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Premi Franja 2020
El guardó, que distingeix a persones
destacades en la defensa de la
llengua i cultura a la Franja, ha
recaigut en Pepa Nogués Furió. [p.5]

CingaFòrum 2021
Enguany, la jornada ha estat
dedicada a les figures de R. J. Sender
i J. Moncada. També s’ha presentat
el còmic Camí de sirga. [p.6 i 7]

La dreta aragonesa,
contra l’Institut del Català 
VOX, PP, PAR i Ciudadanos voten a
les Corts d’Aragó la supressió l’Ins-
titut Aragonès del Català. [p.14]

Temps de Franja, guardonat
El Govern d’Aragó ha atorgat el Pre-
mi Desideri Lombarte 2021 als inves-
tigadors J. A. Carrégalo i P. Vidal i a
aquesta revista. [p.15]

[p.3]
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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: La 2 de Viladrich. Vall-de-
roures: Camins Serret.
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Aragón TV, la tele de tots?

Que la invisibilitat del «catalán d’Aragón»
a Aragón TV és absoluta no suposa cap no-
vetat, i això des dels seus orígens a finals dels
80, quan la sensibilitat autonòmica de la jove
democràcia mirava amb bons ulls les dife-
rències. Des d’allavòrens han passat governs
de tots los colors, avenços i retrocessos en
la legislació lingüística, retorns de béns
eclesiàstics, guerres de banderes..., i la ca-
dena s’ha mantingut impertorbable. La
llista de greuges és llarga. No hi ha hagut cap
programa en català, una de les llengües que
els seus propis estatuts li manen protegir —
fa poc n’ha sorgit un en aragonès, cosa
bona—. No s’ha sentit mai en los molts pro-
grames que recorren lo territori cap entre-
vistat contestant en aragonès o en català —
ni subtitulant-los—. Tampoc los telenotícies
han informat sobre els premiats en qüestió
de llengües minoritàries: omissió total sobre
la seua concessió i sobre els seus lliuraments,
tant los realitzats en petit comitè com són in-
variablement los premis literaris Guillem Ni-
colau, ni els organitzats amb gran desple-
gament protocol·lari i alta presència insti-
tucional com és el Desideri Lombarte —i
això també val per als corresponents de l’a-
ragonès—. Una recent intervenció trilingüe
del diputat Nacho Escartín al parlament
d’Aragó lo passat setembre, que va generar

gran enrenou, només es va difondre per les
xarxes socials. No s’ha informat com cal de
la creació de l’Acadèmia Aragonesa de la
Llengua, un feit de rellevància cultural a la
nostra comunitat. Enguany, un editorial d’es-
ta mateixa revista (TdF núm. 149) denun-
ciava la invisibilitat de les minories lin-
güístiques aragoneses al nostre mitjà públic
audiovisual i, sobretot, la inhibició política
de qui en fa el control, absents los repre-
sentants de l’aragonès i del català al seu
Consell Assessor i sense demandes dels par-
tits polítics per fer complir el mandat al res-
pecte. En resum, la cadena opta pel silen-
ci, sense directrius clares en esta matèria, ni
periodístiques ni normatives ni científi-
ques. Així, fa un mesos una crònica a l’in-
formatiu es va fer ressò d’unes mascaretes
escrites en «chapurriau», i fa uns dies, al con-
curs Atrápame si puedes, van preguntar pel
«turolense» que havia guanyat el «XIX
Concurse [sic] Lliterari en Aragonés Orien-
tal ‘Roberto G. Bayod’», un certamen con-
vocat per una organització extremista i an-
ticonstitucionalista, que adopta denomi-
nacions i criteris paracientífics respecte al
català autòcton: arribarà el dia en què en-
viaran una unitat mòbil a la seua cerimònia
de lliurament?

Loli Gimeno
Maella

Recordem a tots els
subscriptors de Temps de Franja

que ens comuniquen la seua
adreça de correu electrònic a
redaccio@tempsdefranja.org

per rebre els butlletins
electrònics
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L’Acadèmia aragonesa de la llen-
gua ja té Junta de Govern i presi-
dent. S’ha dedicat molt de temps i
molta paciència però, finalment,
l’octubre passat es va celebrar la pri-
mera sessió ordinària del ple de l’A-
cadèmia. 

Un dels primers aspectes que po-
dem trobar a la descripció de la ins-
titució, creada mitjançant la Llei
3/2013, de 9 de maig, d’ús, protecció
i promoció de les llengües i moda-
litats lingüístiques pròpies d’Aragó,
és que constitueix una institució
científica oficial i pública. És a dir,
que és un organisme compost per
científics i científiques i fundat per
dur a terme una funció d’interès pú-
blic. Aquestes característiques ja
suposen un canvi important dins de
la trajectòria que ha marcat el trac-
tament que el Govern d’Aragó ha
tingut tradicionalment envers les
nostres llengües perquè implica un
compromís ferm garantit per experts
i per l’administració, la mateixa ad-
ministració que posteriorment hau-
rà de fer complir els acords de l’A-
cadèmia. 

Si continuem l’anàlisi, veiem que
el President i la Vicepresidenta de
l’Acadèmia són professors, l’un de
l’àrea de Filologia de la Universitat
de Saragossa i l’altra de l’àrea de Di-
dàctica. Només per això, podem
dir que la cosa avança per bon camí
perquè es confirma que els dos caps
més visibles de la institució no són
polítics sinó experts en llengua i li-
teratura. 

El que s’hauria de fer d’ací a uns
mesos, és un altre editorial amb
una valoració del treball que s’ha
realitzar o s’ha previst realitzar des
de l’Acadèmia i així podríem pre-
sentar una visió més completa de la
realitat. De moment, els acadèmics
han de començar a treballar i, entre
altres coses, programar totes les ac-
tivitats necessàries per a arribar a
aconseguir els objectius pels quals
què es va crear l’Acadèmia. 

El camí no serà fàcil i el tracta-
ment de les dos llengües no serà
sempre paral·lel perquè tots sabem
que, dins de la gravetat en què es tro-
ben aquestes dos llengües germanes,

el pronòstic sobre el seu futur és ben
diferent a curt termini. És evident
que n’hi ha moments en què els par-
lants de català som més forts, per
exemple amb tot el que té a veure
amb la norma d’ús correcte de la
llengua, però n’hi ha d’altres en
què els parlants d’aragonès ens
marquen el camí, per exemple quan
es tracta de sensibilització, de difu-
sió entre la població aragonesa o
d’accés a les institucions. Segura-
ment, això passa perquè ells cauen
més simpàtics a Saragossa i sovint
són considerats com a elements poc
perillosos per a una part de la ciu-
tadania de la nostra comunitat.
Però, compte! Perquè a vegades
als parlants d’aragonès, els volen re-
duir a elements folklòrics, una mica
com passa a França amb l’occità, que
massa sovint se sap que existeix no-
més perquè queda bonic a les fires
de productes artesans i als noms dels
carrers. I això no ho vol ningú,
ningú vol que la seva llengua
materna acabi vivint només
als cartells de les botigues o
dels carrers. 

L’Acadèmia de la llengua la
componen persones de reco-
negut prestigi dins de l’àmbit
de la Filologia, la Literatura i
la Lingüística i tindrà dos Ins-
tituts, el de l’aragonès i l’Ins-
titut aragonès del català. Tots
dos són competents per in-
vestigar, actualitzar lèxic, afa-
vorir l’ús de les llengües, de-
fensar els parlants, col·laborar
a formar als professors, pro-
posar el criteri d’autoritat en
qüestions de normativa, as-
sessorar a les institucions, etc.
De feina, en tindran molta i

EDITORIAL

L’Acadèmia

ED
IT

O
R

IA
L

VINYETES AL VENT. Per Tarroc

sens dubte de paciència, en conti-
nuaran necessitant moltes tones
però quan s’associen la calma, la pa-
ciència i la ciència sempre surten re-
sultats positius i segur que els aca-
dèmics es podran aïllar d’assumptes
que no ajuden a créixer ni a cons-
truir una veritable consciència lin-
güística i aleshores només caldrà mi-
rar què s’ha fet fins ara, analitzar la
situació, valorar les possibilitats,
tindre en compte els riscos, posar la
primera curta, com als tractors,
avançar i no perdre de vista ni la lí-
nia de la carretera ni l’espona del
camí. 

Queden molts deures per fer, és
veritat, i cal esperar a l’avaluació fi-
nal per conèixer resultats objectius
però tenim molta confiança diposi-
tada en tota aquesta gent implicada
a l’Acadèmia aragonesa de la llen-
gua i esperem poder mantenir-la. 

A pas de
tractor, es
va fent cami
RICARDO ORTIZ
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L’any 1996 es va constituir le-
galment l’Associació Amics de
Nonasp, en l’objectiu de protegir lo
patrimoni material i immaterial del
nostre poble i defensar i promou-
re la nostra llengua. 

Dos anys més tard, al 1998, va
inaugurar-se el que seria el seu pro-
jecte més important: lo Museu Et-
nològic. Des de l’inici es va plan-
tejar com una experiència muse-
ística immersiva, on el visitant se
sentís transportat a una època pas-
sada i sobretot, on tingués un espai
de reconeixement i d’identificació en
lo poble i la seua gent. Al llarg dels
anys, lo Museu s’ha anat consolidant
com un espai d’homenatge a tots los
nonaspins i nonaspines que mos
han precedit.

En tot este temps ha anat creixent
progressivament. Va començar en la
planta baixa i el primer pis, dedicats
al món agrícola i a la casa respecti-
vament, i a poc a poc ha anat pujant
i ampliant-se per un costat i per l’al-
tre. Actualment lo Museu està for-
mat per més de 500 m2 i més de vint
sales expositives que toquen temes
tan diversos com una barberia, uns
estudis, un cafè-taverna, un espai de-
dicat al ferrocarril, un forn de pa, una
tenda, una fusteria, etc. I no mos po-
dem oblidar d’una exposició fan-
tàstica i sense precedents, en la qual

vam reunir 400 fotografies de casa-
ment de nonaspins i nonaspines.
La més vella és de l’any 1874 i arri-
ben al 1969... de moment!

En el seu emplaçament original, i
per tant, a fora del Museu, també te-
nim la Presó. Un espai que es con-
serva sense pràcticament cap mo-
dificació des de quan estava en fun-
cionament, i a més, on es pot co-
nèixer el context històric i social del
Nonasp del segle XVII, moment en
el qual es va construir este edifici.
Aquí mateix també pot veure’s ex-
posada la “Porta per a una ciutat” de
l’escultor nonaspí Santiago Gimeno
Llop. 

L’Associació Amics de Nonasp va
creixent i a més de tot això, ham edi-
tat diversos llibres d’història local i
al llarg de l’any fem diferents acti-

vitats culturals. Este 2021 estem
celebrant lo 25 aniversari de
l’associació, i al mes d’agost
vam poder disfrutar, entre al-
tres coses, d’un acte que ja és
un clàssic: la Nit d’Estiu, a càr-
rec de JM Ràfales i Mario
Rius, en la qual es va aprofitar
per presentar lo “Mapa de To-
ponímia i Patrimoni de No-
nasp”, fruit de molts anys de
treball. Pel que fa a les exposi-
cions, també es va inaugurar un
espai dedicat a la mina i als mi-

ners per reconèixer als centenars de
nonaspins que al llarg dels anys hi
van treballar. 

Vint-i-cinc anys donen per molt i
al mateix temps... quantes coses
queden per fer! Però naltres som
com les formigues, que no perden el
temps i van fent a poc a poc. Tant és
així que encara no s’ha acabat l’any
i ja fa temps que s’estan planificant
los actes pel que ve. Això vol dir que
hi ha il·lusió i ganes de seguir cap da-
vant. 

Gràcies a totes les Amigues i
Amics de Nonasp pel suport al llarg
d’estos vint-i-cinc anys! També re-
cordar al nostre company, Daniel
Maza, fundador i durant molts anys
president de l’associació, que mos va
dixar lo passat nou de setembre.
Gràcies per tot. 

