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La Llitera emprèn 
Dues iniciatives animen el panorama
empresarial a la Llitera: un centre
d’incubació avícola a Sant Esteve i un
càmping a Valldellou. [p.8]

Revisions a la central
d’Escales
L’empresa Sumergia s’ha encarregat de
les tasques de manteniment subaquàtic
d’aquest pantà ribagorçà. [p.13]

100 anys de lluita obrera
al Baix Cinca
L’any 1918 naixia el comitè sindical de
la CNT a Fraga. En parlem amb Patrici
Barquín i Juan Carlos Chiné. [p.14]

Temps 
d’Escola

4

Depuradores
Han passat més de deu anys de gestió
de la depuració de les aigües a Aragó,
i molts pobles segueixen abocant les
aigües brutes als rius. [p.19]



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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Imatge coberta: Fragment de pergamí de
Ràfels (Matarranya), reproduït al llibre «Sia
manifesta cosa a tots hòmens». El català del
segle XIV en textos notarials del Matarranya
(Terol) de Javier Giralt i María Teresa Moret
(Prensas Universitarias. Universidad de
Zaragoza, 2018)

a català, una denominació com Matar-
ranyenc o Vallderrobrí o Calaceità o Queretà,
igual que els de Fraga denominen a la seua
parla fragatí o els de València, valencià, o els
de la Vall d’Aran, aranès a la seua preciosa
llengua occitana. L’important és que hi haja
interès a conservar i recuperar la parla que
ens han ensenyat los nostres majors i que
com a ciutadans del segle XXI puguem uti-
litzar-la de manera parlada i escrita. I que en
un estat avançat com l’espanyol, europeu, si-
gui respectada i promoguda. Seria bo que el
“chapurriau”, o com es vulga anomenar la
nostra llengua, s’utilitzés en los plens dels
nostres ajuntaments, en los bans municipals,
en los pregons de festes, a l’escola, a l’insti-
tut, a les misses dels diumenges i activitats
religioses, en los rètols indicadors de les car-
reteres, etc., etc., és a dir en lo dia a dia dels
veïns dels nostres pobles. La nostra llengua
igual que la castellana és preciosa i es mereix
lo mateix tracte. O no? O som de segona? O
som alguna cosa estranya i curiósa com al-
guna de les poques tribus que queden a l’À-
frica que encara no saben escriure en la seua
llengua materna? Per això tot lo meu suport
a la nova associació i l’enorme treball que te-
nen per davant, sempre que el seu objectiu
siga conservar, recuperar i dignificar la nos-
tra parla. La llengua pròpia i secular del Ma-
tarranya.

Juan Luis Camps
Queretes

‘Lo primer camí’
Estem recopilant experiències dels ara-

gonesos que un dia van descobrir que la
seua llengua era molt més ampla del que els
hi havien dit, que es podia escriure i com-
partir amb un grapat de milions de perso-
nes d’altres territoris fora d’Aragó. Si vo-
leu fer-nos arribar les vostres experiències,
envieu-nos un missatge a través de l’e-mail
o de la secció Escriu-nos del web temps-
defranja.org

La redacció

Amics del chapurriau*
La meua enhorabona i felicitacions a la

nova associació nascuda en defensa de la llen-
gua pròpia del Matarranya. Tenen un enor-
me treball per davant per a la seua dignifi-
cació i conservació, començant per la nor-
malització en tots los pobles de la comarca.
No sé quin vocabulari i normes gramaticals
escolliran, si les més usuals de Vall de Rou-
res, o les de Calaceit, o les de Valljunquera,
o les de la Sorollera, o les d’Aiguaviva; si les
de les zones baixes o altes; si les pròximes de
l’Algars o les del Mesquí. Per a això és molt
important un bon treball de base recopilant
les paraules pròpies i formes gramaticals de
cada poble i si pogués ser les que feen ser-
vir els nostres iaios i avantpassats. Lo moment
és transcendental, ja que la castellanització
o també l’estàndard català avancen de ma-
nera imparable introduint noves paraules en
detriment de les pròpies dels nostres pobles
utilitzades en anteriors generacions. Seria
molt oportú comptar amb lo suport i col·la-
boració de lingüistes i filòlegs de la Univer-
sitat de Saragossa, i també amb los oriünds
de la nostra zona, ja que ells són los espe-
cialistes. Lo tema no és intranscendent i no
seria seriós obviar els professionals formats
al respecte i no fer cas a les seues conclusions
acadèmiques. Com ja he explicat en multi-
tud d’ocasions lo nom escollit per a la nos-
tra llengua a mi personalment no m’agrada,
però és també per a mi el menys important.
Preferiria, si se li té tírria a tot allò que sona

*Article publicat a La Comarca, 5 d’abril de 2018
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Darrerament s’observa una in-
usual activitat institucional dedica-
da a la promoció de les llengües
d’Aragó, segurament el fet de tenir
una Direcció General de Política
Lingüística (DGPL) està començant
a donar fruits. Tanmateix, malgrat
les bones notícies i intencions, que
cal agrair, el tractament que s’està
fent de les dues llengües minorit-
zades pateix d’una certa asimetria. 

Anem a pams. El passat mes de
febrer, la Universitat de Saragossa
(UdZ) va organitzar un Seminari en
dos actes, un al Paranimf, on es va
presentar l’estudi sociolingüístic de
la Chacetania (fet per Anchel Re-
yes i Natxo Sorolla), i un altre a l’au-
la magna de la Facultat de Filosofia
i Lletres, una classe magistral de l’in-
combustible Natxo Sorolla sobre la
metodologia de xarxes per a estu-
diar la transmissió intergeneracio-
nal del català a la Franja. Aquell dia
l’aragonès i el català van estar ben
representats, si bé amb un major
protagonisme per a la primera llen-
gua. Una simetria lleu. Tot en ordre.

Aquella mateixa setmana de fe-
brer es va celebrar el Dia Interna-
cional de la Llengua Materna, i la
UdZ va aprofitar per posar el seu
campus virtual (aula moodle) en
format trilingüe, de tal manera que
tant l’alumnat com professorat ja
se’l pot configurar en aragonès o en
català, si així ho volen. No deixa de
ser remarcable, a més, que la UdZ
ho anunciés al seu butlletí en els tres
idiomes locals (castellà, aragonès i
català). Una simetria perfecta. I
tota una mostra de coherència ins-
titucional. Per fi. 

Aquella mateixa setmana de fe-
brer, el Govern d’Aragó va anun-
ciar que la DGPL firmaria convenis
amb ajuntaments per a implemen-
tar mesures en favor de la llengua
aragonesa, com participar en pro-
grames de socialització com ‘Ago-
ra a l’aragonés’, organitzar activitats
culturals en aquesta llengua, o con-
vocar ajuts de recerca local sobre
l’aragonès. En aquest cas, del cata-
là res de res. Un cas d’asimetria ple-
na.

Tornem a la UdZ, on l’any passat

es va crear la Càtedra Johan Fer-
rández d’Heredia amb la finalitat
d’impulsar la investigació sobre les
llengües minoritàries d’Aragó. El
novembre de 2017 aquesta Càtedra
va organitzar un Seminari sobre
‘Las lenguas de Aragón: Bases para
llegar a acuerdos”, que va comptar
amb exposicions de lingüistes i so-
ciolingüistes tant de l’aragonès com
del català. Simetria perfecta. No
obstant això, aquest mes de març la
Càtedra ha anunciat l’inici d’un es-
tudi sobre ‘Análisis prospectivo y
escenarios sociales de las lenguas
propias de Aragón: el caso del ara-
gonés’. Tornem a l’asimetria. Bé, cal
dir que s’espera fer el mateix amb
el català en un futur indeterminat.
Esperem que ho comencin a fer
abans del maig del 2019, no siga que
les eleccions municipals i autonò-
miques tornen a capgirar-ho tot
(com d’habitual).

En llenguatge esportiu, de mo-
ment portem tres empats i dues der-
rotes del català. Hem de reconèixer
que l’aragonès és una llengua molt
més precària que el català, i que per
això es mereix un pla de xoc més
potent (i més urgent). També sabem

EDITORIAL

Asimetries aragoneses
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que la defensa del català és més in-
còmoda en l’enrocat ecosistema
polític i mediàtic aragonès, però
això no hauria d’eximir els gover-
nants del deure de protegir els
drets dels parlants. 

Qualsevol govern preocupat pels
drets lingüístics de la seua població
no hauria d’estalviar recursos a
l’hora de garantir drets tan bàsics.
Per sort, el Govern d’Aragó n’és
ben conscient. Almenys així ho va
expressar el passat febrer el seu pre-
sident, Javier Lambán, que en una
visita a la Real Academia de la Len-
gua Española (RAE) va declarar
que “la lengua española es el prin-
cipal sustento, soporte y razón de ser
de la gran nación española”, va la-
mentar que el Govern espanyol
hagués reduït la seva aportació
econòmica en un 50% i va dir que
estava disposat a reparar aquest
greuge amb la incorporació d’Ara-
gó a la Fundación Pro-RAE. Tot un
exemple de sensibilitat lingüística.
Perquè podria donar-se el cas que
el castellà fos un idioma amenaçat,
sobretot a la nostra malaurada Co-
munitat trilingüe. Vet ací un asimè-
tric salt d’escala.

Natxo Sorolla
i Javier Giralt
en un acte a
la UdZ
JOSEP ESPLUGA
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«Per què escrius quasi sempre en català ‘de Barcelona’ (sic)
i no en lo nostre?». Esta pregunta me l’han feta persones de
bona fe, a qui encara els molesta que l’idioma que parlem los
matarranyencs s’anomene filològicament català. M’ho pre-
gunten obertament perquè em tenen confiança, ja que puc
entendre per què designen la nostra llengua com a “xapur-
riau”, un terme acientífic i despectiu que sol usar-se en llocs
on es parla un idioma diferent del majoritari. (Trobem “cha-
purreados” a Astúries, Zamora o Lleó, per exemple.) Jo
sempre els dic que tant se val el nom, la qüestió és que el par-
len. Alguna d’estes persones ha acabat enraonant en castellà
als fills, tot i que la majoria segueixen emprant lo català 
—sota el pseudònim de xapurriau— com a llengua familiar.

Per a respondre’ls, sempre faig l’analogia amb lo castellà.
Los faig veure que els alcanyissans, los sevillans o els canaris
tampoc usen la seua modalitat oral per a escriure, sinó que fan

servir el model estàndard. Això no treu que, en obres de crea-
ció literària, siga habitual valdre’s de paraules o expressions
locals que il·lustren i enriqueixen lo text.

La llengua m’agrada tota sencera, i per això em fa feliç sen-
tir persones de Xàtiva, de Perpinyà, de Sa Pobla o de Santa
Eugènia de Ter. També gaudeixo de les variants del castellà,
que són tantes i tan diverses —molt més que les nostres.
Tenim amics cubans, argentins i de moltes parts d’Espanya, i
és un plaer sentir-ne l’accent, les paraules desconegudes i les
frases fetes —sobretot quan parlen entre ells, que no els cal
fer-se entendre per nosaltres.

Per això, benvinguts tots els que s’associen per a mantenir
viu l’idioma propi amb totes les seues peculiaritats. I no per-
dem de vista que totes les llengües —també el castellà—,
quant més amples són, més fortes es fan. I més possibilitats
tenen de sobreviure.

