essencial
per al present i futur de la comarca.
Com has viscut l’evolució des que es
va fundar el Centre d’Estudis Lliterans (CELLIT) fins ara?
En general bé, era una entitat necessària i estem fent bastantes coses.
Però tot i això, detecto que l’interès
pels temes culturals a la nostra comarca no és excessiu. Segurament
arrosseguem un dèficit cultural de fa
molts anys, i com que no hi ha una
base social ni tampoc un suport
institucional potent, no es pot fer gaire més.
Quines relacions teniu amb les institucions públiques?
Tenim relacions sobretot amb l’Instituto de Estudios Altoaragoneses
(IEA), de qui rebem una subvenció
anual. També amb l’Ajuntament de
Tamarit, que mos dóna suport en
concepte d’associació local, i rebem també una petita participació
de la Comarca (de la institució comarcal). Però en general fa la impressió que la cultura, el coneixement sobre la pròpia comarca, el turisme, etc., no són, avui per avui, coses prioritàries.
Però, malgrat això, a llarg termini
podreu continuar fent coses?
El futur no pinta gaire bé. A part
d’unes assignacions econòmiques
escasses i que van a menys, les justificacions econòmiques són cada vegada més complicades, i cada cop

s’han de presentar amb més antelació… Així, per exemple, no podem
programar cap activitat entre el 15
de novembre i el 31 de desembre
perquè no les cobraríem, ja que
per obtenir les subvencions de l’IEA
s’han de presentar tots los papers
abans d’ixes dates. Tenint en compte que som institucions que treballem bàsicament amb voluntariat, les
complicacions que se’ns posen són
massa grans.
A part de les qüestions burocràtiques i institucionals, amb quins altres obstacles ensopega la promoció
cultural a la comarca?
El gran problema de la comarca és
que es fan massa coses de manera
molt aïllada. Les associacions no es
comuniquen prou unes amb les altres
i els ajuntaments no treballen projectes en comú. I quan el CELLIT
programa exposicions o conferències
pels municipis sempre es veu com
una cosa un tant aliena. La gent treballa molt i molt bé a títol individual del seu lloc però no està gaire predisposada a obrir-se a la resta.
Però heu aconseguit crear una associació amb molts socis de tots els
municipis.
Tenim uns 95 socis, però penso que
ja quasi hem tocat sostre. Hi ha la
sensació que som a una comarca de
nous rics. No hi ha una base social

Joan Rovira
JOSEP ESPLUGA

amb inquietuds i una visió comarcal
des de baix. Esta massa social cultural s’aconseguirà si es treballa
fort i de manera persistent, però en
el millor dels casos tardarà potser 25
anys. No sé si hi serem a temps de
veure-ho.
Quin creus que seria el millor camí
per avançar cap a esta massa social
amb inquietuds culturals?
Jo crec que la clau està en les escoles. Per exemple, l’any passat vam fer
dues xerrades al campus esportiu
que es fa a Altorricó a l’estiu, una sobre la flora i medi natural, i una altra sobre l’evolució del paisatge.
Els nens s’ho van passar molt bé, hi
va haver molta interacció, van preguntar moltes coses i van poder tocar minerals, instruments lítics, destrals paleolítiques… Esto hauria de
ser el camí, treballar amb el més joves, perquè amb els grups d’edat
més grans ja no hi ha res a fer. La
clau per a generar gent culturalment
inquieta és a les escoles i continuar
als instituts. I potenciar-ho posteriorment per les institucions: ajuntaments i Comarca. La gent gran ja
té un esperit massa individualista.
Una de les accions que fa el CELLIT, a més de col·laborar amb joves estudiants, és la convocatòria
anual d’un Ajut d’Investigació per
a universitaris o nou llicenciats.