25 anys sent Amigues i Amics de Nonasp
// ESTELA RIUS

Una repre-
sentació dels
Amics de 
Nonasp
AMICS DE NONASP

Com lo xiquet que busque la faldeta dels seus per sentir-se
protegit, me solgo gitar, al moment de la migdiada, davall d’a-
quell armetller centenari que de sempre ham anomenat “l’a-
güelo de la masà”. No sé per què però suposo que és per la fa-
miliaritat de la tronca que, en la seua escorça retja, tosca i en-
durida, me recorde a les mans dels nostres llauradors ances-
trals. Com a cada campanya, arropenjo el cap abans de tornar
a collir, tanco els ulls i, de repent, me ve la imatge del meu iaio
ben tapat al costat per evitar la llum i els bitxets apegalosos.
També em torne a nyaular a l’orella aquella enyorada gosse-
ta belluga molt inquieta al veure-mos a tots llargs i massa co-
tos. Ensomio, a voltes, en aquells matins d’arrastrar borrasses,
de massoles doblades per adolescents animalots, de repassar
les puntes més enganxades en una canya i de perseguir, pels
voltants, les foranes. Altres migdies, revisco aquells buits pa-
raigües primitius en què als nostres braços los tocave fer, al ma-
teix temps, de pinça i de vibrador, i acabaven sovint esgarra-
pats per tarrancades, entufats pel fum del tractor o devorats per

tigres o avespes. Com empreníem, a l’eixida, aquell refrescant
meló d’Alger de la berena! Me venen també a la ment
aquells finals de vesprades empapussant una estrident cosca-
dora, palejant los corfos acumulats pels voltants i carrejant cai-
xetes d’armetlles pelades per a estendre-les en taulons per a lo-
calitzar les inoportunes pelones. 

Me desperto i penso “com ha canviat tot”. En un moment,
lo bancal tornarà a ser com una exhibició de tango: la collidora
voltant constantment i agarrant en tanta decisió les anques de
cada arbre que, del tremolor, mos amollaran en poc esforç los
fruits. Lògic que bona part del terme hague passat a cultivar
sols açò... De camí a l’estall, entropisso en una semimolla que,
de tan grossa i sequeta, no em puc resistir a cruixir-la d’una qui-
xalada. Mentres ensalivo la seua espectacular farina granillo-
sa penso en lo feliç que farem als consumidors d’armetllats, car-
quinyols, tarrons, garrapinyades, guirlatxe o, simplement, ar-
metlles torrades, en un producte de proximitat de tanta quali-
tat: que necessari és este ofici!

L’agüelo de la masà // Roberto Albiac

ESPARPILLANT PARAULES
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Al centre,
Pepa Nogués,
en la celebra-
ció del dia de
la llengua per
part del Go-
vern d’Aragó
a la UNIZAR,
febrer 2020
ARXIU P. NOGUÉS

Pepa Nogués Furió, Premi Franja 2020
// CARLES SANCHO

Pepa Nogués Furió va nàixer el
1972 a Carlet, població valenciana
de la comarca de la Ribera Alta. Es-
tudià a la Universitat Rovira i Vir-
gili de Tarragona on es va graduar en
Antropologia —en l’especialitza-
ció d’Etnologia— el 1998. Membre
de la Comissió de Recerca de l’In-
ventari del Patrimoni Etnològic de
Catalunya del 2008 al 2011, ha in-
vestigat la cultura popular i és autora
de recerques sobre jocs populars i
tradicionals del Maresme i de la Ter-
ra Alta. Ha participat a les Jornades
d’Etnologia de les Terres de l’Ebre
presentant treballs, exposicions i
fent de guia. Directora del Centre
d’Estudis de la Indumentària Tra-
dicional de les Terres de l’Ebre,
col·laboradora del Museu de les
Terres de Ebre i de l’Ecomuseu
dels Ports, educadora ambiental al
Parc Natural, emprenedora de l’em-
presa Guies del Port i fundadora de
l’entitat Aula d’Artesanies, Tradició
i Ecologia.

Des del 1998, en què acabà els es-
tudis universitaris, al 2007 s’establí
a la Terra Alta. Més tard, passarà a
residir a la Portellada (Matarra-
nya), població de Víctor Vidal, la
seua parella. I ara la seua activitat se
centrarà més a la nostra comarca,
sense oblidar-se dels lligams cultu-
rals amb la Terra Alta. Formarà
part de la Junta de l’Associació
Cultural del Matarranya i organit-
zarà i serà la comissària i dinamit-
zadora de l’exposició Desideri Lom-
barte: Ataüllar el món des del Moli-
nar (2002) i, amb M. Gimeno, H.
Moret i R. Solana, realitzaran l’ex-
posició La llengua catalana a l’Ara-
gó (2005) promogudes per ASCU-
MA. Amb totes dos recorrerà mol-
tes poblacions franjolines, arago-
neses i de les terres de parla catala-
na. Donarà classes de català per
adults a diverses poblacions del
Matarranya, del Baix Aragó-Casp i
a Alcanyís. 

Treballà a la Comarca del Matar-
ranya, del 2004 al 2007, en la recu-
peració d’arxius municipals i privats
i la catalogació i difusió dels monu-
ments i altres elements patrimonials
de les poblacions que la formen. Co-

ordinà les Trobades d’Autors
Ebrencs a Fondespatla, idea original
del llibreter de Vall-de-roures Octavi
Serret, que s’organitzaren del 2006
al 2012. Com a mare de dos filles i
preocupada per la seua educació,
serà sòcia fundadora i secretària de
l’Associació de pares i mares del
Matarranya per l’escola en català
Clarió constituïda el 2013, amb l’ob-
jectiu de promoure i intensificar la
presència de la nostra llengua en tots
els centres educatius i organitzar ac-
tivitats i recursos pels menuts.

Coordinadora del 2007 al 2015 del
programa de dinamització dels
Horts Escolars impulsat pel pro-
grama Pon Aragón en tu mesa dels
grups Leader d’Aragó i l’empresa
Guies del Port que va fundar amb el
seu marit. Col·laborà amb el Museu
Etnològic de Nonasp d’Amics de
Nonasp en el projecte Lo Museu
parla, de 2015 a 2018 i entrevistà a
vint nonaspins que parlen del seu
passat i de la vila, que representaren
unes 17 hores de gravació audiovi-
sual i que es completà amb la trans-
cripció del contingut. 

Professora de català a l’Escola
Oficial d’Idiomes (EOI) Ignacio
Luzán de Montsó del 2014 al 2016
i de Llengua Catalana i Literatura
a l’IES Matarraña del 2016 fins
l’actualitat. Des del centre dina-
mitzarà les múltiples activitats al vol-
tant de l’aprenentatge de la nostra
llengua: trobades amb escriptors,
celebració del Dia de la Llengua,
viatge a l’Alguer, concurs Ficcions,
trobades amb iaios, cançoner tradi-
cional matarranyenc... Amb els seus

alumnes ha col·laborat des de fa cinc
anys amb Ràdio Matarranya amb el
programa setmanal Info Insti. Amb
Pietro Cucalón són els coordinadors
de la revista Temps d’escola que apa-
reix a Temps de Franja, amb la
col·laboració de la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística del Go-
vern d’Aragó, una eina didàctica per
a l’aula aragonesa de parla catalana
que va iniciar-se el 2016. Coordina-
dora del Programa Jesús Moncada
del Govern d’Aragó per la promo-
ció del català en el territori.

Ha publicat articles a les revistes
Lo Senienc, Butlletí del Centre d’Es-
tudis de la Terra Alta, Revista d’Et-
nologia de Catalunya, Caramella,
Temps de Franja, La Comarca, Ka-
lat-Zeyd… És autora dels llibres:
Parc Natural dels Ports. Patrimoni
Humà i La indumentària tradicional
en el calendari festiu, a més de pu-
blicacions digitals sobre els seus
treballs.

Tota esta intensa activitat cultural
de la nostra companya Pepa Nogu-
és Furió, realitzada a les nostres co-
marques i a les Terres de l’Ebre, ens
ha portat a Iniciativa Cultural de la
Franja que presideix Artur Quinta-
na atorgar-li merescudament el XIV
Premi Franja: llengua i territori cor-
responent al 2020. L’acte de lliura-
ment es farà el dia 7 de desembre al
Saló de Plens de l’Ajuntament de
Calaceit en què tindrà lloc una con-
ferència a càrrec d’en Josep Joan
Moreso i Mateos, tortosí i Catedrà-
tic de Filosofia del Dret, ex rector de
la Universitat Pompeu Fabra (2005-
2013).
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Jornada Cinga 2021 de l’IEBC: «De Chalamera
a Mequinensa: de Sender a Moncada»
// REDACCIÓ

Dissabte 2 d’octubre, en la seu de
la Comarca del Baix Cinca a Fraga,
va tenir lloc una nova edició del Cin-
gaFòrum de l’IEBC, que cada any
congrega socis i simpatitzants al
voltant d’un tema d’interès comar-
cal. Enguany, als 120 anys del nai-
xement de Ramón J. Sender a Cha-
lamera i als 80 anys del naixement
de Jesús Moncada, es va creure
oportú parlar conjuntament sobre
aquests dos il·lustres autors de la ri-
bera del Cinca. La jornada es va de-
dicar a la recentment desapareguda
Magda Godia, per la seua destaca-
da contribució a la difusió de la fi-
gura i l’obra de Moncada, a banda
de la bona acollida que sempre va
dispensar a les activitats de l’IEBC. 

Pep Labat va obrir la jornada
destacant que, des de dos poblacions
diferents però que al cap i a la fi
veuen passar la mateixa aigua, Sen-
der i Moncada van pouar matèria li-
terària per bastir les seues obres, ca-
dascú en la seua llengua, reflex del
“llenguabarreig” que constitueix la
nostra comarca.

La primera intervenció va córrer
a càrrec d’Antonio Ibáñez Izquier-
do, actualment redactor en cap d’El
Periódico de Aragón i amb lligams
familiars a Alcolea (on l’autor de Re-
quiem por un un campesino español
va passar també els seus primers
anys). Ibáñez Izquierdo va fer un re-
pàs exhaustiu de la vida de Sender
i va destacar el triple exili que va pa-
tir (del paisatge de la seua infància,

polític, del país) fins a esdevenir pro-
fessor d’universitat a Los Ángeles a
Estats Units. També va analitzar
com en el seu procés creatiu, Sender
part d’una realitat local, la idealitza
i acaba construint amb ella valors
universals, és el cas del primitivisme
de l’habitant del Baix Cinca, repre-
sentat pel pagès noble i la justícia so-
cial que són elements que es troben
a tota l’obra de Sender. Tot seguit,
la doctoranda en Filologia catalana,
Laura Farré, va dissertar sobre el va-
lor simbòlic del paisatge en Mon-
cada i la mestria de l’autor per a do-
tar-lo de significat. El paisatge és un
element indispensable que comple-
menta la història, ajuda a crear els
personatges i conforma els espais co-
muns. 

Després d’una breu pausa, l’il·lus-
trador Roberto Morote, acompanyat
a la taula per Esteve Betrià, va do-
nar compte del complex procés d’a-
daptació del Camí de sirga a novel·la
gràfica. L’il·lustrador i guionista va
explicar com va néixer el projecte
d’edició de l’obra mestra de Mon-

cada en format de còmic i
en les tres llengües d’Aragó
i, seguidament , va descriu-
re el procés de documenta-
ció utilitzat per crear els
dibuixos i els diàlegs de l’a-
daptació. 

Al vestíbul de la seu de la
Comarca es va poder veure
durant al matí una exposició
de l’obra prolífica de Sender

al costat de les obres i traduccions
de Moncada a diverses llengües,
gràcies a la col·laboració dels ajun-
taments de Chalamera i Mequi-
nensa. La jornada es va retransme-
tre en streaming a través de la pàgina
web de l’IEBC, on ha quedat enre-
gistrada.