Tots volem el mateix // Carles Terès

L’ESMOLET

Presentat un treball sobre els jaciments ibèrics
de Calaceit, comarca del Matarranya i Terra Alta 
// CARLES SANCHO

sobre l’assentament en es-
tos últims cent anys, com per
exemple el treball de Fran-
cisca Pallarès El poblado Ibé-
rico de San Antonio de Cala-
ceite (1965). Un apartat am-
pli és el que li dedica a la in-
teressant l’arquitectura i l’ur-
banisme del jaciment: cases,
carrers, sistemes defensius,
espais públics, edificis cultu-
rals... Estableix les fases d’o-
cupació del poblat que és
molt àmplia: del 22.000 BP –
solutrià- a l’etapa hispanovi-
sigòtica el 470 dC i que l’autor data,
principalment, pels abundants mate-
rials excavats que es troben al Museu
d’Arqueologia de Catalunya a Bar-
celona –els recollits per Bosch Gim-
pera- i al Museo del Cerralbo a Ma-
drid –els de Joan Cabré-. De tots ells
en fa una relació molt detallada i àm-
plia, quasi cinc-centes peces inven-
tariades: materials lítics i ossis, cerà-
mica i metalls. En el treball es parla
que entre els pobladors de Sant An-
toni ja existia una certa estratificació
social per les diferències en les cases
construïdes, que també hi trobem en
altres assentaments propers de la
mateixa època. Una altra caracterís-
tica destacada del poblat és l’activi-
tat tèxtil que deuria ser molt impor-

tant per la gran quantitat de
pondus –pesos de teler- i fu-
saioles que s’han recuperat
en les excavacions. En el
seu treball mostra contí-
nuament els interessants
paral·lelismes amb altres
jaciments de la mateixa
època excavats al Matarra-
nya, la Terra Alta, el Baix
Aragó i del territori ebrenc
que coneix prou bé. 

L’interès pel treball de
Jornet presentat a Calaceit
ha fet que, recentment, el

gerent del Consorci de Patrimoni
Ibèric d’Aragó, José A. Benavente,
haja presentat una proposta a l’enti-
tat per fer unes noves actuacions ar-
queològiques a Sant Antoni que es-
tarien incloses en el programa d’in-
vestigació en el Pla Estratègic 2018-
2022, perquè fa quasi cent anys que
no s’han fet noves excavacions en
l’important assentament calaceità.
Segons Benavente li agradaria que en
este projecte hi participara Jornet que
és l’arqueòleg qui millor ha estudiat
i coneix el jaciment com ho confirma
el seu treball publicat. Recordem
que el jaciment està inclòs dins de la
Ruta Ibèrica del Baix Aragó i que té
un centre d’interpretació al Museu
Joan Cabré de Calaceit.

En la jornada cultural del 10 de
març a Calaceit Rafel Jornet i Niella
va presentar El jaciment de Sant An-
toni de Calaceit i el poblament ibèric
de les comarques del Matarranya i la
Terra Alta, treball editat pel Museu
d’Arqueologia de Catalunya dins de
la col·lecció Monografies. El volum té
el seu origen en la seua tesi doctoral
presentada el 2016 i dirigida per
Joan Sanmartí, catedràtic d’Ar-
queologia de la Universitat de Bar-
celona. Jornet en el seu treball in-
vestiga tot el que s’ha publicat sobre
Sant Antoni des que el va excavar
l’arqueòleg calaceità Joan Cabré, en-
tre els anys 1902-1903 i que va donar
notícia a través del Boletín de His-
toria y Geografia 1908. Més tard, Pere
Bosch Gimpera, director del Servei
d’Investigacions Arqueològiques de
l’Institut d’Estudis Catalans, també hi
faria intervencions entre el 1915-
1923. L’autor ha revisat els diaris
d’excavacions dels dos arqueòlegs i hi
ha reproduït en el llibre fotos, in-
ventaris, plànols, dibuixos de princi-
pi de segle XX. Estes primeres in-
vestigacions, amb grans quantitats de
materials recollits i classificats, van
convertir el jaciment calaceità en un
model de la cultura ibèrica en el
territori. L’autor també ha indagat en
totes les referències bibliogràfiques
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El cognom Calaceit
// JOAQUIM MONCLÚS ESTEBAN

que també van rebre terres a l’es-
mentada ciutat. Una senyora ano-
menada Saurina, de la família Cam-
brils, també la veiem uns anys abans
com a senyora d’Alforja i Bernat és
un nom que es repeteix sovint din-
tre de la família. Aquest Bernat, ger-
mà d’en Marc, va ser lloctinent del
governador del Regne de València.
Per diversos documents sabem que
els tres germans eren nets de Rot-
llant de Cambrils, el primer senyor
conegut de Calaceit. 

Aquests germans, amb el cognom
Calaceit, són els iniciadors d’una im-
portant nissaga a la població de
Vila-real que es projectarà políti-
cament durant tot el segle XIV i en
els següents. 

A principi del segle XIV trobem a
Bertran que va ocupar el càrrec de
conseller municipal, a Jordà o Ior-
danus de Calaceit que el veiem ac-
tuar com síndic o procurador en di-
versos plets entre Vila-real i Borria-
na per qüestió de les aigües. Més en-
davant trobem els notaris Bernat,
Martí i Ferrando, i a partir de 1376 a
Marc de Calaceit, a part de notari, en
la documentació de l’època el veiem
actuar com a comptador, jurat, síndic,
escrivà i procurador en defensa de la
població en diverses causes. 

A finals del segle els documents
de la vila parlen d’en Joan i d’en
Marc (aquest és un altre Marc, pos-
siblement fill de l’anterior) els dos
també notaris. 

Una bona part d’aquests perso-
natges fan préstecs en diners a la vila. 

L’any 1390, en Ferran de Calaceit
juntament amb en Pere de Rovira
són els jurats de la població.

A finals del segle XIV i principis
del XV els documents parlen d’un al-
tre Ferrando de Calaceit, de profes-
sió notari, que en els anys 1398 i 1403
ocupa el càrrec de síndic o clavari.
Durant els primers anys d’aquest
segle apareix Joan que també exer-
ceix de notari i Marc que va ostentar
els càrrecs de síndic municipal en
1412-1413 i administrador de la bo-
tiga dels forments en 1413-1414. 

A mitjans de segle els documents
anomenen a Lois de Calaceit, Bert-
homeu, Francesh i Johan. Tots ells

ocupen importants càrrecs en l’ad-
ministració municipal.

A finals de segle apareix en la do-
cumentació un altre Ferrando com a
síndic de Vila-real en 1494-1495. 

Per aquestes dates alguns mem-
bres de la família van participar en
els exercits dels reis Ferran i Isabel
en les guerres que es feien per la
pressa de Granada, el darrer reducte
sarraí. Dintre del municipi de Torrox,
de la província de Màlaga, van dei-
xar el nom a dos llocs, avui coneguts
com playa de Calaceite i playa de
Burriana. 

Els historiadors de la ciutat afir-
men que durant el segle XVI va
desaparèixer de Vila-real el llinatge
dels Calaceit. Se sap que una bona
part de la família es va traslladar a
València. Alguns d’ells van empa-
rentar amb els Cardona que eren se-
nyors, entre d’altres, dels llocs del
Real i de Gandia. En diversos do-
cuments del Archivo Histórico de la
Nobleza dintre del Ducado de Gan-
dia, datats a principis del segle XVI
sobre la família Cardona, pareixen
els noms de mossèn Gracián de
Calaceit i Anna de Calaceit. 

En els padrons municipals de
Vila-real consultats pels historiadors
durant tot el segle XVII es consta-
ta que el cognom Calaceit ha des-
aparegut per complet. 

Hem trobat també en el Archivo
General de Simancas dintre de l’a-
partat Secretariado y del Depacho de
Guerra que l’any 1791 un tal Josep
Maria Calaceit és capità de Dragones
a Buenos Aires. Malgrat que en la do-
cumentació apareix com Calaceite 

Finalment el cognom Calaceit s’ex-
pandirà principalment pels territoris
de les províncies de Castelló i Va-
lència. Mes endavant arribarà a Ca-
talunya fins esdevenir als nostres
dies. Per citar un exemple, direm
que Ximo Calaceit ha estat un des-
tacat jugador i també entrenador de
futbol de diversos equips de les co-
marques del Maestrat. A la població
de Sant Mateu hi ha una casa rural
que porta el nom Calaceit. Segons
l’actual propietària, el nom es deu al
cognom del seu marit que es deia Joa-
quim Calaceit i Villagrassa. 

Calaceit, com molta gent sap, és un
municipi, una vila, una població de
la comarca del Matarranya, però són
molts pocs els que saben que tam-
bé és un cognom de persona. Segons
el Instituto Nacional de Estadística
actualment hi ha vuit persones que
porten, en primer lloc, el cognom
Calaceit i sis en segon. Una bona
part resideixen a les províncies de
Barcelona i Castelló. 

La vila de Calaceit, segons els his-
toriadors, fou conquerida l’any 1151
pels anomenats senyors de Cambrils
que lluitaven sota la bandera dels se-
nyors de Torroja i aquests, a la vega-
da, sota la bandera del comte de Bar-
celona, Ramon Berenguer IV. 

Aquests personatges que proce-
dien del castell de Cambrils del
Solsonès, a partir de 1170 els veiem
senyorejar els llocs actuals de Cam-
brils i Alforja (Baix Camp) i també
els llocs de Calaceit, Cretes, Arenys
i Lledó (Matarranya). 

A principis del segle XIII, per tota
una sèrie de raons que ara seria mas-
sa llarg d’explicar, van perdre els se-
nyorius de Cambrils i Alforja i, més
endavant, es van desprendre també
de les possessions que mantenien a
la comarca del Matarranya. Aques-
tes, per raons d’unes compres, van
passar a l’orde de Calatrava i al bis-
bat de Tortosa. 

La família Cambrils, com a nobles
que eren, van participar en la con-
questa del Regne de València.

L’any 1276 un descendent d’a-
questa família, Marc de Calaceit, en
el repartiment de l’actual ciutat de
Vila-real, rebia unes terres per part
del rei Jaume I per la seva participa-
ció en la conquesta del lloc. 

Els senyors de Cambrils, després de
perdre els drets que tenien en la po-
blació del Baix Camp, van decidir
canviar el cognom Cambrils pel de
Calaceit, d’on, en aquells moments,
potser, encara eren senyors. 

Sabem perfectament que en Marc
era d’aquesta família, perquè, a més
de ser un noble, tenia dos germans
amb els noms de Saurina i Bernat

*Article publicat a Compromiso y Cultura n. 39,

març de 2018
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Pos ja està, ja ha passat allò que em feia tanta por: ja he aban-
donat l’anonimat; bé, no del tot però...  Resulta que ara fa uns
dies una persona en qui compartia barra (i no de pa) me va dir:

— M’han dit que escrius una mena d’articles o no se què a
una revista del català.  De que van los teus articles?

— No són articles —vaig contestar com un Saldoni—, són co-
lumnes.

I la conversa va trigar en canviar de sentit lo que se triga en
fer una bona glopada de cervesa.  Però he de confessar que me
va fer pensar en què hauria d’explicar, si un altre camí algú me
pregunta, quina mena de columnes faig.  Així que: com a co-
lumnista vostre que sóc us dec una explicació i eixa explicació
us la tinc que donar...

Hi ha camins en que m’ix una columna que é com un d’aquells
pitxells de la dinastia Ming que, vistos a les sales d’exposicions
són fantàstics i envejables, però que, si te’ls emportes a casa no
saps agon nassos ficar-los perquè no queden bé a cap puesto.
Son tant bonics com inútils.