tructurada sobre qualsevol tema
relatiu a la comarca. La intenció inicial de la revista LITTERA era fer
una publicació anual, finalment bianual, que recollís entre deu i dotze treballs d’investigació o divulgació, i de moment ho anem fent.
Mos pareix una cosa molt important
perquè finalment el que quedarà és
tot allò que puguem enregistrar.
Lo que quedarà és el que està escrit,
sobretot si està fet amb rigor. Hem
editat ja quatre números. El quart
número té deu articles molt diferents
i el cinquè està en fase de producció.
Hi haurà menys articles però tindran
més extensió. Hi haurà un sobre l’evolució de les eleccions locals, un altre sobre la colonització de Vensilló,
amb molts plànols i fotos, hi haurà
també una aproximació a l’atles
lingüístic de la Llitera, etc.
Entre el tercer i el quart número ha
passat més temps de l’habitual. A
què és degut?
Entre el 3er i el 4rt hi ha hagut una
certa demora perquè mentrestant
mos hem implicat en la publicació
d’altres volums monogràfics. Per
exemple, vam publicar un llibre sobre Joaquín Costa, amb suport dels
ajuntaments de Tamarit i d’Alcampell; un altre llibre amb la Institución
Fernando el Católico, el treball de
Corbera sobre el nobiliari de la
Llitera, un amb l’Ajuntament de
Vensilló, un altre amb el d’Albelda,
amb el Departament de cultura de
la DpH… Així incrementem el
nombre de publicacions sobre la comarca i aprofitem per a fer presentacions pels diferents municipis.
També estem recollint material sonor de musicologia religiosa, i publicarem un estudi sobre una sarsuela infantil dedicada a sant Josep
de Calassanç, un altre sobre els
goigs de la Verge del Patrocini, un
treball que l’associació Pro-Tamarit
ja havia becat en el passat, i que hem
demanat a l’autora una actualització.
Déu n’hi do. És una bona collita!
També hem col·laborat en una publicació arqueològica de la Universitat de Saragossa, sobre la Cova del
Moro d’Alins; i hem fet una co-edició d’un llibre sobre els exiliats
d’Albelda a França, d’Eliseo Trenc,
historiador i fill d’exiliats albeldencs. Són moltes coses i de gran interès per a conèixer la comarca.
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talà com a llengua comarcal, com no
podria ser d’altra manera. Les institucions acadèmiques ho avalen i no
hi ha res a debatre. Pel que fa a la
llengua de publicacions i actes som
respectuosos amb el que fa la gent.
Hem de tenir en compte que el
60% de la comarca és castellano-parlant, i per això fem més coses en castellà. Quan mos van enviar el cartell
de les primeres Tertúlies a la Fresca
d’Alcampell el vam reenviar a tots
els socis, i ja va saltar una persona de
Binèfar preguntant per què enviàvem una nota en català, i li vam haver d’explicar que estava així perquè
era un acte que es faria en català.
Llavors ho va entendre, però no
sempre hi ha la voluntat de fer-ho.
I el tema del Lapao com el vau portar?
Pel que fa al tema del Lapao ja vam
dir el que havíem de dir. En el seu
moment ja vam fer un manifest de
rebuig. Però jo crec que hi ha un
tema més greu, que és la falta de suport de les institucions acadèmiques aragoneses. Qui hagués hagut
de posar el punt sobre les is són les
institucions acadèmiques, i no ho van
fer. La Universitat de Saragossa
hauria de pronunciar-se amb claredat aquí al territori, perquè la població veiés com la institució més rellevant i prestigiosa dóna suport a la
denominació de català per a la seua
llengua. Però no ho han fet, sinó que
han delegat esta responsabilitat en
persones individuals que fan el que
poden. Ho han delegat en activistes
de la llengua que fan molt bona feina, però a nivell simbòlic no és el mateix. Suposo que el problema el tenen a dins de la pròpia Universitat
ja que, encara que a nivell científic
reconeguen que parlem català, a
nivell polític fan tot el possible per
a què no s’acabe d’acceptar. I això facilita que la confusió es mantingue
en el temps, tant ací com a la resta
d’Aragó. Jo crec que amb esto tema
la Universitat com a institució ha fet
deixadesa de les seues responsabilitats.
Des del CELLIT teniu una política
d’edició de llibres, així com una publicació de recerca de gran qualitat,
la revista LITTERA.
Un dels objectius del CELLIT és la
publicació de treballs d’investigació
o de recopilació d’informació es-
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Tenim una comarca que no és coneguda ni pels d’ací ni pels de
fora…
Amb un mínim d’interès es podrien fer moltes coses. Però les institucions són incapaces, per ara, de
posar fil a l’agulla… Binèfar és l’ajuntament que té més recursos, però
no necessita la comarca, en pot viure al marge sense problema… Qui
s’hauria d’esforçar més per coordinar i generar vincles entre els pobles
hauria de ser la institució Comarcal,
que hauria de dissenyar polítiques
per fer que es coneguen, per donar
a conèixer la comarca a l’exterior,
etc.
Potser és que estem massa lluny de
tot arreu…
Fa dos anys es va fer una trobada de
Centres d’estudis de la província
d’Osca, quan l’associació Sancho
Ramírez de Jaca hi va entrar. Els
vaig proposar de fer la pròxima
reunió a la Llitera, quedar a Binèfar
i agafar un microbús en direcció a
Peralta de la Sal per veure tot un seguit de patrimoni natural, històric i
arquitectònic d’interès. Què em van
dir? Que molt bé perquè no hi havia estat mai! Ni mos coneixien! I
eren la gent de l’IEA i dels centres
d’estudis comarcals de tot Osca!
Som els grans desconeguts. A més
per a ells estem massa lluny, i al tenir parlars de transició del català a
l’aragonès fa que se’ns relacioni
massa amb els veïns catalans. Tot
això es nota quan tractes amb ells.
Per cert, que esta segona trobada es
va realitzar el passat mes d’octubre
i van quedar gratament impressionats per tot el que van veure. Aquesta feina de divulgació cultural del
nostre patrimoni penso que és imprescindible.
El bilingüisme comarcal com el gestioneu en les vostres activitats i publicacions?
Ho fem en funció de les col·laboracions que mos arriben. Si algú mos
pregunta com ho volem, si en castellà o en català, per defecte li diguem que en català. També depèn
del tema, si és un tema de Binèfar el
fem en castellà, però si és de Tamarit o dels llocs catalanòfons ho podem fer en català, si l’autor ho vol
fer, perquè el que no fem és traduir. El CELLIT sempre s’ha pronunciat en favor de reconèixer el ca-
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Temps d’octubreres
// GLÒRIA FRANCINO
Amb l’arribada de la tardor apareixen diverses flors com són les setembreres, margarides petites i múltiples de color violeta pàl·lid amb pètals molt estrets, les dàlies de colors
rojos, grocs amb el niu d’abella, roses, blanques, les gautxes o calèndules que tornen a florir, i les vetlles
de Tots Sants, les octubreres, crisantems de mida més xica, amb el
seus pètals dobles i blancs i el dors
lleugerament lila. Són les flors pròpies dels cementiris en alguns llocs
de la Ribagorça o eren, ja que sovint
són substituïdes per altres de floristeria, amb tot, encara en resten algunes. En llocs com Santorens adornaven les fosses de terra amb molsa.
Un fet que crida l’atenció a alguns
visitants és comprovar que a la Ribagorça, on hi ha monuments romànics el cementiri és al bell costat
de l’esgésia o al voltant dels absis,
com és el cas de Sopeira que el té a
tocar del monestir d’Alaó. En canvi a altres indrets com a Areny i a
Santorens els cementiris són, com a
la gran majoria de llocs, als afores del
poble.
Donant una ullada al cementiri de

Sopeira es descobreix que les primeres creus datades són dels anys
1929, 1933, 1938 i les dels anys quaranta que marcaven les fosses de terra. També se’n troben algunes dels
anys cinquanta quan hi van ser les
obres de la central d’Escales. La canalla l’enterraven sota del xiprer
centenari que presideix el cementiri. Cap als anys vuitanta es van fer
nínxols i es va deixar d’enterrar al
terra. En l’època de Tots Sants els cementiris esdevenen petits jardins on
es recorden els avantpassats, llocs on
també es reconeixen dades socio-