La visita a una exposició fotogrà-
fica col·lectiva de paisatges de la co-
marca va suposar el contrapunt vi-
sual al contingut literari de la jor-
nada. L’exposició, que combina les
imatges amb citacions extretes de les
obres de Sender i Moncada, es po-
drà visitar en el local de FotoEnric
(al Cegonyer de Fraga) fins al 6 de
novembre. 

Els qui van voler passar de la teo-
ria a la pràctica, a la caiguda del sol
es van desplaçar fins a l’ermita de
Chalamera per contemplar l’asso-
lellament, fenomen que consisteix
en la plena coincidència de la llum
que entra a l’ermita quan es pon el
sol amb la imatge de la mare de Déu,
que es produeix pels volts de l’e-
quinocci de tardor.

Una imatge
de la jornada

AJUNTAMENT DE
MEQUINENSA

L’altre dia vam veure la pel·lícula Professor a Groenlàndia,
presentada com el ‘Doctor en Alaska’ europeu. Tal i com ens
temíem, les peripècies del mestre danès que va destinat vo-
luntàriament a Tiniteqilaaq, un poblet de 80 ànimes, no tenien
res a veure amb les tribulacions d’en Joel Fleischman. Tot i així
vam passar una molt agradable estona. Si en parlo no és per
fer-ne una ressenya, sinó perquè algunes escenes se’m van fer
dolorosament familiars. Quan el protagonista (Anders) sol·li-
cita una plaça de mestre, especifica que prefereix un lloc me-
nut, atès que li agradaria aprendre a parlar el groenlandès. La
funcionària el renya per aquesta excentricitat, i li diu: «Va a
Groenlàndia a ensenyar danès, no al revés. Com vol que se’n

surtin, en el món modern, sense parlar danès? Jo hi vaig viu-
re deu anys, allà, i no vaig aprendre mai ni una paraula de groen-
landès. I així em va anar molt bé». 

Més endavant, en un enterrament els veïns cantaven una pre-
ciosa cançó en groenlandès per acomiadar el difunt. Vaig pen-
sar que aquí, quan donem l’últim adéu a una persona estima-
da, ni la missa, ni el sermó, ni les cançons són en la llengua amb
la que ens hi hem relacionat. I si algú ho intenta, s’ha de sen-
tir allò de «quines ganes de llamar l’atenció» (i això en el mi-
llor dels casos). 

Està clar que Aragó no és Dinamarca i ni natres inuits. Ja ho
diuen, que no neva com abans.

Inuits de secà // Carles Terès

L’ESMOLET
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Ja sé que continuar parlant de pandèmia, confinaments i res-
triccions fa casi tanta mandra com escriure sobre el tema, so-
bretot ara que hi ha un deliri per recuperar allò semblant a una
normalitat, que no té res de normal, que figura que era lo que
fèiem abans de març de dos mil vint. Ara bé, no voldria des-
aprofitar l’ocasió pa parlar d’allò que més he trobat a faltar du-
rant tot eix temps que, per dur que paregue, encara no ha aca-
bat.

Lo que més he trobat a faltar durant eixos mesos de res-
triccions ha estat aquella mena de caçadors recol·lectors que
mantenen un moviment gairebé perpetu, com a bons nòmades
que són, tot i que, al contrari del nostres avantpassats que bus-
caven los espais més rics en fruits i bestioles susceptibles de ser
caçades, van canviant la seua ubicació per a traslladar-se a ter-
renys absolutament devastats i sense possibilitat de treure res
que no sigui un munt d’enruna.

Com ja haurà esbrinat tothom estic referint-me a aquells per-
sonatges que fan la seu aparició estel·lar a aquelles hores de
la matinada en que tot té una densitat massa elevada d’alco-
hol. Aquella hora en que estàs dubtós sobre la conveniència
moral de marxar cap a casa o deixar-te anar definitivament i
fer la darrera perquè total... Allavonces entra per la porta del
bar aquell personatge que s’arrima sense carta de convit i a una

distància més curta de lo recomanat pels manuals de bons mo-
dos, en un to de veu vint vegades més alt de lo recomanat pel
Ministeri de Salut Auditiva, i llençant una quantitat absoluta-
ment obscena i impossible d’esquivar de gotetes de baba ar-
renca una conversa entre divertida i incòmoda que em fa pas-
sar una estona inoblidable.

Dic que és tracta de caçadors recol·lectors i nòmades perquè
es van bellugant de bar en bar a la caça i captura d’interlocu-
tors i companys de beure, però tenen la desgràcia de no ser ben
rebuts per gairebé dingú. Així, que es veuen empesos a canviar
de territori, però sempre buscant la devastació, los finals de fes-
ta, amb la petita esperança de que no els acaben despatxant
del proper bar.

Pos sí, això é lo que més he trobat a faltar des que vam co-
mençar tota eixa bogeria de pandèmia: los borratxos profes-
sionals d’altes hores de la matinada. I és que, tal i com li pas-
sava a Ramón Valle Peña, altrament dit Ramón del Valle-In-
clán, me perd l’estètica, tot i que no tinc aspiracions a ocupar
cap càtedra de tal assignatura, ni a rebre l’Ordre de la Legiti-
mitat Proscrita, que me produeix urticària només nomenar-la,
malgrat tenir un nom tant atractiu. Ara bé, cadascú que vagi
solsint allò que troba més faltar, jo me quedo en eixos perso-
natges que tant han contribuït a inspirar estes columnes.

Et trobo a faltar // Patrici Barquín

SE VA SOLSINT

L’autor del
còmic,
Roberto
Morote 
AJUNTAMENT DE

MEQUINENSA

El còmic Camí de sirga navegà per Fraga
// ROSA ARQUÉ

Dins de la Jornada CingaFòrum
2021 de l’IEBC es va presentar el cò-
mic Camí de Sirga, l’adaptació de l’o-
bra mestra de Moncada en format
de novel·la gràfica, un projecte que
va nàixer fa més de tres anys gràcies
a la idea inicial del responsable de
Gara Edizions, Chusé Aragües, i el
treball conjunt de l’Ajuntament de
Mequinensa, el Departament de
Política Lingüística del Govern
d’Aragó i al jove dibuixant andor-
rà Roberto Morote. 

A la presentació, l’il·lustrador
Roberto Morote, acompanyat a la
taula per Hèctor Moret, va donar
compte del complex procés d’a-
daptació del Camí de sirga a novel·la
gràfica. Morote va explicar com va
néixer el projecte i, seguidament , va
descriure el procés de documenta-
ció utilitzat per crear els dibuixos i
els diàlegs de l’adaptació i va agrair
la col·laboració que va tenir de la
gent de Mequinensa. 

Respecte a l’argument, va recor-
dar que el còmic «no és la novel·la
de Moncada, sinó que és una peça
autònoma i així s’ha de llegir perquè
el resultat és sorprenent. Continua

sent un testimoni bellíssim, una no-
vel·la de personatges, una obra co-
ral amb històries que es creuen i
amb la presència de l’humor mon-
cadià» També és cert que tot el que
apareix a la novel·la original no hi
cap al còmic i per això va ser tant in-
teressant escoltar l’autor com ex-
plicava el procés creatiu, la selecció
de personatges o l’adaptació que ha
fet de la història. Pel que fa al dibuix,
Morote va contar que hi va fer un
procés de reflexió, que va decidir di-
buixar en blanc i negre per marcar
la sensació de nostàlgia i que va uti-
litzar tècniques digitals però també
llapis i tinta. 

Podem pensar que adaptar Camí
de Sirga al format de còmic és enri-

quidor però també complicat a cau-
sa de la seva estructura complexa i
de la varietat de les històries i per-
sonatges que hi apareixen. Ara bé,
resulta més estrany pensar que la
traducció al català també va tindre
les seves dificultats, com molt bé ens
va explicar Hèctor Moret, tot ex-
posant l’oposició que s’havia origi-
nat entre una versió en català nor-
matiu i una altra que mostrés la par-
la local de Mequinensa. A més, la no-
vel·la original no té pràcticament
diàlegs, així que es van haver d’in-
ventar en la majoria dels casos. «I en
aquest punt va sorgir el conflicte lin-
güístic perquè l’obra de Moncada
està escrita en català estàndard, en-
cara que hi trobem algun tret dia-
lectològic» —explicà Moret. 

La novel·la gràfica es pot llegir en
castellà, català i aragonès però no és
una edició trilingüe sinó tres edicions
diferents aparegudes gràcies a la
col·laboració de GP Ediciones, Gara
d’Edizions i Trilita Edicions, i al tre-
ball de traducció i adaptació lin-
güística de Chusé Aragüés per a l’a-
ragonés, Roberto Morote per al cas-
tellà i Hèctor Moret per al català.
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A L’escriptor Sergio del Molino, a Tamarit 
// PEP ESPLUGATRENC

L’escriptor Sergio del
Molino va impartir una
xerrada a Tamarit de Lli-
tera el passat 25 de se-
tembre, en el marc del 10è
Fòrum ‘Somos Litera’ or-
ganitzat per la revista co-
marcal del mateix nom.
Sergio del Molino és un es-
criptor amb una àmplia
obra novel·lística, conegut
pel gran públic per La Es-
paña Vacía, un assaig d’his-
tòria cultural publicat el
2016 que va gaudir una repercussió
mediàtica fora mida. Tan gran com
els debats, les incomprensions i les
dinàmiques territorials que va
desencadenar. 

En la seua xerrada, l’escriptor va
mostrar-se sorprès per les interpre-
tacions que molts lectors van fer del
seu llibre, principalment perquè ell
mai va pretendre fer cap crítica al
despoblament del món rural. Des
del seu punt de vista, potser una
mica inconscient, la gent viu on vol
i no hi ha res a dir. 

Amb La España Vacía, l’escriptor
va voler destacar el fet que bona part
de les persones que viuen a les
grans ciutats, mantenen una conne-
xió molt forta amb un imaginari ru-
ral idealitzat que influeix en les se-
ves actituds i formes de ser, per més
urbanites que siguin. Del Molino ho
va exemplificar amb el cas de son
iaio, que tota la vida va viure a Ma-
drid, fins que en jubilar-se com a tre-
ballador d’El Corte Inglés es va
comprar una casa a un poble de la
zona de Calatayud d’on era origi-

nària la seua família. Sense haver-
hi viscut mai ni tenir-hi cap relació
més enllà d’una hipotètica filiació fa-
miliar llunyana, s’hi va instal·lar de
manera permanent, va començar a
fer hort, es va comprar un bastó, una
boina i una jaqueta de pana i es va
mimetitzar amb els iaios d’aquell po-
ble, gairebé com si restablís un es-
trany equilibri atàvic amb el seu lli-
natge i el seu territori. Això és el que
va moure a Del Molino a escriure
aquell assaig. Segons ell, aquest és un
comportament molt comú que ha es-
tat menystingut per la majoria de les
anàlisis de la societat espanyola, i va
arribar a afirmar que cap partit que
vulgui governar Espanya pot igno-
rar-ho si vol entendre el país. 

En canvi, La España Vacía va ser
llegit per la major part del públic
com una reivindicació del món ru-
ral i una crítica als processos de des-
poblament, cosa amb la que ell va
dir no estar-hi en absolut d’acord.
Fins i tot es va mostrar molt bel·li-
gerant amb el concepte de la ‘Es-
paña vaciada’ pel que podia tenir de

crítica al procés de mo-
dernització dut a terme
entre el tardofranquis-
me i la Transició del
78, que ell considera
que va donar lloc a l’ú-
nica etapa de la història
d’Espanya que es po-
dria aproximar a l’i-
deal d’una democràcia
lliberal. Durant tota la
seua xerrada, Del Mo-
lino es va esforçar per
deixar clar que ell era

partidari de la democràcia lliberal
com a forma de gestionar l’esfera
pública, sota el supòsit que les per-
sones són lliures per a decidir el que
volen. Des d’aquesta perspectiva, la
qüestió del despoblament deixava
de tenir sentit. 