Ara bé, hi ha unes altres columnes que se pareixen més a l’e-
pisodi que, conten, va viure Aram Khachturian quan, desprès
d’acabar una gira de concerts per Espanya, va explicar que la
seua il·lusió era conèixer en persona a Salvador Dalí, amb la
finalitat de explicar-li l’admiració que sentia per tant il·lustre
artista.

A Aram Khachturian lo van portar a casa de Dalí i allí va
ser conduït a una sala per una mena de mariscal que exercia

de mosso del pintor.  Dintre de la sala hi havia una taula en frui-
ta, vi, puros i brandi armeni, lo preferit del compositor de “La
Dansa del Sabre”.  Són les dues del migdia, Khachturian seu
a la luxosa taula i, sospitant de la impuntualitat dels espany-
ols, pica uns grans de raïm.  Quan son vora les quatre lo com-
positor ja ha begut tal quantitat de brandi i a menjat tanta frui-
ta que té la bufeta sense cap arrugueta i decideix eixir de la sala
a busca un urinari, però, consternat, comprova que està tancat
i sense cap possibilitat d’escapar.  Quan veu que allò no ho po-
drà aguantar per més temps dintre del seu cos, decideix pixar
dintre de l’únic recipient que veu a la sala: una col·lecció de pit-
xells àrabs caríssima.  Tot just quan comença a pixar lo rellot-
ge de paret toca les quatre i sona, eixordadora, La dansa del
Sabre i s’obren les portes de la sala i apareix Dalí despullat ca-
valcant damunt d’una granera, fa un parell de voltes a la sala
i desapareix.  Més endavant Dalí lamentava a una entrevista
que los russos fossen més bastos que l’espart mascle, perquè
se mengen tot lo que se lis fica al davant i desprès fan anar un
pitxell de més de sis-cents anys com si fos un bací.

Pos així són altres camins eixes columnes, un pixarrada a un
pitxell caríssim.  Per cert, algú m’ha preguntat si parlaria so-
bre lo vuit de març i la lluita feminista, però penso que ja hi
ha prou mascle cap de suro fent “mansplainig”, així que en la
meua condició d’home no puc fer més que fer-me a una vora
i donar tot lo suport que pugui sense prendre lo protagonis-
me a les dones, i, evidentment anar-ho solsint.

Un, dos, tres // Patrici Barquín

SE VA SOLSINT

Concentració a Fraga 
per unes pensions justes
// MÀRIO SASOT

Atenent a la convocatòria de les
centrals sindicals i de les organitza-
cions estatals de jubilats, més d’un
centenar de persones es van con-
centrar a partir de les 11:30 h a la pla-
ça de l’Ajuntament de Fraga per a
manifestar la seua oposició a la min-
sa pujada d’un 0, 25 % assignada pel
govern del PP a les pensions i per un
apropament a la pujada de l’IPC anu-
al. Entre els assistents hi eren l’al-

calde de Fraga Miguel Luis Lapeña
i el delegat del govern d’Aragó a Fra-
ga, el socialista Josep Maria Becana.

Al finalitzar la concentració, la
professora i activista cultural Núria
Sesé, va llegir un manifest amb les
principals reivindicacions que fan
tant la coordinadora de pensionistes
com la coordinadora de dones fe-
ministes que es van afegir a la con-
vocatòria.

«Estampes de Viladrich»
al Dia de la Faldeta
// REDACCIÓ

El 7 d’abril, amb motiu del centenari del qua-
dre del pintor Miquel Viladrich Les noces de
Fraga, el grup de teatre Gènesi va recrear es-
cenes relacionades amb tres de les obres que
l’artista va pintar al Castell de Fraga. 

Va ser una de les activitats organitzades per
la Delegació de Promoció Cultural, Turística i
Festes de l'Ajuntament de Fraga al voltant del
Dia de la Faldeta que enguany, precisament,
gira al voltant del 100 anys de l’obra del pin-
tor lleidatà, una de les figures més destacades
del simbolisme decadentista espanyol.

MÀRIO SASOT

Les noces de Fraga / ARXIU
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N’hi ha un fart, de món. Cada dia, com els xiquets al pati de
l’escola quan criden allò de “ha sigut falta!”, o “tu pares!”,
una legió de polítics, periodistes, comentaristes, columnistes,
tertulians i opinaires de tota mena i condició repeteixen, quan
enxampen un contrincant en un renunci, allò del mantra: “això
és un mantra!”. Tots, excepte la Sra. Inés Arrimadas, que en
comptes de dir “això és un mantra!” diu “això és el mono-
tema!” (tema que, dit siga de passada, és l’única cosa de què
sap parlar). Em demano si, davant la incertesa d’un futur que
ens cau al damunt com una llosa, per estos rodals ibèrics tot-
hom ha abraçat el budisme tibetà o potser l’hinduisme, ja que
un mantra és una “síl·laba o síl·labes que, mitjançant un so de-
terminat, manifesten forces còsmiques i aspectes dels budes i
permeten la concentració”. Res a veure amb el procés, doncs,
ni amb l’edat de jubilació, ni amb la pèrdua de poder adqui-
sitiu. Naturalment, el fet que la situació política estiga tan em-
pantanegada, afavoreix qui-sap-lo l’acusació mútua de caure
en esta fórmula retòrica repetitiva de dubtosa eficàcia davant
les peripècies que ens depara la vida.

No ho puc negar: em posa nerviós que, com un mantra, tot-
hom use a tort i a dret la paraula mantra. Soc ben conscient
que les paraules es posen de moda i que, tal com arriben, se’n
van. Però no per això m’estaré de proposar-hi alternatives.
“Això és com una salmòdia” no té res a veure amb els sal-
mons, sinó amb els salms (o psalms): “cant dels salms. Cant
monòton”. “Això és com una sonsònia” tampoc no té relació
amb els sonsos, peixets allargassats i simpàtics que estan molt

bons arrebossats a l’andalusa. Una sonsònia és un “so insis-
tent i monòton”. Una altra alternativa és “això és com una
lletania”. Ara no pensésseu pas que bé de llet. Una lletania és
una “súplica consistent en una sèrie de peticions o d’invoca-
cions breus, a les quals hom respon cada vegada amb un re-
frany. Tirallonga, enumeració, monòtones”. Hi ha una variant
popular de la mateixa paraula, lledània, que vol dir “cadas-
cuna de les processons que es fan els tres dies abans de l’As-
censió, i en les quals es canten les lletanies dels Sants. Figura-
dament, cançons; parlaments o avisos enutjosos, que moles-
ten”. I, ja que hem entrat en el camp de les processons, també
podríem parlar de les aurores (o els auroros), abans molt po-
pulars als pobles, també amb cants repetitius i on es passava,
o es passa allà on encara es fa, el rosari (“això és com passar
el rosari” tampoc no hi aniria malament...), i d’on va eixir l’ex-
pressió “acabar com el rosari de l’aurora”, ja que activitats
avorrides així solen despertar els instints més baixos entre els
participants de poca fe.

I, ja que hi som posats, a “això és com el dia de la marmota”
anathema sit. No hi tinc res, contra les marmotes; però sí con-
tra una pel·lícula mediocre i poca-solta que no mereix que el
seu títol passe a la història de la llengua. Per què no recupe-
rem, a canvi i com s’havia dit tota la vida, “això és com el
conte de l’enfadós”? Bé, no en dèiem el conte, sinó el qüento,
i també se’n diu la cançó. I si, encara millor, anem canviant
sovint d’expressió, o les combinem, aconseguirem que la nos-
tra manera de parlar no done la sensació de ser un mantra.

Mantra // Ramon Sistac

DICCIONARI PER A POCA-SOLTES

Encara queden quatre
mesos de temps, però ja hi
ha més de cinc-cents curt-
metratges inscrits al Me-
quinensa International
Film Festival (MIFF). 

De moment, són prin-
cipalment propostes dels
Estats Units, Itàlia i Es-
panya, però també en tro-
bem de Sud-àfrica, Suïssa,
Senegal, Xina, Camerun o
Japó. 

La temàtica del MIFF
d’enguany és l’aigua, ele-
ment indispensable al
Baix Cinca i particular-
ment a Mequinensa. La
selecció oficial del Festi-
val tindrà 4 seccions: documental, fic-
ció, animació y videoclip. I els pre-
mis es distribuiran entre millor fic-
ció, millor documental i el premi del

Més de cinc-cents curtmetratges inscrits 
al III Festival de Cine de Mequinensa 
// AJUNTAMENT DE MEQUINENSA

públic “Antonio Blas”. 
Els projectes es poden presentar

fins al 31 de juliol, mitjançant les pla-
taformes Filmfreeway, Movibeta y

Clickforfestivals. Al web del MIFF
s’hi troba tota la informació.
www.mequinensainternational-
filmfestival.com 

AJUNTAMENT DE
MEQUINENSA
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i els ous de Sant Esteve 
// JOSEFINA MOTIS

Los raders mesos estem assistint
a l’aparició de noves i interessants
iniciatives econòmiques a la Lli-
tera, que poden tenir un impacte
important per al futur comarcal.

En primer lloc, l’estiu passat una
empresa multinacional líder mun-
dial del sector avícola va anunciar
la construcció d’un centre d’incu-
bació a Sant Esteve de Llitera. Una
operació d’alta volada que, segons
ha anunciat l’empresa Aviagen,
compta amb una inversió de nou
milions d’euros. La ubicació en
aquest municipi, segons l’empresa,
respon a criteris de bioseguretat i a
l’haver gaudit d’un ampli suport
tant de l’ajuntament com del Go-
vern aragonès. El dia de la inaugu-
ració del projecte, des del Govern
d’Aragó es va reconèixer que l’o-
peració era resultat d’un intents
treball de negociació entre totes les
parts implicades. 

Aviagen està especialitzada en el
desenvolupament de genètica aví-
cola i en la producció de proteïna
per al consum humà de manera
sostenible, i amb aquesta inversió
espera augmentar la seua capacitat
productiva a Espanya en un 60%,
per tal de cobrir la demanda d’Es-
panya, el Marroc i diversos països
europeus, amb la intenció d’obrir-
se en un futur als mercats de la
Xina. Amb aquesta iniciativa, el
Govern d’Aragó demostra el seu
compromís amb un sector agroali-
mentari d’alta tecnologia, que su-
posarà un impuls al desenvolupa-
ment de l’avicultura i de tot el sec-
tor  ramader. L’alcalde del muni-
cipi, Fernando Sabés, va destacar
que aquest projecte consolida la
Llitera com una comarca referent
en l’àmbit agroalimentari, sent un
important iniciativa per reactivar el
mon rural  amb projectes que ge-
neren treball. El projecte s’estima
que proporcionarà més de 40 llocs
de treball  directes i 20 d’indirectes
en una primera fase. Les darreres
informacions diuen que ja hi ha
una part en funcionament i una al-

tra en construcció.
Mentrestant, a l’altre extrem de la

Llitera alta, al municipi de Valldellou
aquest passat mes de març obria les
portes el ‘Càmping Las Planas’. Si-
tuat a la vora del pantà de Santa
Anna, s’hi arriba per una pista as-
faltada de 2 quilòmetres des del po-
ble. Una infraestructura que feia
molta falta a la Llitera, ja que fins
ara no n’hi havia cap, de càmping.
Disposa de parcel·les condicionades
per a tendes de campanya i carava-
nes, a més de bungalows a tota
vela, i amb tot allò que tenen els
càmpings de debò (piscina, cafete-
ria, sales de jocs, botiga, llibres i do-
cuments sobre la zona, etc.). L’en-
torn és ideal per a practicar activi-
tats de natura, com senderisme, es-
calada, piragües o pesca. 