GLÒRIA FRANCINO

lògiques ben interessants, llocs que
inviten a la serenor si es llegeixen els
versos de Jorge Manrique dedicats
al seu pare, qui va acceptar la mort
com un fet natural, amb una actitud
estoica i cristiana, després d’una
vida plena d’activitat memorable:
Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida, [...]
Jorge Manrique
Coplas a la muerte de su padre

DICCIONARI PER A POCA-SOLTES

Capvespre

// Ramon Sistac

El capvespre és l’horabaixa
i jo m’adormo escrivint
si morís vull que la caixa
no tingui un color distint
del capvespre o l’horabaixa
Penúltima estrofa de la magnífica “Cançó de l’atzar” de Francesc Pi de la Serra. Em va com anell al dit per a introduir un
dubte: el capvespre és realment l’horabaixa? Al meu entendre,
en mallorquí i menorquí sí; és el mateix concepte, i equival a
allò que a Catalunya (i a Eivissa, a l’Alguer i a gairebé tota la
Franja) es diu “tarda” i a terres valencianes –i alguna de matarranyina– “vesprada”, pam més pam menys, perquè les generalitzacions són odioses. És a dir, un temps imprecís que va
des d’havent dinat fins a la posta de sol. El capvespre, pel contrari, n’és el darrer segment, molt més puntual: el cap al tard,
l’entrada de fosc, la boqueta-nit. Dit de manera més tècnica: és
el crepuscle vespertí. A Camporrells, sobretot a l’estiu quan la
tarda (la tardi) es fa tan llarga, ve precedit de la tardada, des
que el sol es fa manifestament caduc i fins que es cola per Ponent.
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Cementiri
de Sopeira

El moment del capvespre em porta sensacions gravades a la
memòria, impossibles d’esborrar. A l’estiu, quan pareix que no
ha d’arribar mai, és aquella hora en què es comença a intuir,
per les finestres obertes de les cases, l’oloreta de les trumfes
posades a fregir, i se sent el tap-tap de batre els ous mentre bull
la verdura; tot això mentre em ve el primer desig d’un gotet
de vi suau i fresc, amb unes ametlles torrades. Però, per no ser
tan prosaic, haig de dir que també m’acut al pensament el cel
incendiat per damunt de Natjà, entre el Volterol i el Montferrús,
anunciant canvis de temps que mai no arriben (“cel rogenc, pluja o vent”…). Ara sí ha quedat poètic?
I, per acabar, un adjectiu que és una preciositat: capvespral.
Hi tinc tirada, i m’agrada molt més que “tardoral”, especialment per a fer referència a aquella etapa de la vida en què per
primer cop et sents els genolls i se t’accentuen les manies, però,
a la vegada, comences a estar de volta i mitja de tot; és a dir,
quan et comences a atansar al capvespre del teu cicle vital, per
dir-ho de manera fina i educada. Darrerament hi penso més que
abans, potser perquè inicio el procés de veure-li les orelles al
llop. Alguns porteu temps en esta situació; jo hi sóc novençà,
però em temo que no hi ha marxa enrere. Oi, Esteve Betrià?

// ARTUR QUINTANA I FONT
A Noruega no cal ucrònia,
a l’Aragó sí.
És sabut que entre Aragó i Noruega existeixen forts paral·lelismes
històrico-lingüístics. Vaig tractar
aquest tema no fa gaires anys a
Graus en un col·loqui sobre les
llengües de la Ribagorça. Ara hi torno amb més detalls. Tant a Noruega com ací a l’Aragó se n’hi parlen
actualment tres, de llengües. Però
anem primer a la història,
Al Regne de Noruega fins a la
Unió de Kalmar l’any 1397, quan
aquell país va ser incorporat a Dinamarca, parlaven noruec al sud i
sami (lapó) al nord sense que cap
llengua al principi s’imposés sobre
l’altra. Existia una forma escrita
del noruec, però no del sami. Mentre el noruec s’anava estenent per
les illes Britàniques i Irlanda, a més
de les Feroe, Islàndia i Grenlàndia,
l’escassa població sami anava retrocedint davant dels avenços dels
noruecs cap al nord. Després de
Kalmar es va anar imposant el danès com a única llengua escrita oficial, i aviat també parlada, mentre
noruec i sami passaven a mal sobreviure en l’oralitat dialectal.
Quan les guerres napoleòniques
Noruega s’independitzà de la tutela danesa, i aleshores van considerar que per molt danitzada que
fos la llengua oficial, calia canviarli el nom: se’n diria noruec i se li
donaria uns canvis mínims per a
fer veure que no era danès. Quedava un problema: als territoris on
seguia viva en l’oralitat dialectal la
llengua noruega, especialment al
nord i a l’oest, aquesta llengua s’unificà gràcies als esforços d’Ivars
Aasen, i des d’aleshores hi ha dos
noruecs que cal diferenciar. Al noruec danitzat se li diu llengua escrita (bokmål) i al noruec unificat
neo-noruec (nynorsk), que també
s’ha anat introduint a l’escola i a
l’administració. El sami començà a
ensenyar-se tímidament el 1959, si
bé no ha estat fins a la dècada dels
vuitanta dels segle passat que hi ha
hagut progressos veritables en l’ensenyament del sami, i aquesta llen-

gua va fent-se present, poquet a
poquet en l’administració.
La situació noruega és força pareguda a la nostra: fins al Compromís de Casp (1412) l’aragonès era
oficial junt amb el català. Amb els
Trastàmares s’imposà el castellà i
l’aragonès quedà reduït a l’oralitat
dialectal, mantenint-se sobretot a les
terres del nord. El català continuà
en una oficialitat cada vegada més
precària. Fins que el 1707 amb la
victòria borbònica sobre els austriacistes tots els aragonesos vam ser
sotmesos a la llengua i lleis borbòniques de Castella. La victòria austriacista del 1713 a Açuara i l’avenç
cap a Madrid de les nostres tropes
portà a la pau de Nimega: els Borbons mantenien Castella i Carles
d’Àustria era proclamat rei d’Aragó, com tots sabem. Aleshores vam
considerar que per molt castellanitzada que fos la llengua oficial calia canviar-li el nom: en diguérem
aragonès i li vam fer uns canvis mínims per a fer veure que no era castellà –allò de la “ny” i “ç”, i fora
“ch”!. Per la unificació dels dialectes aragonesos, gràcies a la gran
obra de Jusép de Penyalva, calia fer
diferenciació entre els dos aragonesos: a l’aragonès castellanitzat li