L’acte es va realitzar al pavelló
municipal de Tamarit i va comptar
amb un aforament restringit de 150
persones a causa de les mesures anti-
covid. Responsables polítics muni-
cipals i comarcals van interpel·lar el
ponent durant la sessió, que més que
respostes va tendir a proposar noves
preguntes. A la fi, Sergio del Moli-
no no va donar cap solució al pro-
blema del despoblament perquè,
des de la seua perspectiva, no ha de
representar cap problema. I en cas
que ho fos, per a resoldre’l només
caldria aplicar els principis delibe-
ratius de la democràcia lliberal, re-
presentada de manera imperfecta
pel sistema polític actualment exis-
tent. Un punt de vista que podem
suposar compartit per una bona
part del nostre sistema polític. 

Un moment
de la xerrada
PEP ESPLUGA

Contemplo els darrers dies de la carrasca que hem conegut
a la masia. Penso en la seua silueta que s’ha bellugat al vent
durant centenars d’anys i que prompte no hi serà. Sentinella
del camí i de totes les generacions que l’han transitat, ha ro-
màs allà mentre suportava el pas del temps i contemplava els
canvis que s’han succeït al seu voltant, aferrada a la roca.

Ancians, imponents, els arbres monumentals no ens deixen
indiferents. Les seues mesures, forma o edat els fan únics. Ens
fan pensar en el temps que s’hi atura. En la força que tenen per
a suportar malures, guerres o inclemències i en la benevolèn-
cia que la natura ha tingut amb ells, que els ha concedit una llar-

ga existència. En totes les persones que haurà vist passar i tam-
bé en totes les que hauran gaudit de la seua ombra. En l’im-
mens silenci que deu niar al seu interior. Rareses de la natu-
ra que han suportat el pas del anys i que se’ns ha concedit de
contemplar. 

La seua silueta majestuosa encara s’erigeix, tot i que, bran-
ca a branca, caurà. Sols el seu imponent tronc romandrà tants
jorns com la natura desitge. Com si alimentaren una esperan-
ça, a sota d’ella, unes petites carrasques creixen, lentes i segures:
ocuparan l’espai que deixarà la gran alzina que restarà en la
memòria de les diferents generacions de la masia.

Adéu, carrasca // Vicent Pallarés Pascual
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AUn any d’Albelda vist a través de La Rambla

// JOSEFINA MOTIS

Les cobertes
de la revista
JOSEFINA MOTIS

La revista La Rambla d’Albelda
es publica cada any a l’agost i fa un
bon repàs de les activitats que s’han
dut a terme durant els últims mesos.
El número d’enguany ha estat mar-
cat per la inevitable pandèmia, amb
les limitacions i precaucions que
s’han hagut de prendre en totes les
activitats que s’han fet a la població.
La Penya Lo Magré, per exemple, va
organitzar una exposició de fotos de
la Festa del Tossino per a compen-
sar el fet que no s’hagués pogut dur
a terme esta festa tan estimada per
la població. L’Escola infantil, pel seu
costat, va fer rotar àlbums de cromos
entre els seus integrants. La Biblio-
teca va oferir el servei ‘Efilm Hues-
ca’, una plataforma que facilitava
l’accés a audiovisuals, pel·lícules,
sèries i documentals des del domi-
cili. Per la festa de la Mare de Deu
d’Agost i Sant Roc es van mantenir
els actes religiosos i es van fer es-
pectacles i activitats de carrer dins
del cicle anomenat ‘Dissabtes a la
fresca’, que ha gaudit de molt èxit
popular durant tot l’estiu.

A la secció ‘Casa de la Vila’, La
Rambla dedica unes pàgines a res-

senyar les activitats fetes
per l’ajuntament, així com
a donar comptes del pres-
supost, ingressos i despe-
ses. Es comenta que s’han
enderrocat algunes cases
en ruïnes al carrer Peligros,
s’ha repassat el campanar,
s’han millorat les instal·la-
cions esportives i el parc
infantil, així com alguns
camins del terme. El dia de
la Dona es va repartir un
test amb una flor a cada casa, i el dia
de la Festa d’Hivern es van repartir
panadons. En el seu moment també
es van repartir mascaretes locals, i
se’n va posar a la venda.

Són molt interessants els articles
dedicats a persones locals, com la
secció ‘Albelda, un lloc per quedar-
se’ que tracta d’una família de Bar-
celona que ha tornat a viure a Al-
belda. ‘Albeldenses por el mundo’
explica la història de Manolo Seira
Lamora, fill d’exiliats a França que
amb els anys ha facilitat una casa al
poble al seu fill Jean Noel Seira.
També cal ressenyar l’entrevista a
Elisabet Gómez Rosa, la primera

dona que és gerent de la Coopera-
tiva Agrícola San Isidro.

La revista inclou un dossier de
premsa que recull notícies relatives
a Albelda publicades en altres mit-
jans, com Somos Litera o el Diario
del Altoaragón, entre les quals des-
taquen unes quantes pàgines dedi-
cades a l’esportista Pol Oriach, or eu-
ropeu en atletisme i amb bones
perspectives per la carrera d’obsta-
cles mundial. En definitiva, es cons-
tata que encara que siga un poble
petit, Albelda continua gaudint d’un
elevat nivell d’activitat. I La Ram-
bla fa que les persones que vivim
fora mos hi sentim més a prop.

Aquest setembre “hem estat notícia” amb la intervenció en
català de Nacho Escartín, de Podemos, a les Corts d’Aragó; ho
va fer a la sessió on es votava sobre els instituts de la llengua
catalana i l’aragonesa de l’Academia Aragonesa de la Lengua;
com és sabut a instàncies de Vox la cambra va votar la supres-
sió dels instituts, per bé que no era una votació vinculant. La
“gràcia” és la intervenció del diputat, un xicot de Nuez de Ebro,
que va posar en evidència els qui no tenen hàbit, i no en volen
tenir, d’escoltar en seu parlamentària una altra llengua que l’es-
panyola. La desgràcia, l’evidència de l’anticatalanisme estruc-
tural dels representants de bona part de la societat aragonesa. 

Més endavant, l’1 d’octubre —una data assenyalada per a
molta gent— es va reunir per primer camí el Ple de l’Acade-
mia i se’n va elegir la Junta de govern presidida per Javier Gi-
ralt. Des del juliol ja se’n coneixien els acadèmics proposats en-
tre els quals —per al català— Ramon Sistac, Merxe Llop i Car-
me Alcover, tres persones sàvies de qui em considero amic, a
les quals desitjo sort i encert en la fenya.

I que conste que n’hi ha molta, de fenya, que no se l’acaba-
ran. Entre les funcions que se’ls encomana, remarquem que han
de vetllar pels drets lingüístics i assessorar els poders públics
sobre l’ús correcte de les llengües i la seua promoció social. Ací

és on demano que els nostres acadèmics posen la carn a la grae-
lla: en la defensa de l’ús del català i sobretot a fer que se’n pro-
mogue l’ús social que vol dir treballar per afavorir-ne la pre-
sència i l’ús arreu: als espais públics (avui encara és misèrrima
la retolació...), a l’escola, on s’ha de superar el nivell vergonyant
actual perquè puguem parlar d’ensenyament en català amb l’ob-
jectiu de dominar les llengües del sistema educatiu i comen-
çar-hi a fer una discriminació positiva a favor del català, si més
no a l’escola. Tot això -i més coses- demana uns esforços con-
siderables tenint present, a més, que socialment hi ha una po-
blació pel capbaix acrítica i, fins i tot, hostil fruit dels temps que
ens toquen de viure. Sí, molta dedicació i esforços i compro-
mís. Si m’ho permeteu -fent valdre l’amistat- forceu perquè la
màquina política no es despenge de les funcions i objectius de
l’Academia, i que, per la part que us correspon, no acabeu fent
una funció de blanqueig de la política aragonesa que ens ei-
xiria molt cara.

Avui el gest del diputat Escartín i els acadèmics són bons se-
nyals en el camí, però en el moment d’emergència extrema que
vivim de la llengua catalana —ep, des de Fraga a Maó!— aquests
senyals caldrà refermar-los i fer-los ben visibles, que no s’es-
borren i deixen al ras les esperances.

Senyals. Perills // Francesc Ricart

NO SOM D’EIXE MÓN
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Lluís Rajadell ha estat guardonat
amb el premi Guillem Nicolau. Què
suposa, per a vostè, esta distinció? 
Primer de tot, et done una alegria
enorme. D’alguna manera, és el re-
coneixement al teu treball, a la fae-
na ben feta. Premis com el Guillem
Nicolau animen a un a seguir escri-
vint.

Un premi que reconeix la producció
en català a Aragó
Efectivament. El Guillem Nicolau és
una convocatòria específica que
aposte i promou la producció lite-
rària en català. Potser seria interes-
sant que el Govern d’Aragó fes un
pas endavant i plantegés la coofi-
cialitat de la nostra llengua. Però sí.
La DGA reconeix la nostra llengua
i la cultiva amb este premi.

Què trobarem entre les pàgines de
Terra agra?
Terra agra és una col·lecció de con-
tes que han estat escrits en un pe-
ríode de temps bastant llarg. Contes
que estan basats en fets històrics,
anècdotes i a vegades inclús en in-
formacions de premsa que han apa-
regut en el meu treball diari, i a les
quals les hi he donat una volta per-
què tinguen una mica més de gràcia.
Per tant, totes les històries que apa-
reixen a Terra agra estan basades en
fets reals, siguen anècdotes, siguen

episodis de la història de Vall-de-
roures i del Matarranya, siguen in-
formacions de premsa. Entre el re-
cull de relats també trobareu dos re-
portatges periodístics.

Els relats es poden llegir de mane-
ra independent?
Els relats són independents entre
ells. No hi ha cap fil que els uneixi.
Igual trobem relats amb personat-
ges coincidents o que són d’una te-
màtica similar, però cada un d’ells té
un inici i un final. Per tant, no tenen
un vincle entre ells.

El Guillem Nicolau reconeix l’obra
guanyadora amb un premi econòmic
de 3.000 euros. I a sobre, serà pu-
blicat pròximament en paper
Igual és una concepció molt ro-
màntica. Però veure la versió pu-
blicada, veure com ha quedat la por-
tada, com és l’edició i, sobretot, es-
perar la reacció de la gent que t’a-
cabarà llegint, el contacte d’escrip-
tor i lector, és una cosa que em fa
molta il·lusió. Una edició que, a so-
bre, es fa a través de l’editorial

LLUÍS RAJADELL, GUANYADOR DEL GUILLEM NICOLAU 2021 

«L’anarquisme va ser el principal moviment
obrer del Matarranya durant molts anys»
// RUBÉN LOMBARTE

Lluís Rajadell (Vall-de-roures, 1965)
és escriptor i periodista. Llicenciat
en Geografia i Història, va exercir
de periodista a La Comarca i des de
fa molts anys és redactor a l’Heraldo
de Aragón a la província de Terol.
Ha escrit diversos llibres, com 1956,
l’any de la gelada, Mort al mones-
tir, La ternura del pistolero o La tier-
ra baja en llamas. Recentment, ha
estat distingit amb el Guillem Ni-
colau, un premi impulsat des del
Govern d’Aragó, gràcies al seu re-
cull de relats Terra agra.

Gara. Per tant, a una bona edició se
li afegeix una bona distribució.

Què li resulta més fàcil a Rajadell,
escriure en català o en castellà?

A l’hora d’escriure ficció i
literatura em trobo més cò-
mode escrivint en català.
Suposo que això és perquè
la majoria dels textos que
escric estan basats en la
tradició oral, en fets i en
costums del meu poble. I
possiblement, per això em
sento més còmode escri-
vint ficció en català que en
castellà. En canvi, el caste-
llà el tinc més de la mà en el
meu treball diari, en la pro-
ducció periodística.

Assajos, cròniques perio-
dístiques, fets històrics i ara

relats. En quin format es troba més
a gust?
No et sabria dir. A l’hora d’escriu-
re, bé siga un reportatge o bé siga un
relat, a mi m’agrada molt la conci-
sió, estalviar paraules, anar per fei-

Lluís Rajadell 
TEMPS DE FRANJA

«Seria
interessant
que el Govern
d’Aragó fes
un pas
endavant i
plantegés la
cooficialitat
de la nostra
llengua»
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sar la mort de la principal font d’in-
gressos dels llauradors. El fred va
afectar a totes les finques del terme,
independentment de l’altitud. Va
ser una gelada de vent. Va afectar
tota la comarca.