Les característiques dels voltants
son immillorables. D’entrada hi ha
el pantà, amb totes les seves possi-
bilitats aquàtiques. Entre pins i oli-
veres hi ha el poble de Valldellou,
diuen que molt ben cuidat i estètic,
a mes hi ha el Castell de Pubill del

segle XVI, l’església de la Assump-
ció de romànic de transició i l’ermita
de la Verge de Vilavella, a la que es
fan romeries els dilluns de Pasqua.
Cap el nord es troba el congost amb
salts d’aigua del riu Molí de Pubill,
que arriba fins a Camporrells. No
gaire lluny es pot anar al molí d’oli
de Castellonroi, al congost de Mon-
trebei, a la xocolateria de Benavar-
ri, o la geladeria d’Alcampell. Una
bona base per a veure natura i cul-
tura local.

En definitiva, tant la incubadora
industrial de Sant Esteve de Llite-
ra, com el Càmping Las Planas de
Valldellou, són iniciatives dinamit-
zadores de l’economia local amb un
gran potencial de transformació a
mig termini. Una és una empresa de
fora que ve a invertir en una co-
marca eminentment agroindustrial,
una altra ix de dins per tal de donar
valor a un paisatge i a unes arrels. Es
poden complementar prou bé, i
tant de bo n’hi hagués més per a
aconseguir fixar la població jove dels
nostres municipis.

Camping de
Valldellou
CAMPING
LASPLANAS.COM
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Rubén Moragrega Julián
// ALBERTO MORAGREGA

de la Fàbrica de Solfa i, des de 2012,
va ser el xef del restaurant de l’es-
tabliment. Els seus plats tenen el
bon producte del territori, els sabors
de la cuina antiga i una presentació
molt elegant, tot buscant una en-
trega al punt per al client. L’equili-
bri a la seua cuina estava present a
tot el seu restaurant.

La seua mort prematura ens dei-
xa un buit molt gran, d’aquells que
coste omplir-los —o millor dit no
s’omplin mai. Sabem que la gent del
seu poble i veïns del Matarranya
han sentit molt la seua pèrdua. El
dia 8 de gener li vam donar l’últim
adéu, el final del dia ens va regalar

una posta de sol inoblidable, la
llum que ens va acompanyar a la
seua despedida. D.E.P.

El set de gener d’enguany vam
perdre a Rubén, un matarranyenc
de 35 anys i molt arraïlat al seu po-
ble, Beseit. Un jove dels que apos-
ten per quedar-se al territori, dels
que estimaven la seua llengua i la
seua gent. Rubén inicià un projec-
te de vida, en el seu cas com a di-
rector i xef de l’Hotel la Fàbrica de
Solfa a Beseit. La seua formació va
passar per l’Escola d’Hosteleria de
Terol, després va treballar per a la
Diputació Provincial de Terol com
a informador a diverses fires na-
cionals i el 2007 es va dedicar ple-
nament a l’hotel. Va deixar la seua
empremta detallista a tots el racons

Durant el servei militar, l’any 1978, vaig ser destinat a l’A-
cadèmia Militar de Cavalleria, als afores de Valladolid. Només
entrar-hi vaig tindre una immensa sort perquè buscaven una per-
sona per al Gabinet de Dibuix ja que s’acabava de llicenciar un
dels soldats que hi treballava. L’espai estava situat a la Plana
Major, on tenien despatx els alts càrrecs de l’Acadèmia. Jo, com
que havia cursat el batxillerat tècnic a l’Institut d’Alcanyís, ha-
via fet a cada curs l’assignatura de dibuix –tècnic i artístic- i vaig
decidir presentar-m’hi. No hi perdia res, vaig pensar. Em van
fer unes proves i em van seleccionar per quedar-m’hi. En el ga-
binet vaig coincidir amb quatre companys: un de Múrcia, un al-
tre de les Illes i dos valencians. En una altra estança del costat
que controlava el material d’oficina de la Plana Major i tenia
cura de les fotocopiadores, hi treballaven dos soldats: un de Gi-
rona i un altre de Flix. Així que quan coincidíem, que era ben
sovint perquè ens vam fer molt amics, sempre parlàvem en la
nostra llengua. En poques setmanes i en molta paciència vaig
anant resolent les dificultats d’intercomunicació. A Valladolid,
al cor de Castella-Lleó, vaig prendre consciència que tots nosal-
tres parlàvem la mateixa llengua, encara que procedíem de qua-
tre territoris autonòmics diferents. Vaig veure clar que el meu
xapurreau que m’havien fet creure que era un parlar de casa i
de poca dignitat i nul·la utilitat, era la mateixa llengua que com-
partíem els companys valencians, mallorquí, gironí i ebrenc. De
seguida vaig comprovar que ells escrivien i valoraven la seua
llengua, jo no. Em sentia enganyat i estafat per un sistema edu-
catiu que m’havia obligat a silenciar la llengua materna durant

LO PRIMER CAMÍ

Històries de la mili
// CARLES SANCHO

la meua formació a l’escola, a l’institut i a la universitat. Vaig
comprendre que necessitava escriure-la com els meus compa-
nys i per això vam buscar un professor de català entre els sol-
dats de l’Acadèmia per organitzar classes de català i buscar gent
interessada en assistir-hi. No va ser gaire difícil trobar el pro-
fessor, un llicenciat en Filologia Catalana, i els alumnes per om-
plir les classes. Les autoritats militars en veure la nostra intenció
van prohibir la iniciativa que l’havíem inclòs dins d’una àmplia
programació cultural que havíem publicitat des del Gabinet de
Dibuix per tota l’Acadèmia amb el vist-i-plau del capità cape-
llà que era l’encarregat de dirigir les activitats culturals dels sol-
dats. Ni cinefòrum –recordo que vam passar ‘Johnny cogió su
fusil’-, ni classes de català, ni xerrades, ni coral, ni associació cul-
tural... tot censurat. Vam sentir una enorme decepció, després
de molts esforços i de vèncer enormes dificultats. Tornàvem a
la rutina de la cantina... amb advertiment, per part d’un sector
de les autoritats militars, de desmuntar aquella perillosa
cèl·lula marxista-leninista –entenien ells- que havíem disfres-
sat d’associació cultural. Gràcies a la mediació del capità capellà
no vam quedar, tots els organitzadors, arrestats uns quants dies
al calabós de l’Acadèmia. A partir d’aquell moment vaig co-
mençar a intentar escriure la meua llengua que pensava em se-
ria útil per a fer les oposicions de magisteri a Barcelona i exer-
cir la meua professió a Catalunya. A la província de Terol, on
havia estudiat, eixien poques places de mestres a les oposicions
i ja feia temps que havia decidit intentar treballar a Barcelo-
na on, a més, podria aprendre a escriure la meua llengua. 

Rubén
Moragrega

RAFA VARGAS

Amb aquest article iniciem Lo primer camí, un recull d’escrits on diverses persones de la Franja expliquen en primera
persona quin va ser el moment en què es van adonar que l’idioma que parlaven era molt més que un “parlar mal”, “par-
lar bast”, “xapurriat” o una llengua adscrita només al seu poble.
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Jordi ens podries parlar dels teus
anys alemanys i de la teua partici-
pació al Jocs Florals de l’exili?
A 28 anys, com a advocat i una bona
feina en un despatx de Barcelona, ho
vaig plantar tot i vaig marxar cap a
Alemanya. Allà vaig estudiar filo-
sofia i lletres, i romanística a Frei-
burg, Marburg i sobretot a Hei-
delberg on hi vaig estat vuit anys.
Aprofitant les llargues vacances
universitàries vaig poder conèixer
prou bé Itàlia, Occitània i Portugal,
i prendre contacte amb les seves
llengües i cultura.
Considerant que els Jocs Florals,
aleshores, es podien concedir arreu
del món, menys a Espanya, l’any
1970 es van celebrar a Tübingen. La
meva tasca va ser essencialment
d’organització i en l’edició d’una pu-
blicació sobre literatura i cultura ca-
talana.

Quan va ser la teva tornada a Ca-
talunya?
La tornada va ser cap a l’any 1971.
A partir de 1973 vaig impulsar cur-
sos de Català a les escoles del Prat
de Llobregat, amb participació i fi-
nançament d’Òmnium Cultural, una
època que encara estava prohibit
l’ensenyament en català.

L’any 1988 que ja vivia a Sant Boi
de Llobregat, a causa de la meva
ideologia i potser també per la
meva tasca reivindicativa com a
president de l’Associació de Veïns
del barri del Centre, em van posar
una bomba a la porta de casa que va
malmetre tota l’entrada i els vidres
de l’habitatge i els d’altres cases veï-
nes en 40 metres a la rodona. (aquell
mateix dia i matinada van esclatar
altres bombes, una a la clínica De-
xeus a Barcelona i una tercera a
Manresa en un centre politico-so-
cial).

Com va anar la teua entrada al
PSAN i quina activitat hi has des-

envolupat?
Jo militava al Front Na-
cional de Catalunya i el
vaig deixar quan es va es-
cindir al 1968, per passar a
fundar el PSAN el mateix
any, en el que hi he estat
com a membre executiu
fins a la seva dissolució el
2015.

Com valoraries la teua tas-
ca al PSAN?

A més de ser a la direcció he estat
l’impulsor de la revista del partit:

JORDI MONERS I SINYOL POLÍTIC, TRADUCTOR, DIALECTÒLEG I LITERAT

Entre Das Kapital i la Ribagorça
// FRANCESC TEIXIDOR

Jordi Moners i Sinyol va nàixer al
Prat de Llobregat el 1933. Estudis
de dret (llicenciatura) a la Univer-
sitat de Barcelona i de romanística
i germanística a Marburg, Freiburg
im Breisgau i sobretot a Heidelberg.
Va fer estades a Itàlia, Occitània i
Portugal, i va viure uns anys a Ale-
manya, i en aquest país participà
activament en els Jocs Florals de la
Llengua catalana a l’exili celebrats
a Tübingen l’any 1970. El 1971 tor-
na a Catalunya. Viu uns anys al Prat
de Llobregat, fins el 1980, després
a Sant Boi de Llobregat i des del
2003 a Llinars del Vallès, on ara re-
sideix. El 1968 ingressa com a fun-
dador al Partit Socialista d’Allibe-
rament Nacional (PSAN) i hi desen-
volupa una intensa activitat políti-
ca. A través de la seua muller Nú-
ria Codina i Capdevila amb arrels fa-
miliars a Castigaleu passa llargues
temporades en aqueixa vila riba-
gorçana i hi investiga la llengua, la
literatura i la història local. Ha tre-
ballat a l’ensenyament, com a tra-
ductor de l’alemany (Das Kapital
d’en Karl Marx, Anestèsia local de
Günter Grass, contes infantils) i de
l’italià (Il Principe de Niccolò Ma-
chiavelli), i com a escriptor, inves-
tigador i comentarista polític (In-
formationen über Katalonien
(1970), textos per al PSAN, la Sín-
tesi d’història dels Països Cata-
lans, la llengua de Castigaleu, la se-
gona edició de la Pastorada de Cas-
tigaleu), també ha escrit un im-
portant recull de narracions i lle-
gendes ribagorçanes que caldria pu-
blicar d’urgència. Una greu afecció
als ulls l’ha obligat darrerament a
retirar-se de moltes de les seues ac-
tivitats

Jordi Moners
FRANCESC TEIXIDOR

«... em van
posar una
bomba a la
porta de casa
que va
malmetre tota
l’entrada.»
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Lluita, i de la publicació de deu o
dotze llibres de diferents autors so-
bre temes polítics i nacionals.