vam dir baixaragonès, a l’unificat altaragonès. El català tornà a ser oficial.
Tot i els paral·lelismes la nostra situació es diferencia prou de la de
Noruega, ja que les tres llengües de
cada país no tenen els mateixos
drets: a l’Aragó totes les tres llengües –altaragonès, baixaragonès i
català– són oficials a tot el territori davant de l’administració. Només
és excepció l’ensenyament, que es
fa a cada territori exclusivament en
la llengua pròpia, mentre que les altres llengües i literatures hi són
només assignatures. La diferència
amb Noruega és, sobretot, que el noruec és oficial, sota una o altra forma, a tot el país, mentre que el sami
només ho és al seu territori i encara allà de forma prou limitada, i el
mateix passa amb l’ensenyament:
tots els sami aprenen noruec, i només amb poca o molta limitació el
sami. Ni caldria dir que els noruecs
no aprenen sami, llevat de casos estadísticament irrellevants. S’observa que tant a l’Aragó com a Noruega la tendència a llarg termini va
dirigida a unificar les dues variant
d’aragonès –l’alt i el baix– i les
dues de noruecs –nynorsk i bokmål–
en una de sola.
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Ucrònia

Convocatòria de candidatures al Premi Galan
de Normalització Lingüística
//IEBC
L’Institut d’Estudis del Baix
Cinca, centre col·laborador de
l’Instituto de Estudios Altoaragoneses, obre un període de proposta de candidatures al Premi
Galan a la normalització lingüística.
El Premi Galan s’atorga anualment a persones o entitats de la
Comarca del Baix Cinca que treballen per la promoció de la llengua catalana o que fan un ús habitual del català en les seues activitats.
Podeu fer arribar les vostres propostes
a l’adreça iebc@iebc.cat fins al 15 de novembre d’enguany amb indicació del
motiu pel qual considereu que mereixen

aquest reconeixement.
La junta de l’IEBC valorarà les candidatures rebudes i lliurarà el premi en
el transcurs de la gala anual que l’entitat
celebra al novembre.
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Sobre l’adoctrinament
// JORDI MARIN I MONFORT*
La crisi oberta arran del procés
d’independència de Catalunya ha
estat la darrera excusa del govern de
l’Estat per atacar un dels elements
d’autogovern que més se’n penedeixen d’haver transferit: l’educació.
El model d’immersió lingüística que
es practica a Catalunya des de fa més
de tres dècades ha estat reconegut
tant internacionalment com dintre
del propi país i molt especialment en
aquells sectors de la població que no
tenien el català com a primera llengua. Es tracta d’un model que facilita la integració dels nouvinguts alhora que els dóna les mateixes oportunitats competencials tant en l’àmbit laboral com d’integració social.
Que tothom tingui l’oportunitat de
sentir-se seva la llengua pròpia del
país, el català, a banda de la llengua
materna de cadascú és un dels èxits
del model. Tanmateix, el que per a la
societat catalana és un èxit per als
sectors més reaccionaris de l’Estat és
una amenaça perquè elimina la supremacia del castellà a la qual estan
avesats des de fa segles. Ja no és qüestió que el català passi a ser la llengua
dominant, que no ho és, només cal
veure la situació d’inferioritat que pateix en certs àmbits (cinema, mitjans,
justícia…) sinó que senzillament no
accepten una eventual situació d’igualtat. Només hem de veure els
atacs continuats a la llengua ja no al
Principat sinó molt especialment a la
resta de territoris de l’àmbit lingüístic.
Aquesta obsessió malaltissa és la
que s’amaga darrere del relat que es
vol imposar ara: l’escola catalana
adoctrina el jovent i els transforma
en independentistes. Sorprèn, però,
que tot i portar més de tres dècades
amb les competències transferides,
l’independentisme es manifesta clarament a l’alça a partir de la sentència de juliol de 2010 del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia. És a dir, atribuir al professorat català la responsabilitat d’aquest augment fruit d’un pretès
*Llicenciat en química per la Universitat Jaume I
i professor de física i química a l’INS Pius Font i
Quer de Manresa.
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adoctrinament és quelcom més que
malintencionat. I més si tenim en
compte que l’acusació d’adoctrinament es focalitza en l’escola pública,
quan resulta que un terç de l’alumnat ho fa en centres privats o concertats.
Sigui com sigui, aquests atacs evidencien dues actituds. D’una banda
una actitud bel·ligerant envers la
llengua i materialitzada sobre la comunitat educativa pel fet d’aprofitar
el moment per desgastar aquesta
última (una vegada més) i el model
d’escola catalana en previsió que
pogués arribar a ser emulat per altres
territoris de l’àmbit lingüístic, especialment al País Valencià on qualsevol moviment que fa l’administració
en favor del valencià és aprofitat per
l’oposició per acusar el Consell de catalanista. D’altra banda es posa de
manifest d’una manera flagrant el
concepte d’educació que té el govern
de l’Estat. Entenen per educar, adoctrinar. I és aquí on arribem al moll de
l’os. Quan l’educació no és entesa
com un procés pel qual l’infant aprèn
a ser crític, a descobrir per ell mateix
la realitat que l’envolta, a avaluar-la
a partir d’arguments fonamentats, a
discutir civilitzadament les diferents
apreciacions que hi pugui haver, a