Les conseqüències, l’emigració
Per a la memòria col·lectiva dels nos-
tres pares és un moment que ha mar-
cat la seua vida. Va ser un mes llarg
(aquell 1956 va durar 366 dies) i se’ls
hi va fer molt llarg. I ha quedat en

el record de la gent per la
mort de les oliveres. Va ser
una cosa dramàtica. Va
provocar una emigració
bestial. En aquella dècada,
la comarca va perdre un
16 per cent de la seua po-
blació. És una caiguda
terrible. Mon pare ma-
teix van haver de marxar
de Vall-de-roures perquè
no hi havia manera de
guanyar-se la vida. Pràc-
ticament cada setmana

marxava algú perquè al poble no hi
havia futur.

Rajadell també ha escrit sobre la
Guerra Civil i les revolucions anar-
quistes. Què tenen d’especials,
aquells anys tan convulsos, per a
l’autor?
Sí. La Guerra Civil és dels períodes
històrics que més m’interessen. De
fet, ha estat un dels períodes de ma-
jor impacte i de major rellevància de
l’últim segle per a la nostra comar-
ca. També m’interessa molt l’anar-
quisme. No tant perquè m’hi iden-
tifique, sinó perquè l’anarquisme va
ser el moviment obrer principal,

na i ser molt concret. Inclús quan he
escrit llibres d’assaig he procurat que
el text tingue la màxima concreció
possible. Crec que els textos guanyen
molt quan són més directes, breus i
concrets.

El que quede clar és que a Lluís Ra-
jadell li apassiona la història local
La meua especialització acadèmica
va ser Geografia i Història. I tant l’u-
na com l’altra m’agraden molt. Ara
bé, en cap cas em considero histo-
riador. M’interessa molt la història
de la nostra comarca i també la tra-
dició oral. M’apassiona i procuro
tractar-la des d’una perspectiva més
periodística, superficial i directa.

Enguany es commemoren 65 anys
del Gran Fred. La gran gelada de fe-
brer de 1956, un episodi que vostè
també ha tractat en un llibre. Per
què?
Abans de ser periodista, vaig ser
llaurador al meu poble. I la refe-
rència de la gelada era una constant
entre els llauradors. Una referència
temporal a la història del meu poble,
per a la nostra demografia i també
per als nostres cultius. Aquella ge-
lada va suposar la mort de l’olivar,
i la conseqüència més greu d’aquell
episodi va ser que es van gelar les
oliveres, que eren, pràcticament,
l’únic cultiu comercial que hi havia
al poble en aquella època.

Tan greu va ser, aquella gelada?
La gelada de 1956 va durar tot el
mes de febrer, amb tres onades
d’aire siberià molt intenses, tempe-
ratures molt baixes i dies sencers que
no van pujar de zero. Allò va supo-

amb molta diferència, a la comarca
durant molts anys. M’interessen
molt la Guerra Civil, el maquis o la
gelada de 1956 perquè van ser epi-
sodis que van marcar la història de
la nostra comarca pel seu impacte.
Són fets fonamentals per entendre
la gent i la comarca. Potser per a la
nostra generació no tant, però per a
la dels nostres pares i els nostres ia-
ios marcaven molt les converses i
van condicionar la vida de la gent.

Lluís Rajadell va dedicar un assaig
a Batiste, un personatge que bé
mereixia un llibre. Existeixen per-
sonatges de la història del Matar-
ranya pendents de ser treballats en
profunditat? 
Em venen a la ment dos personat-
ges. Un d’ells és d’història contem-
porània. Parlem, en concret, de Ra-
món Segura. Va ser el president de
la Diputació Provincial quan va es-
clatar la guerra civil. També va
exercir d’alcalde de Vall-de-
roures. Ramón Segura està envol-
tat de misteri. El van detindre els
franquistes, el van tancar al Semi-
nari de Terol i allí desapareix el seu
rastre. No sabem on està enterrat.
No sabem qui el va executar. La
seua vida també és molt curiosa. A
principis del segle XX va emigrar
als Estats Units amb son germà. Va
tornar al poble i va muntar un cine
a Vall-de-roures. Va entrar en polí-
tica i es va convertir en un dels di-
rigents provincials més importants
d’Esquerra Republicana. Crec que
és un personatge molt interessant
en la història local i del qual pràcti-
cament no se’n coneix res. Seria bo
investigar i aprofundir sobre la
seua vida. És un personatge que
mereix una mica d’atenció.

I el segon?
A l’hora de parlar de les guerres car-
listes i de la Guerra de Successió, sol
aparèixer el Mut de Valljunquera. Va
ser un cap de partida durant la
guerra de successió que va tindre
bastant de protagonisme. És un
personatge curiós pel poc que co-
neixem d’ell. Com a personatges in-
teressants tenim també tots aquells
vinculats al bandolerisme i que sem-
pre han tingut molt de carisma,
com ara lo Floro, lo Groc o Pan-
xampla. Ara, dels bandolers se n’ha
parlat prou.

«La gelada de
1956 va durar
tot el mes de
febrer, i va su-
posar la mort
de la principal
font d’ingressos
dels llauradors»

Signatura
d’exemplars
de ‘La ternura
del pistolero’
a Terol 
PEDRO BLESA
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Montanui, amb la cultura pirinenca
// GLÒRIA FRANCINO PINASA

Montanui és un municipi format
per disset nuclis xics on es pot gau-
dir d’una naturalesa espectacular,
art, restes medievals i cases molt an-
tigues. Aquesta tardor ha estat no-
tícia per la instal·lació d’una estatua
de Pau Donés, obra dels artistes Ra-
fael Arzuaga i Txordi Ricart amb
una placa commemorativa de l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron, on van
atendre el cantant durant la seua
malaltia.

I més recentment, el dissabte 16
d’octubre es van celebrar, a la sala de
sessions de l’Ajuntament de Mon-
tanui, la divuitena edició de les Tro-
bades culturals pirinenques, enguany
centrades en les Accions dinamit-
zadores al Pirineu, amb molta aflu-
ència de públic. Aquestes jornades
estan organitzades per la Societat
Andorrana de Ciències i el Centre
d’Estudis Ribagorçans, amb el suport
d’altres centres d’estudis de tot el Pi-
rineu: andorrà, aragonès, aranès,
basc, català, francès, i patrocinades
per onze institucions, encapçalades
per l’Ajuntament de Montanui.

Les ponències van abordar di-
verses temàtiques. 

Dins l’àrea de turisme, Ester No-
guer parlà de «La gastronomia i la
trumfa de Camprodon»; Xabier Ke-
rexeta, de «El patrimoni cultural
com a eina de dinamització trans-
fronterera al País Basc»; Ramon Fe-
lipó informà sobre Queralt i els

Rasos de Peguera. Montserrat Molí
exposà com es donà a conèixer al
món Núria als segles XVII i XVIII. 

De l’àmbit museístic, Jordi Canet
parlà de la Cúria-Presó del segle XIV
de Castellò d’Empúries i el Pirineu,
i Manel Rocher del Pyren-Rosta,
Museu de Pirineisme a Salardú; Jor-
di Pasques va portar un mapa mu-
seístic de tot el Pirineu català.

Hi va haver també ponències de
caire històric. Pere Porta va pre-
sentar «Passeig literari pels camins
pirinencs» lligats a l’història, Maria
José Atienza explicà «La supervi-
vència de Paula i Henri, jueus salvats
de la persecució nazi al 1942, a
Les»; Daniel Areny va exposar «La
història de l’esquí a Andorra».

També es va parlar d’associa-
cions, com les de la vall de Querol
a França, a càrrec d’Andreu Balent;
o la reivindicació del Ripollès per
part d’ Antoni Llagostera. També es
presentà l’associació de Som Cas-

tanesa per alguns dels seus principals
activistes, com la Carme Badia, Nú-
ria M. Farrè i Tània Strecker.

Rosa Serra va donar a conèixer
uns interessants «Recursos forestals
del Berguedà»; Eva Fiter va parlar
de Pallarsactiu, un pla per a impul-
sar l’economia de la comarca, i An-
toni Pol donà idees per «Dinamitzar
el Pirineu».

El tema de la llengua va ser trac-
tat pel catedràtic en paleografia de
la UAB Jesús Alturo i la doctoran-
da Tània Alaix que van presentar un
«Text escrit en català pel subdiaca
Ramon de Cabó l’any 1105». El fi-
lòleg de la UDL Jordi Suils, va re-
ferir-se als «Reculls de paraules i al
canvi lingüístic ribagorçà». Guillem
Lluçà va dissertar envers la impor-
tància de «La memòria oral per re-
lligar el Pirineu».

També es van presentar revistes
com Cadí Pedraforca i Garona No-
gueres, Ripacurtia i el llibre Alian-
ces territorials pririnenques de 2020.

Aquesta activitat intel·lectual es va
complementar amb la gastronomia
ribagorçana, així com excursions a
Bonansa i Castanesa, amb la visita
al museu etnogràfic d’aquesta po-
blació.

El proper any sortiran publicades
aquestes ponències, a més a més de
les que es van enviar escrites amb la
mateixa finalitat de dinamitzar
aquesta àrea del Pirineu. 

Una de les
ponències a
les 18
Trobades
Culturals
Pirinenques a
Montanui
GLÒRIA FRANCINO

Del llatí PAENINSŬLA (‘quasi illa’). Si no l’adjectivem ens
en ve al cap per antonomàsia la Ibèrica, que identifiquem abu-
sivament amb Espanya. Abusivament, perquè Espanya té illes
(Canàries i Balears), i també una part extrapeninsular (la Vall
d’Aran sense l’Hospital de Viella i Montgarri, al vessant me-
diterrani). I perquè, a més, a la Península hi ha també Portu-
gal, Andorra (excepte la Solana d’Andorra, al vessant atlàn-
tic) i un territori britànic d’ultramar (Gibraltar, que és al seu
torn una península). D’altra banda, caldria afegir-hi la capça-
lera del Segre amb l’Alta Cerdanya (França).

Però avui, día de la Hispanidad, vull parlar d’una altra penín-
sula, per a mi més civilitzada que la Ibérica, almenys pel que fa a
la gestió del plurilingüisme. És la d’Ístria, al mar Adriàtic i al golf
de Venècia. He dit la gestió del plurilingüisme, però també hi hau-
ria d’afegir la de l’urbanisme i el paisatge. Per entendre’ns, res a

veure amb Calella dels Alemanys, Magaluf o Benidorm. Un indret
de bellesa serena on la llum mediterrània es combina amb la ver-
dor d’una zona més humida i arrecerada que les nostres costes, tan
castigades per vents eixuts i sequeres immemorials (i per una ges-
tió demencial de la gallina dels ous d’or del turisme). A la part ita-
liana de la península l’eslovè de part de la població és llengua pro-
tegida. A l’eslovena i a la croata, els municipis considerats tradi-
cionalment italianòfons tenen l’italià com a llengua cooficial. Res
no va impedir, però, que el 1945, amb la creació de Iugoslàvia i per
por a represàlies, més de 300.000 italianòfons l’abandonessen, en
una operació que va ser coneguda com l’Èxode Istrianodàlmata.
Certament que no hi ha pobles nets de culpa.

I el pernil... ibèric? Doncs no és ben bé el mateix, però us puc
assegurar que a la zona del Friül i d’Ístria fan pernils més que
interessants.