Has fet gran feina de traductor.
Comenta’ns el teu magnum opus, la
traducció del Das Kapital d’en
Karl Marx, si més no.
A l’estar en el PSAN i atret per
obres polítiques i de lluita de clas-
se de diferents autors, en vaig co-
mençar a traduir algunes, de K.
Marx, F. Engels, B. Brecht, H. Mar-
cuse, N. Machiavelli, A. Gramsci, C.
Beccaria. J. M. Eça de Queirós, G. W.
F. Hegel...; sense esmentar els de li-
teratura infantil i juvenil.
El Capital és una obra tan gran i co-
neguda que no cal cap comentari,
només el fet que estigui traduïda i se
sàpiga és suficient. Però també he de
dir que tan important o més, ho és,
per mi, la traducció de El Príncep,
sobretot per seguir l’estil una mica
arcaïtzant d’aquest autor renaixen-
tista; sense menystenir les d’altres
tractats de política. I pel que fa a la
literatura infantil, va ser un repte el
canvi radical d’estil i adequar-lo a les
formes de lectura de les criatures.

Com va ser que pugesses a Casti-
galeu i a la Ribagorça?
Vaig anar-hi per primera vegada
l’any 1993 per conèixer la família de
la meva dona. A partir d’aquí vam
continuar anant-hi dada any i cada
vegada fent-hi estades més llargues,
a vegades de fins més quatre me-sos.
Fins l’any 2010.

Explica’ns els teus treball sobre el
català de Castigaleu i la literatura en
aquesta llengua que s’hi fa.
Ja des del principi d’aquelles estades
em vaig interessar pel català que s’hi
parla i d’entrada em vaig dedicar a
recollir el lèxic del municipi, –com
per exemple el de les dones en el cas
de la cuina i el de les tertúlies que te-
nien en compte les trobades de
cada dia a l’hora de després de di-
nar, o també les converses desenfa-
dades que sortien de les veus dels ju-
gadors de cartes a l’hora del cafè del
cap de setmana, o també les parau-
les d’un pastor, d’un pagès, d’un for-
ner o d’un carboner–, que final-
ment es va convertir en una edició
del llibre La Llengua de Castigaleu.
Després en contacte amb la majoria

de gent del poble vaig anar recollint
anècdotes i històries que s’han con-
vertit en una quarantena de contes:
Contes de la Ribagorça, a l’espera
que puguin ser publicats.
En una ocasió un veí em va fer ar-
ribar la còpia d’una Pastorada de
Castigaleu, que havia trobat a les gol-
fes de ca seva. Posteriorment se’n va
fer un estudi i es va publicar en
col·laboració amb l’Artur Quin-
tana. Era la segona edició que se’n
feia i hi vam fer evident que la Pas-
torada és molt majoritàriament en
castellà amb alguns fragment en
aragonès i en català, contràriament
a l’opinió del primer editor que
creia que la Pastorada era meitat en
aragonès i en castellà i sense cap pre-
sència del català. Amb la nostra
edició també va quedar clar que a
Castigaleu al segle XVIII es parla-
va català i no pas aragonès com pre-

tenia haver demostrat l’autor de la
primera edició.

Com veus la situació de
la llengua catalana i la
cultura que conforma a
l’Aragó?
La cultura lingüística es
manté viva, encara, a la
Franja, amb penes i tre-
balls. El nou Govern
PSOE-JA ha creat una
Direcció General de Po-
lítica Lingüística i ha
restituït el nom de cata-
là que el darrer Govern
PP-PAR havia canviat
pel de LAPAO. Sempre
val més això que l’afer-
rissada persecució de la
llengua catalana per
part de l’anterior Go-
vern.

«Amb la nostra
edició també va
quedar clar que
a Castigaleu al
segle XVIII es
parlava català i
no pas aragonès
com pretenia
haver demostrat
l’autor de la
primera edició
[de la
Pastorada].»

Moners i
Quintana a
Castigaleu
SIGRID SCHMIDT 
VON DER TWER
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A Rastres lingüístics de Setmana Santa

// GLÒRIA FRANCINO PINASA

Aquest mes de març ha resultat in-
tempestiu per les pluges, la neu, el
vent i el fred com la dita coneguda:
Març marcea. Així mateix hi ha un re-
frany que qualifica negativament el
març degut a les seves conseqüències:
Març, marçot, mata a la vella a la vora
del foc i a la jove si pot. I encara el
conte de la vella de Romadriu, que te-
nia un ramat, i, veient que el març
s’havia acabat, li va dir: —Març, mar-
cerol, em fas menos por que un cara-
gol. Llavors el mes de març, enfadat,
va demanar tres dies al mes d’abril;
i li va matar tots els corders, excepte
els que va amagar sota les faldetes, i
diuen, que és per aquest motiu que els
primers dies d’abril acostuma a fer
mal temps.

Sigui com sigui, la literatura po-
pular ens ha deixat nombroses pet-
jades, que canvien amb els temps i els
nous costums de l’ésser humà i de les
distintes societats. Tot i això, encara
s’escolta o s’ha escoltat en ambients
com la Ribagorça així com frases i re-
franys que recorden la celebració
de la Setmana Santa. Una molt este-
sa arreu és pagant, Sant Pere canta,
que significa que quan hi ha diners pel
mig, tot és pot aconseguir; aquesta fra-
se fa referència a les negacions de
Sant Pere quan li van preguntar si era
deixeble de Jesucrist, i ell ho va ne-
gar tres vegades abans que cantés el
gall, tal com ho havia dit Jesús. Una
altra frase feta és fer Pasqua abans de
Rams, que vol dir fer una acció abans
de la que per lògica pertocaria, com
en el cas d’aquestes festes primer és
el diumenge de Rams, amb la bene-
dicció de les palmes, i després el de
Pasqua, encara que en realitat s’uti-
litza per referir-se a quan s’espera una
criatura abans d’haver-se casat la
parella. També expressions com pas-
sar un calvari significa passar mo-
ments difícils o circumstàncies des-
agradables, o semblar un Santo Cris-
to s’utilitza per referir-se a l’aspecte
molt demacrat que presenta una per-
sona, sobretot a causa de malalties. I
qui no ha sentit dir tothom porta la
seva creu, recordant la creu que va
dur Jesús durant el camí que el va
conduir a la crucifixió, tothom té
una pena, una càrrega que ha d’as-

sumir en la seva vida, una dificultat
en definitiva. Qui no ha utilitzat la fra-
se feta: Per la mort de Déu! Com una
exclamació de sorpresa o fet no de-
sitjat? O la frase castellana: Tres jue-
ves hay en el año que relucen más que
el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y
el día de la Ascensión. I si furguéssim
en la memòria en trobaríem tantes
d’altres.

Una altra font que recorda parau-
les relacionades amb la religió i
aquesta setmana dedicada a la Passió
i Resurrecció de Jesucrist es troba en
al toponímia: Al poble de Santorens
recollim la Font de les Indulgències,
on sempre rajava aigua i el Serrat del
Calvari, on antigament s’hi anava a
resar el Via Crucis. A moltes pobla-
cions ribagorçanes s’hi troba el to-
pònim la Creu, la Creueta, les Cre-
uetes, el Serrat de la Creu, per indicar
una fita de terme, partides al municipi
de Bonansa, a aquest poble i a Bibils,
Sirès, Buira, La Torre de Buira; al mu-
nicipi del Pont de Suert també s’hi
troba aquest topònim a: El Pont de
Suert, Gotarta, Iran, Irgo, L’Hostalet,
Llesp, Montiberri, Perves, Viu de
Llevata. A Pallerol hi trobem el Pi-
laret de Santes Creus, que es refereix
a la festivitat del 3 de maig. A Sar-
roqueta anotem el Pilaret dels Evan-

gelis. A Irgo hi trobem una partida i
una pala amb el nom de Corpus, fes-
tivitat relacionada i posterior a la Set-
mana Santa. A Sopeira una finca
propera a Freixanet es diu la Sagris-
tia, part d’una església on es vestei-
xen els sacerdots i es guarden tots els
elements litúrgics; a Ventolà, del mu-
nicipi del Pont de Suert, diverses
finques s’anomenen les Sagristies.

Per acabar citar algunes paraules
molt de Setmana Santa com són el
monument, altars decorats amb flors
principalment i enllumenats amb ci-
ris en honor al Santíssim, que es
preparaven i es preparen per als
dies que recorden la Passió i mort de
Jesús. Les matraques, instruments de
fusta que suplien el toc de campanes,
i que els escolans tocaven amb alegria
i força pels carrers per convidar als ac-
tes religiosos. Fer la visita al Santíssim,
anar a resar a les capelletes destina-
des a conservar el Santíssim els dijous
i divendres sant. Els caputxinos amb
els seus hàbits i cucurulles mantenien
a la canalla atents durant la repre-
sentació de la processó pels carrers
dels pobles. El dissabte de glòria es
practicava la benedicció de les cases
i de l’aigua beneita i la plega d’ous,
que en part s’utilitzaven per elaborar
un bon berenar per a la canalla...

Capelleta de
Sant Climent
a Sopeira
GLÒRIA FRANCINO
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Revisions a la central hidroelèctrica d’Escales
// GLÒRIA FRANCINO PINASA

A finals del mes de febrer i
gairebé tot el març s’han efectuat
revisions a la vàlvula de desguàs de
fondo de la presa d’Escales (Sope-
ira), qualificada de gravetat per-
pendicular i posada en servei a par-
tir del 24 de juny de 1955. Aquesta
vàlvula té un diàmetre de 2,70 me-
tres i es troba dins la roca, al marge
esquerre del que era el Noguera
Ribagorçana. Els bussos havien de
submergir-se a uns 60 metres de
fondària, localitzar l’entrada de la
reixa a la roca, reparar les juntes i
segellar, tancar l’entrada de l’aigua,
amb la finalitat que a l’extrem de la
canonada els operaris poguessin
fer les revisions i reparacions per-
tinents a la vàlvula de desguàs de
fondo.

Els treballs de revisió els ha dut a
terme l’empresa sumergia.com 
—que té un contracte amb EN-
DESA a qui pertany actualment la
central d’Escales— formada per un
equip de set o vuit bussejadors ex-
perts en immersió aquàtica provi-
nents de distintes comunitats auto-
nòmiques: Andalusia, Aragó, Cas-
tella, el País Basc..., que realitzen
feines tant a nivell nacional com in-
ternacional, ja sigui en rius, embas-
saments, salvaments aquàtics, obra

hidràulica, cablejat
fibra òptica, centrals
tèrmiques, platafor-
mes petrolíferes..., i que van allot-
jar-se a la casa el Pasé de turisme
rural de Sopeira

L’ofici de bussejador es regeix per
un protocol d’actuació estricte. En
el cas de la revisió de la central hi-
droelèctrica d’Escales disposaven
d’una plataforma, i un equip mínim
de cinc persones realitzava el tre-
balla: un bus se submergia, un mà-
xim de 10 minuts, i anava acompa-
nyat de l’ajudant, altres companys
d’emergència, de control i ajudants
a l’exterior. La feina se’ls va com-
plicar perquè van arribar l’última
setmana de febrer quan va fer la ne-
vada més forta de l’hivern: la neu els
arribava gairebé al genoll als caps de
la coronació de la presa que es tro-
ba a 823,50 metres d’altitud. La
temperatura era tan baixa que es va
glaçar la superfície de l’embassa-
ment i les primeres immersions els
bussejadors van haver de trencar el
gel per poder fer el descens als 60
metres. Com va ploure, les aigües, ge-
neralment verdoses i clares, estaven
fosques i enterbolides, i molt més al
fondo on havien de revisar l’entra-
da a la vàlvula. Mentres va durar la

revisió el fred, la pluja i vent van ser
presents molts dies, i el nivell d’Es-
cales anava pujant degut a la neu i
les pluges, la qual cosa també difi-
cultava la immersió. Finalment la úl-
tima setmana del mes de març es va
acabar l’operació de l’empresa de
bussejadors.