Acte a favor
de l’escola
catalana.
Manresa, 25
octubre 2017
JORDI MARIN

respectar les opinions i en darrera
instància a formar-se’n una de pròpia, és perquè s’entén exactament el
contrari. Llavors s’atribueix a l’educació la funció d’inculcar a l’alumnat
una determinada manera de pensar
que és la bona, uns valors que són els
bons enfront uns altres que són dolents. S’ensenya l’alumnat a veure i
interpretar el món en codi binari: allò
que és “correcte” i allò que no ho és.
I és des d’aquesta òptica que el govern està interpretant la realitat catalana.
Estem davant, doncs, de dos models d’escola que van més enllà del
model lingüístic. La qüestió és més
profunda, el seu model d’escola ha de
formar xiquets i xiquetes que no
pensin més enllà d’uns límits que vénen marcats per una manera d’entendre el món en blanc i negre. Una
visió del món que no admet colors i
que té ben definida quin és el costat
bo de les coses i quin és el dolent.
Aquesta és la veritable voluntat que
s’amaga darrere les acusacions d’adoctrinament i que ja va ser manifestada en el seu moment pel mateix
ministre d’educació, José Ignacio
Wert, en seu parlamentària, on explícitament va dir que el seu desig era
espanyolitzar els nens catalans.

Quan sento i llegeixo als mitjans
de comunicació que a Catalunya no
s’ensenya l’assignatura de Llengua
castellana o no es fa com cal, m’adono de la mala fe en les declaracions d’alguns personatges públics,
primer perquè ells no assisteixen a
escoles o instituts catalans a classe,
i segon perquè els interessa parlar
d’aquest tema, que no és cert, que no
s’adiu amb la realitat social que es
viu als centres escolars de la Comunitat Autònoma de Catalunya —
havia escrit aquest paràgraf sense
haver escoltat les declaracions d’un
diputat català al Congreso de los Diputados.
És més, a Catalunya la llei preveu
l’exempció del català quan l’alumne procedeix d’un ensenyament no
catalanoparlant, la immersió lingüística ha estat un dels objectius
primordials de l’ensenyament català, les aules d’acollida són un referent des de fa anys per als nouvinguts d’altres llocs i cultures… i, sobretot, a les aules i als patis es poden escoltar moltes varietats lingüístiques, i de vegades predomina
el castellà sobre el català. Als cursos
de l’ESO s’hi imparteixen generalment tres hores en llengua catalana
i tres en llengua castellana, i, en algunes ocasions fins i tot quatre, igu*Llicenciada en Filologia Hispànica i Filologia
Catalana per la UB.
Professora catedràtica d’institut de Llengua
castellana i literatura.

alment en llengües com anglès, francès o altres. Al batxillerat se n’imparteixen menys en català i castellà,
dues, que en anglès i francès, tres, per
exemple. En Literatura ja sigui castellana o catalana, són quatre hores
setmanals. Per tant, ningú pot dir que
no s’ensenya castellà a Catalunya, a
part d’altres matèries que els alumnes poden rebre en llengua castellana, a més a més del català, i últimament de l’anglès. Per posar-vos un
exemple, el curs 2014-2015 a un
grup de trenta alumnes de 3r d’ESO,
el dia de la Llengua materna, en vam
comptabilitzar setze diferents, tenint
present els orígens familiars d’alguns
d’ells, i a la classe només parlàvem
castellà aquella hora.
Permeteu-me que us parli de la
meua experiència professional com
a llicenciada en Filologia Hispànica
i Filologia Catalana, he treballat
ensenyant Llengua castellana i literatura durant trenta-tres anys a instituts públics de Catalunya i dos contractada a escoles privades. Mai he
deixat d’exercir la meua feina el millor que he sabut i humilment, amb
professionalitat com es diu ara, i si
he “alliçonat” els meus alumnes ha
estat en el respecte a les llengües i
a la conservació de les minoritàries,
i el valor de les variants dialectals i
la literatura d’arreu.
A més a més de fer classe, he donat a conèixer, mitjançant la recerca de la literatura popular i la toponímia, les variants del català

nord-occidental, entre elles, el ribagorçà, a algunes escoles i instituts de
la Franja. Per quin motiu? Perquè és
la meua llengua materna, la que no
vaig poder estudiar quan anava a estudi perquè llavors només ens ensenyaven en castellà. Sí, sóc de les
generacions que ha après el català
escrit de gran.
Els meus alumnes a l’aula m’han
parlat sempre en castellà i molts
quan em troben pel carrer és la llengua de conversa que utilitzen, d’altres, un bon dia a una sortida o excursió, descobrien que sóc catalanoparlant, perquè a classe utilitzàvem la llengua corresponent que era
el castellà. A la comarca algunes persones pensaven que era professora
de català perquè he reivindicat i reivindico el dret a utilitzar el català
a les nostres terres, oral i escrit, i pel
que a mi em pertoca, sense oblidar
mai oralment els trets ribagorçans.
Hem de justificar que a Catalunya
s’ensenya el castellà com a altres comunitats? Per a segons quines opinions, sí. Hem d’estar justificant-nos
tota la vida els que volem llegir i escriure en la nostra llengua materna?
No, senzillament la volem utilitzar en
tots els àmbits de la vida quotidiana, com qualsevol altra llengua.
Des d’aquest article vull agrair a
totes les mestres i professorat que he
tingut al llarg dels meus estudis,
que m’han obert els ulls per a estimar la llengua i la literatura, sigui de
la llengua que sigui.
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TEMPS DE FRANJA / n. 135 / novembre 2017

A estudi i a l’institut

L’escola catalana i les seues llengües
// MARÍA DOLORES GIMENO PUYOL*
En este context d’enfrontament
en què la llengua, desgraciadament,
continua sent arma de combat polític, voldria recordar la meua experiència com a professora de Llengua i literatura castellana durant 18
anys a l’Ensenyament Secundari a
*Dra. en Filologia Hispànica per la Universidad
de Zaragoza.
Professora de Literatura Espanyola a la URV.