Península // Ramon Sistac

DICCIONARI PER A POCA-SOLTES
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IAEl futur del català (a Catalunya): 
el plurilingüisme autocentrat
// NATXO SOROLLA

A la Franja tendim a focalitzar els
debats de la llengua sobre «què
parlem?». I quan tenim una mica
més de pau, reflexionem sobre quin
paper ha de tindre eixa llengua al dia
a dia. A Catalunya històricament el
debat ha passat per si només el ca-
talà havia de tindre un paper es-
sencial i primordial a la societat, i so-
bre la difusió del coneixement de la
llengua. Però ja porten dues dècades
en què la preocupació ha virat cap
a l’ús de la llengua, més que no pel
coneixement. I d’això anava la tau-
la redona sobre l’ús social de la llen-
gua catalana del 16/09/21 a la URV,
on s’aplegava tres pesos pesants: F.
Xavier Vila, recentment nomenat
Secretari de Política Lingüística, M.
Teresa Cabré, recentment nome-
nada presidenta de l’IEC, i Miquel
Àngel Pradilla, director de la So-
cietat Catalana de Sociolingüística
i de la Xarxa CRUSCAT. 

La coordinadora, Carme Oriol
(Òmnium Tarragonès), iniciava el de-
bat destacant les últimes dades que
apuntaven a una reducció de l’ús dels
jóvens a Barcelona. Pradilla dema-
nava distingir la vitalitat etnolingü-
ística objectiva i la subjectiva. Una vi-
sió pessimista podia ajudar a activar
les alertes, però també podia allunyar
els parlants del carro perdedor. Des-
tacava que les dades (a Catalunya)
mostraven una comunitat de cata-
lanoparlants molt important, i que a
grans trets s’havia mantingut amb
certa estabilitat durant els últims 15
anys. De fet, la davallada de la pre-
sència del català es va produir durant
els primers anys (2003-08), però en
l’últim quinquenni s’ha aturat, i fins
i tot es troben dades que apunten a
la recuperació.

Per a Vila, el que alguns han de-
nominat emergència lingüística és
una realitat fractal, perquè es re-
produeix en tots els nivells, i mostra
la imbricació dels dos grups lingü-
ístics a tots els nivells, que no viuen
d’esquena, ni molt menys. Hi ha fac-
tors com la classe social o l’edat que
tenen certa relació amb l’ús de la
llengua. Però l’origen geogràfic con-

tinua sent el factor essencial. I es pre-
guntava, amb una visió històrica, si
«hi ha una davallada, una emer-
gència lingüística, els últims anys?».
Afirmava que els mínims que es van
marcar fa 40 anys, com que tota la
població sabera el català, no s’ha
aconseguit, perquè continua havent
bosses important de població sense
competència. I va destacar dos fets
que mai es tenen prou en compte.
D’una banda, els catalanoparlants
tenen una taxa de natalitat que no
arriba al reemplaçament del grup.
Però com que el català el transme-
ten els seus parlants inicials, també
la majoria dels bilingües inicials, i fins
i tot alguns parlants de castellà i al-
tres llengües, la llengua es manté es-
table en els dos milions de parlants
inicials. I d’una altra banda, la im-
migració: hi ha dues grans onades re-
cents. La de fins el 2008, i la poste-
rior, que arriba al màxim d’immi-
gració històrica el 2019. Per tant,
apuntava que potser els crits sobre
l’emergència lingüística venen per
aquests grans canvis.

Cabré va presentar la part més
qualitativa i personal de la taula. Es
va mostrar molt d’acord que calia ma-
tisar les dades i les polèmiques, trac-
tar-les amb cura, evitant les flamera-
des. Explicava anècdotes personals so-
bre el canvi que s’està produint, amb
la penetració del castellà entre els jó-
vens. I apostava per controlar racio-
nalment les polèmiques, amb dades in-
formades. I saber on (és possible) ar-
ribar, i tenir un relat propi.

Les intervencions posteriors van
permetre als ponents dialogar. Vila va
destacar fortaleses de la llengua (co-
dificada, transmissió familiar asse-

gurada, ús públic, i de les llengües més
potents entre les llengües minoritza-
des del món). Però també les feble-
ses, que coincidien amb el diagnòstic
de Cabré: decidir el tipus de societat
que es volia ser, perquè detectava pèr-
dua de capacitat d’iniciativa, i llogar
el pis als turistes pareixia un objectiu
establert. Per a Cabré calia posar l’a-
lerta en la llengua a les Universitats,
perquè la internacionalització sovint
oblidava que els graus formen els fu-
turs professionals locals. I Pradilla
destacava la tremenda capacitat de
resiliència de la llengua, amb les fa-
talitats que ha tingut. 

Per a Vila la solució passava per
una societat amb plurilingüisme au-
tocentrat. Si considerem que la mo-
bilitat i la globalització es mantin-
drien, caldria aplicar polítiques ade-
quades. S’hauria d’evitar el model de
poder-se moure en la llengua que es
vulga, que bàsicament afavoreix les
llengües imperials i destrueix el
multilingüisme, apostava pel model
d’una llengua lligada amb el territori
a la vegada que apreníem les llen-
gües que ens ajuden a moure. Un
pacte de drets i deures, on els que es-
tan aquí de passada podrien obtenir
els serveis bàsics en llengües inter-
nacionals (ser atesos en la sanitat, p.
ex.), però que per a formar part de
la comunitat local caldria conèixer
i usar les llengües locals (reunions de
famílies en les escoles, p. ex.). Els po-
nents van concloure que no s’han
d’embellir les dades, perquè és una
societat responsable, i cal la parti-
cipació de la societat civil; però
amb rigor i identificant les prioritats.
Cal construir el relat basat en un plu-
rilingüisme autocentrat. 

R. M. Codi-
nes, M. T. Ca-
bré, C. Oriol,
F. X. Vila i M.
A. Pradilla 
ÒMNIUM CULTURAL 
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Les Corts insten a suprimir 
l’Institut Aragonés del Català 
L’associacionisme demana la supervisió del Consell d’Europa

// NATXO SOROLLA

Les Corts d’Aragó han instat el
Govern d’Aragó, a proposta de
VOX, a «1. Suprimir el Institut
Aragonès del Català, dado que no
recoge la protección de las lengu-
as y modalidades lingüísticas de la
zona oriental de Aragón y, por tan-
to, es contrario al respeto, a la con-
vivencia y al entendimiento reco-
gido en el artículo séptimo del
Estatuto de Autonomía de Ara-
gón.» i «2. Anular los nombra-
mientos de los 15 miembros de la
Academia Aragonesa de la Len-
gua, en tanto que la misma no res-
ponde a los principios reales de
conservación del patrimonio mate-
rial e inmaterial lingüístico arago-
nés» (9/9/2021). Són els dos punts en
què es van posar d’acord VOX,
PAR, PP i Ciudanos.

VOX, el partit que ho proposava,
va demostrar al debat el seu desco-
neixement de la realitat local. No no-
més proposava una nova jerarquia
entre els noms localistes de la llen-
gua, que quedarien supeditades al
pejoratiu xapurriau, si no que a pe-
sar de l’aparent caos de parles, re-
coneixia la unitat d’una Franja: «las
modalidades lingüísticas propias de
la franja oriental de Aragón, lindante
con Cataluña y la Comunidad Va-
lenciana, conocidas históricamente
como chapurriao, que incluye varias
variedades dialectales fragatino, el
tamaritano, el maellano, etcétera.».
El PAR, per la seua banda, va abra-
çar explícitament una posició se-
cessionista, on tot allò que es parla
a Aragó és aragonès. Però excloent
d’esta lògica lapidària el castellà. Va
defensar que «todos conocen per-
fectamente la posición de mi grupo
parlamentario en este tema con-
creto. Siempre hemos apostado por
proteger, recuperar y promocionar
la enseñanza y difusión del aragonés
[sic] y sus modalidades, tanto la
zona norte, como la zona oriental
[sic] de nuestra comunidad autó-
noma». Però és interessant com va
introduir esta defensa el diputat

Peirat: «siempre hemos apostado...».
A pesar que l’any 1999 el PAR de-
fensava en seu parlamentària que
«cuando hemos aprobado la en-
mienda en la que se solicita que se
regule la cooficialidad es porque es-
tamos absolutamente convencidos
[...] de que únicamente cuando los
hablantes del aragonés o de sus di-
versas modalidades o del catalán o
de sus diversas modalidades vean
que puedan ir al notario a emplear
su lengua, cuando vayan a las insti-
tuciones públicas y empleen sus
lenguas, es entonces cuando se van
a creer que los valoramos, que los
aceptamos y que no los desprecia-
mos». L’any 1999, quan el PAR de-
fensava la cooficialitat del català,
consideraven un menyspreu el que
defensen ara. Per la seua banda, per
a PP i Ciudadanos parlar català a la
Franja és un argument indepen-
dentista, en un debat més en clau es-
tatal que aragonesa. 

Davant d’esta situació, les asso-
ciacions que treballem per la nor-
malització social de l’aragonès i el
català a l’Aragó han demanat al Co-
mitè d’experts que supervise i vet-
lle pel compliment de les obligacions
adquirides per l’Estat quan van sig-
nar la Carta Europea de les Llen-
gües Regionals o Minoritàries del
Consell d’Europa. Destaquen que el
mateix Comitè d’experts ja va de-
manar l’Estat espanyol que inclo-
guera l’aragonès i el català a l’Es-

tatut d’Aragó.
Denuncien que
el posiciona-
ment de les
Corts d’Aragó
no només in-
compleix este
reconeixement
oficial del cata-
là i l’aragonès
com a llengües
pròpies, si no
que posa en
dubte la seua
pròpia existèn-

cia o estandardització, i pretén su-
primir els mecanismes que l’Estat i
el Govern d’Aragó preveuen per a
garantir el que demana el Consell
d’Europa. Han signat la sol·licitud
una vintena d’entitats, entre les que
destaquen les quatre grans entitats
comarcals de la Franja (ASCUMA,
IEBC, CELLIT i CERIB), la Ini-
ciativa Cultural de la Franja (ICF),
Amics de Nonasp, i entitats de l’a-
ragonès, com Rolde de Estudios
Aragoneses, Nogará-Religada i el
Consello d’a Fabla Aragonesa.

Cal recordar que VOX va pre-
sentar esta Proposta No de Llei
amb 4 punts: «1. Suprimir la Direc-
ción General de Política Lingüís-
tica», «Suprimir el Institut aragonès
del català», «Suprimir el Instituto de
l’aragonés», i «Anular los nombra-
mientos de los 15 miembros de la
Academia Aragonesa de la Len-
gua». El punt segon i quart són els
que finalment han quedat aprovats
en el procés parlamentari. Uns dies
abans n’havia presentat una en la
mateixa direcció Ciudadanos, que no
va aconseguir sumar els vots sufi-
cients. 

En la direcció oposada, poc més
tard d’estos fets l’Acadèmia Ara-
gonesa de la Llengua ha celebrat el
seu primer Ple, on ha triat, entre d’al-
tres, a Javier Giralt com a President,
i Maria Teresa Moret, com a Treso-
rera, ambdós investigadors del català
a la Universitat de Saragossa.

Intervenció
del diputat de
VOX
CORTES DE ARAGÓN
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«21 anys d’una revista viva» 

Lectura del
discurs
d’agraïment
a la
concessió
del premi
RAMON MESALLES

El dissabte 25 de setembre tingué
lloc, al poliesportiu de la vila ma-
tarranyenca de Massalió, el lliura-
ment dels premis Desideri Lombarte
2021 a un veí de la vila, Pasqual Vi-
dal i Fígols, recentment desaparegut,
l’activista cultural de Mont-roig
José Antonio Carrégalo, mort tam-
bé enguany, i la revista Temps de
Franja, que l’any passat complia
els seus vint anys de vida.

A l’acte, ple d’emotivitat, hi assistí
una gran quantitat de públic proce-
dent de la localitat i d’altres indrets
de la Franja, amics, companys i fa-
miliars dels premiats. Entre les au-
toritats presents hi eren el conseller
d’Ensenyament, Cultura i Esports
del govern aragonès, Felipe Faci; el

director general de Política Lin-
güística Ignacio López Susín; l’al-
calde de Massalió i president de la
Comarca, Rafael Martí Casals, i
l’alcaldessa de Mont-roig de Tasta-
vins, Glòria Blanc.