L’obra d’Escales va significar un
gran repte per a l’empresa EN-
HER en aquells temps —des del
1947 fins 1955—, tant per l’orogra-
fia del terreny i les dificultats que
se’n desprenien com per la manera
de construir-la, però l’eficàcia dels
enginyers, dissenyadors i treballa-
dors van aconseguir portar-la a ter-
me amb èxit. La capacitat de l’em-
bassament d’Escales és de
157.844.000 m³, dels quals poden ser
utilitzats per a producció energèti-
ca 120.344.000 m³. Les turbines ori-
ginals eren tres Francis, d’eix verti-
cal fabricades per la casa Neyrpic de
16.800 CV de potència cadascuna,
segons referència del llibre L’aven-
tura hidroelèctrica de la Ribagor-
çana de l’escriptor Llorenç Sán-
chez Villanova, i l’any passat també
van ser revisades.

Dalt: Grup 
de treball
Sumergia
SUMERGIA.COM

Dreta: Pantà
de les Escales
GLÒRIA FRANCINO
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Quan neix a Fraga la CNT?
Al 1918, no obstant això Agustín
Orús (militant als anys trenta) sem-
pre explicava que adés del 18 ja hi
havia un grup llibertari organitzat,
però no tenim més dades. Hi ha una
anècdota que potser reveladora:
Orús explicava que sa jaia ja li can-
tava l’històric himne anarquista
“Hijos del Pueblo”. 

Expliqueu-nos una mica los inicis
Passa per diferents etapes, sobretot,
degut a les circumstàncies polítiques
del moment. La dictadura de Primo
de Rivera il·legalitza la CNT i no sirà
fins lo 1931 que recupera la legali-
tat. A Fraga la clandestinitat és elu-
dida en la creació d’ un ateneu lli-
bertari: la “Asociación Cultural Au-
rora”. Són anys de molta agitació
cultural i de propaganda àcrata.
Eren freqüents los mítings i confe-
rències; per Fraga van passar per-

sonatges molt coneguts de la CNT
i lo moviment obrer: Ramón Acín,
Andreu Nin, Joaquín Maurín, Ra-
món J. Sender, José Alberola, etc.

Quin paper té la CNT a Fraga du-
rant los anys 30 i los anys de la Re-
pública?
En l’arribada de la República la
CNT torna a la llum pública, “La
Aurora” continuarà encarregant-se
de la part cultural del Sindicat. Se
compra un solar i se construís una
casa com a seu social. Volem desta-
car que van ser les persones afilia-
des al sindicat les que van pagar i
van obrar la casa i lo solar. 
Al 1933 arriba a Fraga lo mestre ra-
cionalista José Alberola. Feia poc
que s’havien constituït les Joven-
tuts Llibertàries. És lo mateix any
en què la CNT convoca vaga per
les vuit hores i pujada de jornal a la
indústria manufacturera de figues,

protagonitzada per dones: “les en-
caixonadores”. També és l’any de
la Vaga General Revolucionària en
què diferents pobles de la ribera
del Cinca participen activament
ocupant finques dels terratinents a
Bellver, Albalat, etc. Com a conse-
qüència, hi va haver una gran re-
pressió a tota la comarca en perso-
nes ferides i nombroses detencions,
també “cenetistes” de Fraga.
A la seu del sindicat, se fique en
marxa una escola racionalista en lo
mestre Alberola i també un grup
de teatre que farà representacions
de temàtica social a Fraga, pobles
de la comarca i a Lleida. Són fre-
qüents les “gires llibertàries”: ex-
cursions pels pobles del voltant
agon s’organitzen trobades en los
grups llibertaris locals.
A l’època republicana se torna a
repetir la mateixa situació repres-
siva i durant l’ anomenat “bienni

PATRICI BARQUÍN I JUAN CARLOS CHINÉ, 
MEMBRES DEL COMITÈ LOCAL DEL SINDICAT DE FRAGA

«Després de 100 anys d'història, les propostes 
de canvi social de CNT continuen vigents»
// ROSA ARQUÉ

Membres i
simpatitzants
de CNT Fraga 
CENTRO DE ESTUDIOS

LIBERTARIOS JOSÉ

ALBEROLA
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negre” lo sindicat és il·legalitzat un
altre camí: l’ Aurora torna a agar-
rar lo relleu fins l’arribada del
“Frente Popular” al govern —fe-
brer de 1936— que torna la legali-
tat a la CNT. Un mes abans del cop
militar del 18 de juliol, la CNT de
Fraga va convocar la vaga de la
sega, reclamant pujada del jornal i
jornada laboral de 8 hores per als
segadors.

Com viu la CNT lo període de
guerra i revolució a Fraga?
Lo 18 de juliol de 1936 la CNT és l’ú-
nic sindicat a Fraga, però, a més a
més, és l’única organització “políti-
ca” d’esquerres majoritària. Lo re-
publicanisme local estava agrupat a
“Izquierda Republicana”, però a
diferència de los llibertaris no tenia
base social. Lo mateix dia del cop
d’estat la CNT i la UGT convoquen,
a nivell nacional, una vaga general
en la intenció de repel·lir la revolta
militar. La militància cenetista i re-
publicana de Fraga ix al carrer i en
pocs dies torna lo control de la si-
tuació i comença lo procés revolu-
cionari..
L’alcalde i la corporació municipal di-
miteixen, es constitueix lo “Comité
Popular Antifascista” format per lli-
bertaris i republicans. Temps desprès
es formarà un “Consejo Comunal”
que sirà qui es farà càrrec de gestio-
nar los assumptes municipals. Albe-
rola és nomenat president, però tam-
bé alguns membres de l’antic govern
local formaran part, també, del “Con-
sejo”, com va ser lo cas de l’alcalde
Joaquín Viladrich. Es col·lectivitza la
terra i la ramaderia, sobretot la dels
grans propietaris i la de la propietat
municipal; també l’indústria i lo co-
merç. En qüestions socials, destacar
la creació d’un “Hospital de Sangre”,
una escola, la primera biblioteca pú-
blica de la història, etc. Es “confisca”
la moneda republicana i s’emet una
moneda local.
Al novembre de 1936 es constitueix
lo “Consejo de Aragón”, i Fraga va
ser la primera seu, adés del seu
trasllat a Casp. Albrerola és nome-
nat “Consejero de Instrucción Pú-
blica” –ensenyament.

Com sobreviu al franquisme?
Lo Sindicat es reorganitza a la clan-
destinitat. Va tindre importància

als anys quaranta, sobretot a la con-
ca minera del Baix Segre i l’Ebre,
agon treballen molts miners de Fra-
ga i de la comarca. Allí es van or-
ganitzar protestes i reivindicacions
fins l’any 1946 en què la policia i la
Guardia Civil van detindre en una
operació conjunta a 250 treballadors
de tota la conca, tots de la CNT. La
repressió fou molt dura. Entre los
detinguts trobem a Valero Chiné, la
persona que va ser lo primer secre-
tari general del Sindicat de Fraga
l’any 1977.
Des d’aquells anys, fins a la mort del
dictador, lo nucli cenetista se va
mantindre organitzat, però l’activi-
tat es va reduir als contactes en l’Or-
ganització de l’interior i de l’exili.

Com torna la CNT a la legalitat de-
mocràtica?
Al 1976, un any desprès de la mort
del dictador, s’organitzen les pri-
meres reunions de cenetistes de
Fraga amb la intenció de reorga-
nitzar i legalitzar la CNT. Al 77 es le-
galitza; la major part de la militàn-
cia són membres de la històrica
CNT, d’altres acaben d’arribar de l’e-
xili i finalment hi ha també un grup
important de joves.

Quin paper té la CNT a Fraga des
de la transició democràtica fins ara?
La legalització va permetre tornar a
tenir cert relleu protagonitzant con-
flictes laborals, alguns mediàtics,
com ara en una coneguda empresa
fragatina, agon les treballadores i
treballadors van estar tancats, di-
versos dies, a la sala de plens de l’a-
juntament de Fraga.
Durant eixos quaranta anys hem es-
tat presents, també, al terreny social
i cultural. Als anys 80 i 90 vam ser

impulsors de diverses campanyes: a
favor de l’objecció de consciència i
la insubmissió al servei militar, en
contra de l’OTAN, a favor de la pau
i la solidaritat internacionalista, a
més de diverses iniciatives en favor
de la població migrant i en contra
del racisme. Un altre punt important
de la nostra activitat són les Jorna-
des Culturals i Llibertàries que des
de fa uns anys organitzem al voltant
de temes d’actualitat: ecologia, fe-
minisme, memòria històrica, eco-
nomia, premsa., i que durant molt
temps han estat los únics actes cul-
turals independents i no subven-
cionats a Fraga. Finalment, i com
sempre s’ha fet al nostre sindicat, te-
nim la feina diària d’atenció als tre-
balladors, la feina sindical, que és
poc visible però molt important so-
bretot los darrers anys perquè en la
crisi los casos d’explotació han aug-
mentat de manera preocupant. 

Quin sentit té actualment un sindi-
cat com la CNT a Fraga?
Mentre no superem l’actual sistema
de classes, les treballadores i treba-
lladors continuarem necessitant tin-
dre les nostres pròpies estructures
organitzatives, les nostres “institu-
cions” independents i allunyades del
poder, només així pararem la cons-
tant pèrdua de drets que estem so-
frint, originada per les polítiques des
de la dreta i també des de l’esquer-
ra quan arriba al poder. Però no po-
dem oblidar que des de la CNT el
que es busca es un canvi social,
molts li diuen utopia però nosaltros
tenim ben clar que lo pensament lli-
bertari cada dia deixa senyals tan-
gibles de la seua vigència i per això
hem decidit seguir-les per canviar lo
món. 

Membres i
simpatitzants
de CNT Fraga 
CENTRO DE ESTUDIOS

LIBERTARIOS JOSÉ

ALBEROLA
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El català del Matarranya al segle XIV
// ARTUR QUINTANA

von..., que són els exemples més an-
tics que es coneixen fins ara d’aquesta
forma. En el lèxic hi ha un bon gru-
ix de mots ben clàssics, desapareguts
actualment dels parlars matarranyecs
i substituïts per castellanismes: mar-
messor, batlle, església, esdevenidor,
fur, jorn, ostatge... 

Tant el prologuista com els autors
insisteixen repetides vegades en el fet
que els manuscrits editats evidencien
que no puede haber duda de que la
lengua propia de la comarca del Ma-
tarraña era ya en la Edad Media el ca-
talán i ho reblen fent-ho extensiu a al-
tres estudis seus sobre tota la Fran-
ja i que gràcies a ells queda demostrat
que el català és la llengua de la Fran-
ja d’Aragó des de l’Edat Mitjana. I cal
que ho segueixen repetint, sense re-
pòs, perquè a l’Aragó són molts els
nostres conciutadans que neguen
amb gran afany aquesta evidència –
els LAPAO i afins, entre d’altres. 