Catalunya. Mai hai tingut durant tot
eixe temps cap problema ni entre els
alumnes ni amb d’altres professors
o els equips directius. Així mateix,
sempre hai impartit les assignatures
en lo mateix rigor i continguts similars als que companys meus de
carrera les ensenyen fora de Catalunya, i és que el currículum de la
Generalitat respon als continguts
que emanen des diferents lleis or-

gàniques que han anat canviant —
potser massa— al mateix temps
que els Governs de diferents partits
polítics. Com a resultat, los meus
alumnes en diferents anys i centres,
que són una bona mostra del conjunt d’alumnes catalans, acaben
aprenent castellà igual de bé —o de
malament, cal dir-ho, i més últimament— que el català. Les avaluacions de competències bàsiques del
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Departament d’Ensenyament del
curs passat ho poden certificar: a 6è
de Primària la nota va ser de 75,8 sobre 100 a català i 73,4 a castellà; i a
4t d’ESO, 74,6 a català i 77,2 a castellà. Ho confirmen també els informes PISA de 2016, en què la
comprensió lectora en castellà de
Catalunya obtenia 501 punts, dins
del grup que supera els 500: Madrid
(551), Navarra (509), Castella-Lleó
(505) i Astúries (504); per damunt de
la mitjana espanyola (488) i de la
resta de comunitats, entre les quals
Aragó (493); i també millor que la
de la OCDE (496) en les llengües
oficials respectives.
Hai estat també molts anys correctora de la prova de accés a la universitat en les assignatures de Llengua i literatura castellana i de Literatura castellana, i ni el grau de dificultat dels exàmens ni els resultats
són divergents de les matèries corresponents en català ni s’allunyen de
les mateixes proves a les altres co-

munitats autònomes. Les dades del
curs passat són eloqüents: la mitjana de català va ser de 6,19 i 6,25 la
de castellà. Per desgràcia, a les escoles de les zones catalanoparlants

Distintiu de la
plataforma
Som Escola
JORDI MARIN

d’Aragó este plànol d’equilibri lingüístic és inimaginable, en un sistema d’immersió en castellà i amb una
presència mínima i irregular de l’assignatura de Català, que no admet
cap comparació; però ací ni la classe política ni la societat en general
fan cap qüestionament ni invoquen
el respecte a la llengua materna.
No m’agrada l’adoctrinament.
Preocupada per les acusacions en
eixe sentit, hai feit una mica de treball de camp entre els meus alumnes actuals al Grau de Llengua i Literatura Hispàniques a la Universitat Rovira i Virgili (alguns amb 8 cognoms catalans), que em comenten
que no s’han sentit mai adoctrinats
als centres d’on venen: la seua elecció d’estudis en pot ser una evidència. Com és lògic, entre els docents
n’hi ha de totes les ideologies i opinions; eixa és la grandesa de l’ensenyament públic. I defensaré que
s’hi pugue fer ús de la legítima llibertat de càtedra.
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Ubi sunt?

// Esteve Betrià

No hi ha dubte que estic passant uns mesos –potser anys–
plens de nostàlgia, i que encara sóc en temps de penúria. No
sé ben bé per què, però des de fa alguns dies, o setmanes, em
retorna al fons del magí el conegut poema de Pierre de Ronsard Ballade des Dames du temps jadis, que en la seua primera estrofa fa Dites-moi où, n’en quel pays, / Est Flora la belle
Romaine, / Archipiades, ne Thaïs, / Qui fut sa cousine germaine, / Echo, parlant quant bruit on mène / Dessus rivière ou sur
étang, / Qui beauté eut trop plus qu’humaine ? / Mais où sont
les neiges d’antan?
Em retorna en especial l’últim vers –la tornada–, ‘On són les
neus d’antany?’, que alhora em remet, esclar, al tòpic medieval Ubi sunt?, el lloc comú que d’alguna manera ressona –o si
més no em ressona– en algunes de les estrofes del poeta castellà Jorge Manrique (1440-1479) contingudes en Coplas por
la muerte de su padre, popularitzades, fragmentàriament, en el
decenni dels setanta per Paco Ibañez; una elegia que s’inicia,
com tothom sap, dient Recuerde el alma dormida, / avive el seso
y despierte / contemplando / cómo se pasa la vida, / cómo se viene la muerte / tan callando, / cuán presto se va el placer, / cómo,
después de acordado, / da dolor; / cómo, a nuestro parecer / cualquiera tiempo pasado / fue mejor. I que continua amb els conegudíssims, i per tant tòpics, fragments que fan Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / que es el morir; / allí
van los señoríos / derechos a se acabar / y consumir; […] Partimos cuando nacemos, / andamos mientras vivimos, / y llegamos / al tiempo que fenecemos; / así que cuando morimos / descansamos. Sobretot quan ens remeten a temps passats: ¿Qué
se hizo el rey don Juan? / Los infantes de Aragón / ¿qué se hicieron? / ¿Qué fue de tanto galán, / qué fue de tanta invención

/ como trajeron? […] ¿Qué se hicieron las damas, / sus tocados,
sus vestidos, / sus olores? / ¿Qué se hicieron las llamas / de los
fuegos encendidos / de amadores? / ¿Qué se hizo aquel trovar,
/ las músicas acordadas / que tañían? / ¿Qué se hizo aquel danzar, / aquellas ropas chapadas / que traían? // Las dádivas desmedidas, / los edificios reales / llenos de oro, / las vajillas tan febridas, / los enriques y reales / del tesoro; / los jaeces, los caballos / de sus gentes y atavíos / tan sobrados, / ¿dónde iremos a
buscarlos? / ¿qué fueron sino rocíos / de los prados?
L’actualització del tòpic medieval –passat pel Renaixement– es concretà en la coneguda cançó Where have all the
flowers gone? del cantautor nord-americà Pete Seeger, cançó
catalanitzada i popularitzada entre nosaltres a finals del decenni dels anys seixanta del segle passat amb el títol ‘Què se
n’ha fet, d’aquelles flors?’ i que, si fa no fa, diu ‘Què se n’ha fet,
d’aquelles flors? / Fa tants dies. / Què se n’ha fet, d’aquelles
flors? / Fa tant de temps. / Què se n’ha fet, d’aquelles flors? / Les
noies en van fer un pom. / Qui sap si tornaran. / Qui sap si mai
tornaran. // De les noies, què se n’ha fet? / Fa tants dies. / De les
noies, què se n’ha fet? / Fa tant de temps. / De les noies, què se
n’ha fet? / Han anat a buscar els nois / Qui sap si tornaran /
Qui sap si mai tornaran. // On han anat tots aquells nois? / Fa
tants dies… / A la guerra a ser soldats / Qui sap si tornaran /
Qui sap si mai tornaran. // Què se n’ha fet, d’aquells soldats? /
Fa tants dies… / Les tombes els han cobert / Ells ja no tornaran / Ells ja mai més tornaran. // De les tombes, què se n’ha
fet?… / Fa temps que hi van créixer flors… // Què se n’ha fet,
d’aquelles flors… / Les noies en van fer un pom.’ En fi, ja em
perdonareu –sóc animal nostàlgic– la reiterada demanda: tot
plegat, ubi sunt?