Després de l’actuació del grup
musical Ya babé, que va interpretar
sis temes basats en poemes de
Desideri Lombarte, el director
general de Política Lingüística llegí
el decret pel qual es creaven i ator-
gaven els Premis Desideri
Lombarte i, en el cas de la revista
Temps de Franja, en destacà «el
paper de cohesió cultural de la
revista en unir informativament els
pobles de les comarques catalano-
parlants d’Aragó».

El conseller Felipe Faci, va ins-
criure l’acte en el marc de la cele-
bració del Dia Europeu de les Llen-
gües i va fer una exegesi dels valors
i mèrits dels premiats. Afirmà que
«les llengües són un ric patrimoni
dels aragonesos i és un deure del po-
ders públics difondre-les, protegir-
les i defendre-les».

Els familiars de l’investigador i di-
buixant local Pasqual Vidal agraïren
a la DGA i al jurat la concessió del
Premi al seu oncle, i el fill petit de
José Antonio, Sergi Carrégalo, des-
tacà en un emotiu escrit que son
pare «tot i que no va conèixer per-
sonalment a Desideri Lombarte, va
despertar a la consciència de la
seua llengua materna llegint uns ver-
sos del poeta pena-rogí a la revista
Desperta ferro!».

En el requadre adjunt reproduïm
íntegre el breu discurs que van de-
fensar a l’escenari els dos repre-
sentants de la revista que van pujar
a recollir lo premi: Carles Terès,
coordinador de Temps de Franja i
Rosa Arqué, responsable de la sec-
ció del Baix Cinca. 

Premi Desideri Lombarte a dues vides i un projecte 
// MÀRIO SASOT

En nom de tot l’equip de Temps de Franja, volem agrair la concessió d’este
premi al Govern d’Aragó, representat avui pel conseller de d’Educació Cul-
tura i Esport del Govern d’Aragó, Felipe Faci Lázaro, i del Director General
de Política Lingüística, José Ignacio López Susín.

Temps de Franja és possible gràcies a l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, l’As-
sociació Cultural del Matarranya i Iniciativa Cultural de la Franja, amb la col·la-
boració de la Llitera i el Centre d’Estudis de la Ribagorça, però sobretot ho
és per la feina de moltes persones que, del Pirineu als Ports, han mantingut du-
rant 21 anys la revista viva i nutritiva.

Podem afirmar que Temps de Franja és, juntament amb la llengua, lo nexe
d’unió entre totes les nostres comarques.

Tots los que fem, tots los que llegim Temps de Franja, sabem que el nostre
català és bo per a tots los aspectes de la vida, sense excepció. És bo per comunicar,
per aprendre, per crear, per estimar... És una llengua tan bona com qualsevol
altra, i és la nostra.

Això ho sabien millor que ningú Carrégalo i Pasqual, los companys amb qui
enguany tenim l’honor de compartir este premi, i que, malauradament, han mar-
xat per «la senda estreta, bosc endins» a l’encontre d’en Desideri i de la Mar-
ta Gòdia, que ha traspassat també recentment.

L’herència que ens han deixat José Antònio i Pasqual l’hem de seguir cultivant, que faça bons fruits, fruita nova que seguis-
ca nodrint-nos als aragonesos que compartim este idioma preciós, que, com ha dit el president de la Comarca del Matarranya,
ve d’antic i ens configura com a persones, que dona nom al món que ens envolta.

Agraïm este reconeixement, i esperem que la resta d’aragonesos aprenguen a estimar les nostres paraules igual com natres
estimem les seues.

Moltes gràcies.
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En la col·laboració que en Ramon Sistac va publicar al nú-
mero 149 d’aquesta revista reivindicava, gastronòmicament par-
lant, la ingesta de la galera —crustaci “més lleig que pegar un
pare i ben difícil de menjar, però que recompensa l’esforç amb
un gust exquisit”. Totalment d’acord amb l’opinió de l’amic, per-
què l’arròs amb galeres no em sembla que tinga gaire cosa a
envejar a l’arròs més prestigiat de la nostra cuina: l’arròs cal-
dós de llamàntol. 

Pel que jo sé, fins fa no gaires anys, les galeres només eren
consumides, i ocasionalment, per pescadors i amics dels pes-
cadors, per donar gust als arrossos fets a casa; si n’apareixien,
pel que fos, al taulell d’una peixateria era amb un preu irriso-
ri o, simplement, la peixatera les regalava a la clientela més fi-
del o coneguda. Ara, com anota en Ramon, “la humil galera
ha estat elevada pels cuiners a la superior categoria de requi-
sit —i com no, el preu se n’ha disparat—.” Efectivament, amb
el pas del temps he comprovat com ha augmentat l’oferta d’a-
quest ‘humil’ crustaci en les mercats municipals de Barcelona
i, esclar, com n’ha augmentat el preu.

També en els darrers anys he comprovat com el preu del son-
so —peix de mida petita amb el cos molt prim, allargat i ci-

líndric— s’ha disparat als mercats barcelonins, si més no. Sem-
bla que s’ha posat de moda el seu consum, cosa que ha fet que
s’haja hagut de limitar-ne la pesca. Abans el sonso fregit era
una solució força econòmica per a les persones que ens agra-
da aquesta mena de menja; ja veeu: ara m’he de conformar amb
les mòlleres per gaudir d’un saborós plat de peix fregit (els molls
cada dia són més cars!); i no sempre.

Per una altra banda, sospito que comença, gastronòmicament
parlant, a posar-se de moda en diversos restaurants emprar fet-
ge de rap per a l’elaboració de diferents especialitats culinà-
ries. Com la galera, el fetge de rap —i el fetge de conill i el pe-
drer de les aus— acostumava a ser rebutjat pels clients que ad-
quirien aquests animals convenientment esquarterats i preparats,
i els venedors els regalaven, o deixaven a un preu prou baix,
als clients habituals que en demanaven. Només la por a l’ani-
sakis sembla que frena el consum de fetge de rap, i de retruc,
el preu.

No cal dir que, com a bon gormand, l’amic Ramon no deu
ser gaire partidari del consum de sonso, o d’altres peixos fre-
gits, ni del fetge de rap; potser l’únic fetge que deu apreciar siga
el fetge gras d’oca o ànec, altrament dit foie gras. 

Galera i sonso // Esteve Betrià

U12

Presentació a Barcelona de l’Obra poètica
completa de Desideri Lombarte 
// CARLES SANCHO

Després d’una fallida presenta-
ció, a finals del passat el mes de ju-
liol, a conseqüència dels alts casos
de contagis de la COVID, el 6 d’oc-
tubre s’ha pogut celebrar l’acte cul-
tural a la llibreria Laie, al centre de
Barcelona, amb un aforament re-
duït de només 25 assistents a la
convocatòria. En la presentació s’a-
nunciava la intervenció del Presi-
dent de la Diputació Provincial de
Terol Manuel Rando i del Director
de l’Institut d’Estudis Turolenses
Nacho Escuín però, finalment, no
assistiren a l’acte. Entre el públic
que omplia la sala, Rosalia i Maria,
la vídua i la filla de Lombarte i
amics i simpatitzants de l’escriptor
franjolí. Així que la taula de la con-
vocatòria va quedar reduïda a la
presentadora, Laura Mas, perio-
dista, i Hèctor Moret, coordinador
de l’edició del poemari —amb
l’Artur Quintana i Carles Terès— i
amic de l’escriptor pena-rogí. Mas
inicià la intervenció amb unes pa-
raules sobre l’autor de l’obra i la
qualitat del volum editat per l’Ins-
titut d’Estudis Turolencs que inicia
la col·lecció ‘Biblioteca Turolense’.

Moret ens explicà com Desideri
Lombarte va iniciar-se com a es-
criptor en llengua catalana a partir
del 1984. Primerament com autor
teatral Pena-roja i Vallibona, pobles
germans i després com a poeta po-
pular i descriptiu que evolucionarà
cap a uns poemes molt més perso-
nals. Després vindrien altres tre-
balls d’investigació, narrativa, ono-
màstica, teatre, dibuix... L’escriptor
matarranyenc va morir prematura-
ment el 1989 i només va veure edi-
tats dos volums, la resta de l’obra es
va publicar una vegada mort per-
què Lombarte va deixar molts dels
seus treballs enllestits per portar a
l’impremta. I en pràcticament tres
anys es va poder publicar tota la
seua poesia inèdita i en vuit o nou
la resta de l’obra. L’Associació

Cultural del Matarranya, entitat en
què ell va ser el primer vicepresi-
dent, i l’Institut d’Estudis del Baix
Cinca van ser els impulsors de la
seua edició.

Després de la presentació de
Mas i Moret, José Miguel Gràcia,
excel·lent escriptor i rapsode, va re-
citar una breu representació dels
textos que apareixen en el llibre:
‘Lluny de tu’, ‘Me n’aniré’, ‘La
meua pàtria menuda’, ‘I jo, què
sóc?’, ‘Les roques del Masmut’ i
‘Mil d’amorets’. Molts d’estos poe-
mes popularitzats i recreats musi-
calment per diferents intèrprets. I,
per acabar, des del públic, Josep
Boltaina va voler intervenir en la
presentació tot llegint un altre text
de Lombarte i va reivindicar els
poemes recitats a les places de les
nostres poblacions per difondre la
seua obra que agrada i arriba a tot-
hom sense excepcions. Després
d’una hora llarga es donà per aca-
bada l’emotiva presentació d’una
obra imprescindible perquè els lli-
bres de poesia del pena-rogí publi-
cats en la dècada dels 90 del segle
passat estan fa temps exhaurits.

J. M. Gràcia i
uns dels
curadors de
l’obra, Hèctor
Moret
ROSER TIÑENA
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o estimar la terra aprofitant-la
// JUANJO PÉREZ

El passat 27 d’agost vam veure com
el BOE incloïa la tramitació dels
quatre parcs eòlics que des de fa uns
mesos, sabem que venen a envair los
horitzons del Matarranya i del Baix
Aragó. D’aquesta manera veiem com
es materialitzava el que ja no són sim-
ples sospites. Tot i que en diverses
ocasions els representants de l’em-
presa Capital Energy havien mani-
festat que si el territori estava en con-
tra, no tramitarien els projectes, la
realitat ens ha mostrat que una ve-
gada més, la piconadora
econòmica passa per da-
munt de la paraula, i que
les promeses se les em-
porta el vent. El vent,
sempre protagonista.

Ara ens trobem en
aquell moment adminis-
tratiu, la informació pú-
blica, en que els argu-
ments s’han de posar da-
munt de la taula dels òr-
gans corresponents, per
tal que puguin decidir si
el que preval són els in-
teressos de les empreses,
o els plantejaments de les al·legacions
presentades pels veïns, els ajunta-
ments, els empresaris i les entitats.

I en això estem, en aportar argu-
ments el suficientment contundents
per desvirtuar els cants de sirena amb
els que els estrategues de les empre-
ses ens han ruixat les orelles, a nosal-
tres, però també a les administracions. 

Però anant més enllà, no es tracta
només d’una mera confrontació d’ar-
guments. És un pols entre dues pers-
pectives econòmiques de veure i viu-
re la terra. Per una banda, la menta-
litat extractiva, que és aquella que in-
tenta treure el màxim profit dels re-
cursos naturals i ambientals disponi-
bles, i que prioritza l’obtenció d’in-
gressos per damunt dels criteris de la
sostenibilitat. I per l’altra, i per con-
traposició, la mentalitat generativa,
que a banda de generar ingressos, pre-
tén un impacte positiu en la societat
i el medi ambient.

Fa més de vint anys que a la co-
marca del Matarranya, aquest debat
cada vegada té menys recorregut. La
Carta del Paisatge va ser una ferra-
menta fonamental per posar les ba-
ses del que ha de ser un territori sos-
tenible, i poc a poc, les iniciatives em-
presarials van adaptant-se, amb molts
esforços, cap a aquest impacte en po-
sitiu. Anem molt ben encaminats,
amb la proliferació de cada vegada
més productors ecològics que bus-
quen productes de qualitat i que

respectin l’entorn, i d’establiments co-
mercials que els venen als consumi-
dors de proximitat. I en la mateixa lí-
nia, cada vegada hi ha més restau-
rants i hotels que aposten per fer les
coses bé. I tot això té un retorn molt
important per al Matarranya, ja que
ens ha posicionat com un indret bell,
però on les coses s’intenten fer bé. 