Hi ha en marxa un magne projec-
te per a editar tots els textos en català
escrits a l’Aragó des segle XIII fins
a l’abolició dels furs el 1707, quan Fe-
lip V va prohibir l’ús oficial del català.
Als textos d’origen municipal s’hi han
d’afegir especialment els d’origen
eclesiàstic, prou nombrosos, que no
només són textos de caire jurídico-
administratiu, ans també literaris,
com ja s’ha pogut mostrar. De feina,
els filòlegs en tenen molta esperant-
los. 

de Casp (1412) es farà present en l’es-
crit, és absent dels documents i així
quan el notari reprodueix les parau-
les d’un frare calatrau, membre d’u-
na orde castellana, ho fa en català. 

Els textos són en general contrac-
tes de compravenda de terres, prés-
tecs i àpoques (cobrament d’aquells)
i les dites cartes del consell sobre lí-
mits municipals, distribució d’aigües,
pastures i temes que toquen a la jus-
tícia que exercia el batlle del muni-
cipi com a representant del senyor.
Per a redactar-los els notaris dispo-
saven de formularis, heretats del lla-
tí, que adaptaven a cada situació. El
llenguatge és farcit de tecnicismes ju-
rídics d’origen culte, com era, i en
bona part segueix essent, en moltes
llengües de l’Europa Occidental.
Donen abundant informació sobre la
història social, econòmica, lingüística
i jurídica del territori. 

Els autors en la segona part del lli-
bre han estudiat a fons la llengua ca-
talana dels textos i n’han fet una es-
plèndida descripció: grafia, fonètica,
morfosintaxi i lèxic amb inclusió de
tota la toponomàstica. En voldria cri-
dar l’atenció sobre alguns punts: la
grafia difereix ben poc de l’actual,
amb ny, ç, -ch (=k), j/g, x i tx, llevat de
cinc o sis casos excepcionals i sor-
prenents de ch (ch. Cherta, Sancho,
perche i Barrachines). En morfolo-
gia trobem exemples de subjuntiu en
–o [que] ceso, levo, guànyon, sàl-

Fa ben poc ha aparegut el llibre: Sia
manifesta cosa a tots hòmens. El ca-
talà del segle XIV en textos notarials
del Matarranya (Terol) de Javier Gi-
ralt i María Teresa Moret de la Uni-
versitat de Saragossa, publicat per les
Prensas Universitarias d’aqueixa uni-
versitat, ben editat i il·lustrat. Els au-
tors tenen merescuda fama pels seus
treballs de catalanística, sobretot en
l’edició de textos catalans medie-
vals aragonesos. Precedeix el llibre un
informatiu pròleg de Jesús Vázquez,
conegut romanista i aragonesista. 

S’hi publiquen els textos sencers de
50 pergamins del segle XIV en cata-
là, tret de breus fragments en arago-
nès i llatí. Procedeixen majoritària-
ment d’arxius municipals de la Co-
marca del Matarranya, si bé se n’ex-
clouen els septentrionals de Maella a
Faió i els ponentins de la Codonye-
ra a Aiguaviva. Els arxius municipals
més ben representats són els de Fon-
despatla, la Freixneda i Massalió,
que sumen quasi trenta documents
del total. La resta provenen d’altres
arxius municipals de la comarca o de
centres de l’entorn on es guarden per-
gamins municipals de procedència
matarranyenca. 

Els redactors eren sempre els no-
taris municipals. Havien de ser ara-
gonesos, viure al nostre país i conèi-
xer les tres llengües oficials de la Co-
rona: aragonès, català i llatí; les altres
no. La llengua castellana, que després

ENTRE DOS AIGÜES

Mares soles per elecció // Marina d’Algars

He vist a la TV una entrevista a una mare soltera. Soltera i mare
per elecció. Mare sola sense parella que no està sola perquè, en
els últims anys, ja són un col·lectiu que ha format diferents asso-
ciacions per a donar suport i defensar els seus drets. Comentava
l’entrevistada que una volta presa la decisió es presentava la di-
ficultat de dir-ho a la seua família, ja que viu a un poble petit de
les nostres comarques on la intimitat és quasi patrimoni col·lec-
tiu i no sabia ben bé com ho entendrien els seus pares. Cap pro-
blema; comprensió i respecte a la decisió. Ara ja fa déu anys que
va nàixer la seua filla i no hi ha absolutament cap actitud discri-
minatòria vers els altres xiquets i xiquetes. Socialització norma-
litzada dintre i fora de l’escola. Afortunadament, no abunda la men-
talitat tancada davant un fet que habitualment no succeís ni al po-
ble ni a la ciutat. Perfectament es pot criar i educar una filla o un
fill sola, sense la figura paterna. Escollir ser mare sense parella

significa buscar una clínica privada de reproducció assistida a la
recerca d’un donant anònim. Són dones segures de si mateixes,
la majoria prenen la decisió entre els 35 i 45 anys. Avui és una op-
ció en alça. Les xarxes d’Internet (Facebook, Twitter...) faciliten
la informació i comunicació amplia sobre aquesta i d’altres for-
mes de desenvolupament en un model de família no tradicional.
Al llarg de la història hi ha dones que han criat sense pare. En l’ac-
tualitat, a Espanya el 80% de les famílies monoparental són de
dones per elecció (Font: Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades) Les dificultats nacionals i internacionals per
a l’adopció han afavorit el creixement d’aquesta opció. En con-
traposició a la família heteroparental o tradicional, actualment,
el concepte de família es presenta plural i obert. Mare soltera per
elecció, homomaternitat, homopaternitat, són alguns dels models
que fan possible la vida basada en la llibertat, el respecte i l’amor.
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Avui, 24 de març de l’any de Nostre Senyor de 2018, al llarg
i ample del país ha plogut suaument tot lo dia; si més no a la
part del país que ara habito: no fa su ploure, com diria ma mare. 

Com que estic infectat de literatura no puc ni sé evitar que
em vinga al cap el títol de l’obra de l’escriptora balaguerina
Teresa Pàmies Va ploure tot el dia (1974), un títol que les pres-
sions editorials no van deixar que fos Va ploure tot lo dia, amb
un sintagma fossilitzat (tot lo dia / tot lo món) encara prou viu
en el parlar d’arreu del domini lingüístic, una peculiaritat que
en nombroses ocasions he volgut ressaltar. Sens dubte –des-
prés de l’obra redactada amb Tomàs Pàmies, pare de la Tere-
sa, Testament a Praga– aquesta crònica novel·lada d’una jor-
nada plujosa d’una exiliada retornada a Barcelona és la mi-
llor obra de Teresa Pàmies, si més no per a mi. 

Esclar que com també soc lector irreverent de poesia –fins
i tot de la francesa–, no puc evitar evocar ara el conegut poe-
ma de Paul Verlaine Il pleure dans mon coeur (Il pleut dou-
cement sur la ville. Arthur Rimbaud) que diu “Il pleure dans
mon cœur / Comme il pleut sur la ville./ Quelle est cette langueur

/ Qui pénètre mon cœur? // Ô bruit doux de la pluie / Par ter-
re et sur les toits! / Pour un cœur qui s’ennuie, / Ô le chant de
la pluie! // Il pleure sans raison / Dans ce cœur qui s’écœure. /
Quoi! nulle trahison? / Ce deuil est sans raison. // C’est bien la
pire peine / De ne savoir pourquoi, / Sans amour et sans hai-
ne, / Mon cœur a tant de peine.” 

Com que cada dia som menys francòfons, vet aquí una ver-
sió catalana d’aquest poema: “Plora en el meu cor / Com plou
sobre la ciutat. / Quina és aquesta llangor / Que penetra en el
meu cor? // Oh dolç soroll de la pluja / Pel terra i a les teula-
des! / Per a un cor en el dolor, / Oh el cant de la pluja! // Plo-
ra sense motiu / En aquest cor descoratjat. / Com! Cap traïció!
/ Aquest dol no té raons. // És la pitjor de les penes / No sa-
ber per què, / Sense amor i sense odi, / El meu cor sent tanta
pena!”.

Potser que en arribar a la seixantena em retorna amb més
intensitat la melangia que de sempre m’acompanya en les jor-
nades de pluja dolça i persistent. No fa su ploure a la ciutat...
i al meu ànim.

No fa su ploure // Esteve Betrià

U12

Mans manetes. L’Alguer: 
paraules, cançons i veus de minyons
// CARLES SANCHO

ral alguerès. Cantem junts. Cançons
arreplegades al Matarranya (2007),
iniciativa pedagògica escolar que va
donar com a resultat un llibre i un
CD, és un treball coordinat per Mar-
garita Celma, on hi va participar el
professorat i l’alumnat del C.E.I.P. Vi-
cente Ferrer Ramos de Vall-de-
roures i que va comptar amb la
col·laboració i reconeixement del
Govern d’Aragó. Les cançons de la
nostra gent (2013) de l’animador cul-
tural fragatí Josep Galan, recull els
materials del Baix Cinca en un llibre
i CD, editat per l’Institut d’Estudis del
Baix Cinca. Lo Molinar. Literatura
popular catalana del Matarranya i
Mequinensa (1996) i Bllat Colrat!
Literatura popular catalana del Baix
Cinca, la Llitera i la Ribagorça (1997)
són treballs de recerca més amplis
que els anteriors on també es recullen
un bon nombre de cançons tradicio-
nals dels infants de la Franja amb la
transcripció musical de les composi-
cions. Estes publicacions i enregis-
traments musicals són molt interes-
sants com a materials de suport per
l’ensenyament de la nostra llengua i
cultura en els nostres centres educa-
tius.

llibre pedagògic per promocionar
les cançons tradicionals dels més
menuts. És per això que s’han lliurat
10.000 exemplars a xiquets i profes-
sors de l’illa. La llengua catalana a
l’Alguer està en una situació molt frà-
gil i difícil i necessita el recolzament
d’iniciatives de tot tipus per man-
tindre vives la llengua i la cultura prò-
pies de la ciutat sarda. El nom del
projecte triat, Mans manetes, és el tí-
tol d’una de les cançons infantils tra-
dicionals, per ensenyar a picar de
mans als xiquets, que compta amb
més versions i que compartim a tots
els territoris de llengua catalana.
Recordem la lletra més popular a les
nostres viles i que apareix en el nos-
tre Cançoner del Molinar: pau ma-
netes/ toca xiquetes/ toca-les tu/ que
les tens menudetes. Dels vint-i-dos te-
mes interpretats en el disc alguerès
alguns també els hem escoltat i re-
collit a tota la Franja i, és que els dos
territoris, encara que pertanyem a dos
estats diferents, formem part d’una
mateixa llengua i cultura per molt
allunyats que estiguem de l’illa ita-
liana. Sobre les cançons tradicio-
nals per a la canalla a la Franja tenim
materials pareguts al projecte cultu-

Mans manetes. L’Alguer: parau-
les, cançons i veus de minyons és un
projecte cultural de la Plataforma per
la Llengua amb l’objectiu de recollir,
difondre i dignificar les cançons tra-
dicionals i infantils de la ciutat sarda.
Com a resultat d’esta interessant
iniciativa, finançada per una campa-
nya de microdonatius, s’ha publicat
recentment un llibre i enregistrat un
disc amb una selecció de vint-i-dos
composicions en homenatge i reco-
neixement a la seua llengua catalana
i a la seua cultura. Els temes musicals
que apareixen en el treball estan in-
terpretats per la Coral de l’Alguer
formada per xiquets i, acompanyada,
per prestigiosos músics d’arreu del
territori de llengua catalana: Sanjo-
sex, Meritxell Gené, Àngel Maresca,
Joan Garriga, Pau Alabajos, entre al-
tres. Per a promocionar el projecte
del llibre-disc Mans manetes s’han co-
mençat a fer concerts de presentació
a l’Alguer, Tarragona i L’Hospitalet
–en el festival Barna Sants– amb
molt bona acceptació per part del pú-
blic i la premsa. Este cançoner al-
guerès pretén ser de gran utilitat
per als infants i mestres de la ciutat
italiana perquè va acompanyat d’un
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A vegades passa, t’afanyes a escriure perquè t’han recordat
amablement que hauries de lliurar l’article i, quan ja l’has pen-
sat i embastat, aleshores esdevé alguna cosa que et sotrague-
ja i et «distrau» del text iniciat. L’empresonament de cinc par-
lamentaris catalans més per ordre del tenebrós jutge Llarena
m’ha deixat tocat, com a tanta gent independentista o no, per-
què espero que n´hi haja, de gent «tocada» democràticament.
I encara més tocat amb l’episodi del President Puigdemont de-
tingut a Alemanya. El que viuen els presos i les seues famílies
per les raons esgrimides per la maquinària de l’Estat espanyol
disfressada de justícia és, en aquest segle XXI, una mostra de
crueltat i una bufetada en tota regla a les aspiracions nacionals
dels catalans. I ho deixo ací.