// FELIP BERENGUER
En el pròleg, l’autor parla de la memòria com “eix mirall que es passeja, lenta, però inexorablement, al
llarg de les tortuositats del camí de la
vida”, una metàfora que abans van fer
servir autors com Stendhal per definir la novel·la realista. Però el mirall
de la memòria, amb el pas del temps
i el sotragueig dels atrotinats camins
que recorre, va caient a trossos i la tasca del memorialista és seleccionar,
dels fragments conservats, els que més
li interessen per a confeccionar la
seua història.
Sasot (Saidí, Baix Cinca, 1951) no
escorcolla, entre les golfes dels records (infància, ancestres, adolescència, joventut), el més èpic i transcendent, sinó l’espurna d’una anècdota xocant, sorprenent, estranya,
paradoxal o reveladora. Aquestes
simples anècdotes, que solen donar títol a cada un dels vint capítols de què
consta la història, acaben reflectint un
context social i històric més complex:
l’Espanya rural i franquista dels anys
50; la migració del camp a la ciutat; la
repressió policial i les lluites universitàries durant la transició; la sordidesa del servei militar; la sortida a

l’estranger, on el protagonista comprova que un altre món més lliure és
possible; l’emigració laboral, aquest
cop a Catalunya; la tornada a Saragossa, eterna ciutat d’acollida, etc.
I enmig de tot aquest tràfec, Andreu, un nen despert i inquiet, nascut
i crescut entre dues llengües, entre
dues famílies social i antropològicament diferents d’un mateix poble, entre dues visions d’Espanya i el seu últim conflicte civil (la que li dóna la
seua família i la que li ofereixen la
Universitat i els seus amics) va creixent i forjant un esperit rebel i contradictori, ingenu i generós alhora.
El relat està escrit amb un llenguatge senzill i nu, on l’autor, víctima
potser del pes del seu ofici periodístic, intenta deixar que els fets parlen

Dia de la
mona de
1967 a Saidí
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i seduixquen per sí mateixos, sense excessives ostentacions d’estil.
Per contrarestar aquesta mancança, Mario Sasot inclou, en cadascú
dels capítols, unes introduccions en
forma de poemes narratius breus, que
resulten força eficaços per avançar al
lector el contingut de cada història i
posar-lo en antecedents de l’hàlit i
l’esperit que la recorre.
La llengua emprada està farcida de
trets occidentals i d’un lèxic i expressions locals que tracten d’incrustar-se i confondre’s amb el paisatge, els personatges, el món i les situacions que descriu.
Els paisatges crepusculars de Saidí, el Baix Cinca, el Segrià, les Garrigues, són protagonistes actius en la
primera part de l’obra. Els carrers i
barriades de Hèlsinki, els costeruts turons que envolten Santa Coloma de
Gramenet i, sobretot, la ciutat de Saragossa, condueixen al lector per les
senderes de la nostàlgia i el misteri.
L’ humor, la ironia com a arma defensiva contra la petulància i l’autocomplaença de la narració són altres
dels ingredients interessants de la novel·la.
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Ludologia / Narratologia // Marina d’Algars
M’apassiona la Literatura amb majúscula; també algunes disciplines vinculades a ella com la Teoria Literària i Pensament
literari contemporani, entre altres. Fa uns dies vaig assistir a la
conferència Els videojocs com univers narratiu, impartida a la
Universitat de Saragossa, per Dan Tarodo (Filòleg i Periodista). El tema se m’ha enganxat a les neurones despistades i em
rondinen pel cap algunes qüestions. Sóc analfabeta funcional
dels videojocs, els quals solament conec a través del contacte
amb adolescents, dintre i fora de la família. Shigeru Miyamoto (Kyoto, 1952) és considera el creador del primer videojoc
modern; el seu primer treball amb Nintendo és del 1981 (Donkey Kong), semblava una ximpleria però s’ha forrat. Els estudiosos de la seua trajectòria diuen que és un narrador, què necessita contar històries i que ho fa d’una manera diferent a la
narrativa clàssica. En l’actualitat, dues noves ciències es sumen
al corpus intel·lectual: la Ludologia i la Narratologia i es parla del cibertext, de la literatura ergòdica com aquella literatura
que es construeix mentre es fa el camí. La Ludologia representa
una ruptura amb la teoria literària anterior. En el videojoc, s’introdueix un element essencial: les mecàniques i cada experiència
de lectura és diferent El jugador és actor. Diuen que l’ésser

humà s’enganxa a tota narrativa, per tant, els videojocs representen una evolució natural d’altres mitjans narratius en un
marc multidisciplinari. Hi ha un text, un discurs, uns protagonistes amb un rol determinat, un marc, unes accions, la trama,
un temps i una història; una cadena d’esdeveniments. Contenen una dimensió lúdica (jocs, regles), una dimensió narrativa (història, relat) i una dimensió enunciativa (diàleg entre autor i jugador). L’acció del jugador construeix la història que inclou codis culturals, llibertat d’acció, crea expectatives sobre
la trama… A partir d’aquesta nova narrativa es creen les franquícies transmèdia que traspassen fronteres i aporten més milions d’ingressos que el cine i la música junts en l’àmbit mundial. L’entrada dels jocs al mòbil, les xarxes socials, intranet,
sèries de TV, els videojocs són uns productes culturals de masses. La indústria dels videojocs involucrada en la distribució i
venda del joc i el hardware associat, l’any 2016 facturà prop de
90.000 milions d’euros, 8,5% més que l’any 2015. The Legend
of Zelda, Super Màrio, Pokémon (El videojoc de rol més venut de tots els temps), Star Fox, etcètera, esmorzen, dinen, sopen, estudien, viatgen, dormen… amb els nostres fills, veïns,
amics… Qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra
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Una crònica imprescindible
de la vida de Jesús Moncada
// HUGO SOROLLA
Vet aquí una novetat de Pagès
Editors que satisfarà d’allò més els
lectors de Jesús Moncada i els interessats en la cultura catalana en general: Jesús Moncada, mosaic de
vida, de Marc Biosca. El llibre és,
en paraules de l’autor, una “aproximació lliure” a la trajectòria personal de Jesús Moncada, defugint
entrar en valoracions literàries. I,
val a dir-ho, omple un buit anòmal,
ja que no hi ha cap altre treball de
caire biogràfic tan detallat sobre el
cèlebre mequinensà, mentre que
autors de la mateixa vàlua compten
amb un bon grapat d’estudis d’aquesta mena des de fa anys.
La llarga crònica inicial, si fa no
fa un terç del llibre, pot desconcertar perquè pràcticament no s’hi esmenta Moncada: tracta l’entramat
de l’editorial Montaner y Simón als
anys seixanta, on van fer cap Calders i Soler i Vidal després del seu
exili a Mèxic, que més no, ajuda el
lector a fer-se a càrrec de l’ambient
que es troba Moncada quan hi comença a treballar havent-se ins-

tal·lat a Barcelona. Malgrat això, al
llarg del text el lector trobarà tot
d’episodis de la seua vida personal
poc coneguts o mai divulgats, i que
ara es fan públic gràcies al testimoni de moltes persones, tal com
deixa palès l’extens llistat d’agraïments.
Un dels capítols poc coneguts és
el dedicat a la infantesa: s’hi narra,
entre d’altres, l’accident que va patir amb una falç quan era petit, el
qual pareixia que l’havia de deixar
coix per sempre. La família va haver de recórrer a un miner que
també feia de curandero, i malgrat
que en un principi no el volia atendre, va aconseguir curar la lesió.
També és rellevant el periple de
Moncada per Saragossa durant l’adolescència, primer a l’internat de
l’escola Tomás de Aquino i després
a casa d’una família mequinensana
resident a Saragossa, etapa en la
qual publica els primers textos, en
castellà. Anys més tard, tot remenant les lleixes d’una llibreria lleidatana, descobriria que la seua
NO SOM D’EIXE MÓN

Anar a estudi

// Francesc Ricart

També hi dèiem «anar a mestra», a Fraga. Tots tenim els nostres records d’escola; els que ja som grans –posem-hi els de la
dècada dels 50– en podríem explicar un pujal de coses. I molt
poques de bones. Aquest preàmbul, me l’he regalat per tractar de la qüestió que han tret aquests dies els «més amics» de
la llengua catalana enmig de la difícil situació que vivim i en
un intent d’acabar d’empudegar el procés català. Sí, enmig de
l’ambient d’extrema violència física, política i judicial, ministres i diputats de Ciutadans han tornat a encendre el fantasma de la llengua a l’escola.
Si m’he passat els últims temps parlant de la influència del
procés a les nostres comarques, ara vull alertar de com aquest
discurs enverinat, el dels qui no volen veure el català ni en pintura, ens pot fer mal a nosaltres, els més dèbils del domini lingüístic català. I és que l’hostilitat que es nota aquestes setmanes contra Catalunya pot arribar a afectar clarament el tracte del català a ca nostra. Pensem que, des de fa massa temps,
som el territori amb un major decreixement (en bona part dels
ítems sociolingüístics i també retrocés demogràfic) i si caem en
la dinàmica interessada dels enemics de la llengua la cosa encara es pot accelerar més. Recordem que la nostra situació –
-la del català– és tan precària que no hauríem de permetre cap
més «abús»: per mi és un abús inacceptable senyalar les esco-
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llengua es pot escriure.
Quan esdevé un escriptor celebrat, i finalment es dedica només a
la literatura, s’imposa una rutina
estricta que el lector trobarà reproduïda fil per randa. Una dedicació
que no admetia distraccions com
ara l’assistència a esdeveniments literaris diversos o fer col·laboracions a la premsa. Biosca recull tots
aquests episodis i d’altres, sempre
d’interès, d’una manera detallada,
amena i llegidora.

les i els docents d’adoctrinament i de culpabilitzar-los del «conflicte» a Catalunya.
Davant aquesta situació tan perillosa, nosaltres hem d’insistir,
justament, a demanar un tracte més discriminatori a favor del
català a les escoles de la Franja, exigir que l’escolarització obligatòria comporte adquirir el domini de la llengua catalana
(com de la castellana) i que no siga mai més una almoina escolar. Sóc conscient d’haver fet servir els verbs demanar i exigir en relació a una qüestió que no és prioritària en els programes dels partits polítics i que tampoc no hi ha un clam al
carrer a favor de la nostra llengua…, prou que ho sé i d’ací plora la criatura. Mentre, el temps passa i la llengua es dilueix, és
a dir, es mor.
M’he posat tràgic, ho reconec, però em pareix tan escandalós que «aquesta» gent es vulga carregar l’escola catalana a Catalunya, amb l’acusació gratuïta de fer-hi adoctrinament... A
aquest pas acusaran també d’adoctrinament els mestres de català a les escoles de la Franja. No cal patir: amb les hores que
fan de llengua catalana i les condicions que en pateixen els mestres, els ciutadans aragonesos ja poden estar tranquils que els
nostres xiquets no es contaminaran de les coses terribles a què
estan sotmesos els d’Alcarràs o Seròs, posem per cas. (Coi!, és
el segon camí que ixen els nostres veïns en aquests papers).
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