Un servidor volia fer la crònica d’un exercici “de camp” a
partir de petits senyals socials i lingüístics detectats al meu po-
ble, Ja veureu per què és barata l’anàlisi i, tanmateix, goso de-
manar que la valoreu. La part lingüística és molt barata per-
què es basa en «el treball» sobre una població de dues perso-
nes!; bé, de dues xiquetes amb les jaies corresponents, abordades
al migdia a l’eixida de l’escola. La primera xiqueta, de 4 anys,
d’àvia castellanoparlant, em vol cridar l’atenció parlant con-
tenta en català, «perquè fa català a l’escola» diu la jaia... I tam-
bé hi fa anglès!, rebla orgullosa, i li demana que em diga els one,
two, tree. La segona xiqueta de l’enquesta és de jaia catalano-
parlant i parenta de l’enquestador: «cómete la manzana», li et-
ziba a la xiqueta... Ja tenim el quadre: els alumnes d’infantil fra-
gatins fan ensenyament trilingüe! No em digueu que no és una
bona notícia. A mi, però, em deixa intranquil i em porta a pen-
sar que una llengua tan desemparada com la nostra, amb la com-

petència «deslleial» del castellà i anglès, no tindrà fàcil la su-
pervivència si no rep un tractament preferent, i això em temo
que és molt lluny de la voluntat de l’Administració i, malau-
radament, tampoc no pareix que siga una prioritat «popular»
com es pot constatar sense fer enquestes barates com la meua. 

La part sociològica parteix de dues observacions: el programa
de Marzo poético i una conversa en un establiment comercial.
El programa de l’Ajuntament de Fraga, positiu a priori, em va
caure de les mans en constatar l’absència de la llengua de la
terra en els deu actes programats. O siga que la poesia és im-
portant, però el català no deu tenir entitat per a ser-hi present:
un fiasco. Per cert, en tot el programa, només en el títol en bi-
lingüe de la conferència inaugural, a càrrec de Marina Garcés,
hi treia la punteta la nostra llengua. La conversa esmentada ana-
va de l’explicació d’un client (de Seròs) a la dependenta sobre
la crispació «ambiental» que es viu pel procés català i, li deia,
que quan passa la ratlla divisòria de les «comunitats», per es-
talviar-se possibles retrets, es trau el llacet groc que porta cada
dia per demanar la llibertat dels presos polítics catalans... Per
cert, el de Seròs i la filòsofa Marina Garcés coincideixen a l’ho-
ra de manifestar-se contra la violència de l’Estat a Catalunya;
val a recordar que Marina Garcés ha sonat últimament com
a possible investigada per participar en l’acte de presentació
del col·lectiu En peu de pau. 

Ja em sabreu excusar si no hi trobeu gaire substància a l’ar-
ticle, però amb un panorama com el que es viu al Principat, amb
la llosa dels presos polítics i la tensió pels esdeveniments d’a-
questes setmanes a un se li acaben els quartos i la sociolin-
güística. 

Sociologia i lingüística barates // Francesc Ricart

NO SOM D’EIXE MÓN

Muntaner i l’A-
juntament de
Falset, que tin-
drà lloc del 19 al
21 d’octubre de
2018. Hi parti-
ciparan experts i
aficionats de
tots els territoris.
Les comunica-
cions de caràc-
ter acadèmic/
científic s’alter-
naran amb acti-
vitats i tallers de caire més lúdic.

L’organització ha estructurat el
congrés en quatre eixos temàtics El
primer, sobre aspectes històrics de
la jota, el segon, sobre la identitat i
la patrimonialització. En tercer lloc,
s’analitzarà l’ús i la funció de la jota,
tenint en compte que la jota gaudeix
de gran varietat d’usos i funcions,

La jota és una manifestació mu-
sical complexa, amb diverses con-
notacions culturals. El seu significat
varia d’acord amb el context histò-
ric i geogràfic. Dansa, música i pa-
raula interactuen en una rica diver-
sitat de formes en relació a les con-
ductes i valors que li atorga cada co-
munitat. Documentada històrica-
ment des de mitjans del segle XVIII,
s’ha mantingut viva fins a l’actuali-
tat, tant en el cas de la jota ballada
com en el de la jota cantada impro-
visada. 

Als territoris de parla catalana, la
jota, amb diverses denominacions i
característiques, és present a dife-
rents punts i aquesta potència cul-
tural s’analitzarà al primer Con-
grés de la Jota als Territoris de Par-
la Catalana, organitzat pel Depar-
tament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, l’Institut Ramon

I Congrés de la Jota als territoris de parla catalana
// ROSA ARQUÉ

que ajuden els experts a traçar un
mapa de la vigència de la jota a casa
nostra. l el darrer bloc, les formes de
transmissió, en què es plantejarà
com la transmissió, l’herència i el pa-
trimoni són eines complementàries
que permeten que la jota segueixi
viva en la vida quotidiana, la festa i
l’educació formal i informal.
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La depuració d’aigües a Aragó: 
una cadena de despropòsits
// AITOR CLEMENTE *

tard per modificar el sistema de fi-
nançament de les depuradores d’al-
guns llocs del Matarranya com Que-
retes, Vall-de-Roures o Pena-roja,
però sí que va ser possible en aquells
que pertoquen a la zona 10-B del
Pla, com Aiguaviva, Calaceit, Mas-
salió o Maella, per citar-ne alguns.

Mentrestant, en estos últims llocs
les aigües segueixen aplegant brutes
als rius i, per ixo, los nostres ajunta-
ments van ser sancionats per la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
l’any passat, fet que va provocar una
situació doblement injusta, ja que es-
tàvem pagant un Cànon de Vertido
superior per este mateix motiu. I per-
què la situació sigue incara més fla-
grant, enmig d’este atac d’irrespon-
sabilidat, la CHE mostra una enor-
me preocupació per l’estat de les
masses d’aigua, per exemple, del
riu Bergantes. Sí, lo mateix riu sobre
el qual encara planeja un projecte de
la pròpia CHE que el submergiria
davall un pantà i que convertiria les
seues aigües cristal·lines, la seua flo-
ra i la seua fauna plenes de vida en
una acumulació de llodos i residus.

Aixís pues, esperem que promp-
te puguem depurar les nostres ai-
gües, però que també es puguen de-
purar les responsabilidats d’aquells
i aquelles que han anat generant esta
cadena de despropòsits agon los
perjudicats han sét los de sempre, los
veïns i les veïnes del medi rural ara-
gonès.

cost fins a diau voltes més, tant en la
construcció com en el manteniment,
en contra de propostes de tipo ex-
tensiu, més ecològiques i eficients.

Per conseguir-lo, se va llevar l’au-
tonomia municipal als ajuntaments
que havien cedit, en bona voluntat,
davant la proposta d’«auxili» rebu-
da del Goviarn d’Aragó, en lloc de
prestar-los l’ajuda tècnica i econò-
mica que necessitaven. A més, per
poder pagar este oscur negoci, pi-
lotat pel PAR des del seu inici a tra-
vés de l’Institut Aragonès de l’Ai-
gua, les aragoneses i los aragonesos
duem anys pagant el Cànon de Sa-
nejament primer, i l’ICA dispués, sin
conèixer el destí que se dona a los
diners recaudats. Per justificar este
impost, lo Goviarn d’Aragó apel·la
vui en dia a la solidaridat de tots los
aragonesos, ja que d’altra manera no
seria possible costejar la depuració
dels llocs més menuts, la qual cosa
és certa i lògica, si bé no podem pa-
gar «solidàriament» los excessos
provocats pel PASD, de la mateixa
manera que mos han obligat a fer en
el Projecte Castor o el rescat de les
autopistes radials de Madrid.

El Goviarn d’Aragó va iniciar en
esta legislatura una revisió del Pla,
la qual cosa es va veurer com una
oportunitat per frenar este escàndol,
en clars indicis de corrupció. Alguns
processos de licitació van ser sus-
pesos, i se va fer un canvi en el plan-
tejament. Esta revisió va aplegar

La depuradora
d’Alcanyís va
entrar en ser-
vei l’octubre
de 2000
CARLES TERÈS

Últimament, la depuració d’ai-
gües residuals és un tema candent a
Aragó, especialment per la implan-
tació del polèmic impost de Conta-
minació de les Aigües (conegut com
ICA) i per la no construcció de les
infraestructures pendents en esta
matèria. Més d’una dècada dispués
de la firma dels convenis pels quals
l’Institut Aragonès de l’Aigua
(IAA) havia d’encarregar-se de la
construcció dels equipaments ne-
cessaris en matèria de depuració, los
nostres llocs han de seguir abocant
les seues aigües brutes i a més, per
acabar-ho d’adobar, l’any passat
vam ser sancionats per este motiu.

Al llarg de tot este temps s’han
succeït multitud de despropòsits
derivats de la pròpia concepció del
Pla Aragonès de Depuració i Sane-
jament (PASD) i la seua gestió pos-
terior, com un sobredimensiona-
ment intencionat de les infraes-
tructures, operacions de privatitza-
ció a través de concessions a em-
preses que han disparat el cost del
servei en tota la Comunidat i la im-
posició de successius gravàmens a la
ciudadania com l’anterior Cànon de
Sanejament o l’actual ICA, los quals,
com impostos ambientals són legí-
tims i pot ser necessaris, però en unes
formes totalment injustes.

Este Pla concebia que la pràctica
totalidat de les depuradores que
s’havien de construir a Aragó per
complir en la legislació europea se fa-
rien a través de la fórmula de con-
cessió, privatitzant d’esta manera un
servei bàsic per a la població, un sis-
tema similar al previst per l’anterior
Goviarn d’Aragó per a l’Hospital
d’Alcanyís. Les adjudicatàries van dis-
senyar sistemàticament depurado-
res absolutament sobredimensiona-
des en la seua grandària i en les seues
tecnologies en l’objectiu de generar
alts margens de benefici, implantant
a més un model que, en llocs de me-
nos de 3.000 habitants, en dispara el

* Alcalde d’Aiguaviva de Bergantes i portaveu

de GANAR a la Comarca del Bajo Aragón.
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