A l’altre plat de la balança, els in-
gressos que han de rebre els ajunta-
ments i els pocs propietaris. I aquí ja
no hi caben ni la sostenibilitat, ni les
oportunitats de prosperitat. Perquè
aquestes empreses no venen a apor-
tar cap tipus de projecció empresarial
a la zona, ni incorporen cap tipus d’in-
dústria. Busquen monetitzar els nos-
tres horitzons, i que repercuteixi el
menys possible en la gent del territori. 

Davant d’aquesta diatriba, el sen-
tit comú no acostuma a fer conces-
sions, i per això el crit a favor de la de-
fensa dels paisatges i en contra d’a-
quests macroprojectes de massifica-
ció eòlica s’ha expandit amb molta fa-

cilitat entre la gent dels pobles. A ban-
da de la gran quantitat d’arguments
que hagin pogut anar sorgint, el que
predomina és el sentit comú i l’esti-
ma per la terra. 

Per aquest motiu, el fet que la
pròpia Comarca del Matarranya,
més els ajuntaments de Fórnols, Rà-
fels, La Portellada, La Freixneda, la
Torre del Comte, Valljunquera, la
Vall del Tormo, Calaceit, Valdeal-
gorfa i Favara, hagin dit ‘NO’ a
aquests projectes, no deixa de ser una

evident consolidació
d’aquesta perspecti-
va generativa que
busca inversions i es-
tratègies que impac-
tin positivament als
nostres pobles, als
nostres entorns i a la
nostra gent. 

Ara, els ajunta-
ments i la Comarca
tenen al davant un
formidable repte: el
de canalitzar i desen-
volupar de manera
ferma uns projectes

locals que aspirin a dotar els veïns
d’un ventall de possibilitats ambiciós,
però també respectuós i sostenible, en
el marc de polítiques de sobirania en-
ergètica on tots els beneficis reper-
cuteixin en els municipis; de políti-
ques empresarials on les empreses, a
banda de generar ingressos, consi-
derin imprescindibles també els fac-
tors ambientals i socials; i de políti-
ques mediambientals proteccionistes,
vist que aquest és el veritable ingre-
dient secret de la nostra prosperitat. 

Malgrat tot, però, la batalla conti-
nua. I passat el període d’informació
pública i de resolució de les al·lega-
cions a l’Estudi d’impacte ambiental,
ens tocarà seguir lluitant. Perquè ja
hem vist que les empreses no entenen
de sensibilitats, i possiblement tot això
acabarà als tribunals, on seran els jut-
ges els qui, lluny dels conceptes sub-
jectius, acabaran dictant sentència.
Què trist seria que els nostres pai-
satges acabin depenent d’una sen-
tència, oi?* President de l’associació Gent del Matarranya

Paisatge del
Matarranya,
encara sense
molins
J. J. PÉREZ
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Els llibres de la guer-
ra civil expliquen que
després de la batalla de
Terol, el Cos d’Exèrcit
de Galicia (CEG), que
manava el general Aran-
da, va sortir d’Alcorisa
el 24 de març de 1938 i
arribà al mar Mediter-
rani el 15 d’abril, tot ta-
llant en dos el territori
de la República. Dit d’u-
na altra manera, va re-
córrer en 20 dies gairebé
100 quilòmetres per ar-
ribar a Vinaròs i Beni-
carló.

El principal obstacle
que va trobar va ser la
fortificació que els re-
publicans havien fet entre Aiguavi-
va i Torredarques. Un cop superada,
la marxa vers Morella i el mar fou
pràcticament imparable.

A l’arxiu militar d’Àvila es troba
una memòria (un informe) sobre el
sistema defensiu de la Pobleta a So-
rita, redactat entre gener i febrer de
1938. L’autor va ser Ferdinand Otto
Miksche, que ostentava el grau de
major de l’exèrcit republicà. La bio-
grafia d’aquest militar (vegeu-la a
Internet) és interessant, i el seu in-
forme, més encara. Miksche havia
nascut a Àustria l’any 1905, va in-
gressar a l’escola militar de Buda-
pest, parlava diversos idiomes i el
1930 ja ostentava un càrrec assimi-
lat al de capità a l’exèrcit txec.

A la tardor de 1936 el trobem a
València i a Chinchilla (Albacete)
com a oficial d’artilleria voluntari
amb les brigades internacionals.
Participà en la batalla de Terol i as-
cendí a major a principis de 1938.

Va lluitar a la batalla de l’Ebre i,
amb la retirada de Catalunya, pas-
sà a París i a Txecoslovàquia. 

El projecte de sistema defensiu
de Miksche

Tot i que els documents de l’arxiu
d’Àvila ja parlen de fortificar la zona
del Maestrazgo des del mes de no-

(amb 58 objectius) i el
tercer, l’anomenada po-
sició d’enllaç, entre els
dos sectors esmentats i
situat a les serralades
del Montnegrell i Ma-
rondes (amb 29 objec-
tius).

Cada informe consta
de diverses pàgines me-
canografiades, amb els
objectius, els esquemes,
les vies de comunicació,
els plans de foc, les fil-
ferrades, i una taula de
signes convencionals.

Als informes es de-
tallen: el personal que
ha d’ocupar els objec-
tius; els comandaments;

els emplaçaments de les armes; els
metres de trinxera; les comunica-
cions; les direccions dels focs i el ti-
pus de construcció dels dipòsits ja
siguin en mina, semi-soterrats o a cel
obert. En total són més de 100 pà-
gines, prova de l’interès que Miksche
va posar en el projecte.

Els enginyers republicans van
considerar que per a defensar el sec-
tor la Pobleta-Torredarques calia
una brigada mixta (uns 3.000 soldats
d’infanteria i 1.000 més d’artilleria,
sapadors, sanitaris, intendència, etc.),
i per al sector Sorita-Aiguaviva van
argumentar la necessitat de 3 bata-
llons (uns 2.400 homes).

Cada sector, doncs, havia de
comptar amb una triple línia de
fortificacions unides per trinxeres, di-
pòsits de municions, queviures, hos-
pitals de sang (un al mas de Farine-
tes i l’altre a l’ermita de la Mare de
Déu de la Balma), línies telefòni-
ques... A més a més, s’havia de
construir una pista entre Sorita i la
Pobleta que facilités el trànsit de tro-
pes i municions per darrera de la po-
sició d’enllaç. 

Aquesta pista, que el mes de ge-
ner de 1938 només estava construï-
da en els primers quilòmetres, en
l’actualitat acaba al mas de Bernús,
a mig camí del que havia de ser un
cop completada. 

Respecte del personal per a cons-
truir les obres pendents del primer

Primavera del 38: El sistema defensiu de Miksche*
// RICARD MARTÍ

vembre de 1936, sembla que fins a
l’estiu de 1937 no van començar les
obres a les línies Allepuz-Cantave-
lla-Forcall i Torre de Arca [sic]. Lla-
vors hi treballaven uns 300 homes.

Els informes de Miksche estan re-
dactats a Morella entre el 20 de ge-
ner i el 19 de febrer de 1938. Re-
cordem que aleshores Terol, que al
gener havia caigut en mans dels re-
publicans, va passar el febrer a po-
der dels nacionalistes espanyols. 

Segurament Miksche era del pa-
rer dels militars professionals que
pensaven calia reforçar les tropes a
l’Aragó per si Franco intentava
aprofundir en l’explotació de l’èxit
de la batalla de l’Alfambra. Això ex-
plicaria l’extensió i detall de l’in-
forme, jo diria que va posar tots els
seus coneixements al servei d’a-
quest projecte.

El punt de partida de l’informe és
que l’enemic atacaria provenint del
nord (la Sorollera o Mont-roig de
Tastavins), i el que calia era un sis-
tema de tres línies de fortificacions
per barrar-li el pas. 

Malgrat que el sistema s’anomena
la Pobleta-Sorita, en realitat constava
de tres sectors: el primer entre la Po-
bla d’Alcolea i Torredarques (amb 93
objectius, val a dir emplaçaments per
a infanteria i artilleria), el segon en-
tre Sorita i Aiguaviva de Bergantes

Les tres línies
fortificades
del sistema
defensiu pro-
posat pel ma-
jor Miksche
RICARD MARTÍ

*Al nostre web trobareu publicada la segona part d’aquest article.
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2.000 homes treballant-hi durant 3
mesos, i per al sector Sorita-Aigua-
viva diu que calen 1.000 homes,
també durant 3 mesos.

Reconeix que només s’han cons-
truït (o s’estan construint) 9 objec-
tius dels més de 90 projectats per a
les tres línies defensives entre la Po-
bleta i Torredarques.

Aquesta informació, i el fet que els
habitants de la zona diguin que no
han vist mai «trinxeres ni polvorins»
a la línia I que apareix als esquemes,
línia que havia de ser la més propera
a Torredarques, per a mi són indi-
catives que aquesta línia o no es va
construir, o era de tan poca pro-
funditat que l’activitat humana i
l’erosió natural l’han esborrada. 

Sembla que hi havia el rumor
que l’EM republicà volia construir
un aeròdrom a Torredarques, a la ro-
dalia de la Torre Manero, a més a
més del ja constru-
ït al Mas de les Ma-
tes. Miksche consi-
dera que tots dos
no estan d’acord
amb el seu sistema
defensiu, ja que si
l’enemic arribava a
les tres línies forti-
ficades, els dos ae-
ròdroms ja haurien
caigut en mans de
l’enemic, així que
recomana la con-
veniència de cons-
truir-lo a Morella,
30 quilòmetres enrere.

En tots els informes hi ha unes ob-
servacions generals comunes:
• Emplaçaments de metralladores: 

1) han de tenir diverses direc-
cions de foc, la qual cosa com-
porta una posició de canvi. 

2) han d’estar a cobert del foc
enemic 

• Abrics calculats per a 2/3 de l’e-
quip total, el darrer terç resta a les
trinxeres fent guàrdies i escoltes.
Es distribueixen en: 
1) blindats, contra el foc d’arti-

lleria intens 
2) lleugers, contra foc d’artilleria

no intens i no observable 
3) contra la intempèrie, no obser-

vable per l’enemic. Longitud de
les trinxeres: 2 metres per soldat

En els informes es preveu que si
l’enemic ataqués amb forces molt su-

periors, aleshores es necessitarien re-
forços d’infanteria i artilleria, espe-
cialment antiaèria, i es concreten
aquests reforços per a cada sector.

El front de guerra de les Parres de
Castellot a Aiguaviva i Torredarques

Els cronistes que acompanyaven
les tropes d’Aranda, i els tractadis-
tes militars proclius als nacionalistes
espanyols, com Salas Larrazábal i
Martínez-Bande (vegeu-ne la bi-
bliografia), sempre han elogiat el sis-
tema defensiu de la Pobleta-Torre-
darques, potser per allò que parlant
bé de l’enemic es dóna més valor a
la victòria de l’exèrcit propi.

La realitat —al meu parer—, és
que el sistema defensiu no estava
acabat quan va arribar l’atac de les
divisions d’Alonso Vega (4a de Na-
varra) i Martín Alonso (83 Divisió).

La fortificació més completa era
la de La Pobleta-Tor-
redarques, i amb mol-
ta probabilitat només
comptava amb dues
de les tres línies pro-
jectades (la II i la III),
és a dir, dos terços del
total. El fet que els
comunicats oficials
de les unitats esmen-
tades parlin de 61
emplaçaments i tor-
res fortificades en
doce obras escalona-
das, verdadera per-
fección en la materia,

entre Torredarques i la Pobleta,
confirma aquesta suposició.

Dels sectors Sorita-Aiguaviva i
Montnegrell-Marondes, els comu-
nicats oficials no faciliten nombres
d’emplaçaments i els habitants amb
prou feines en recorden l’existència
de 5 o 6 amb uns quants metres de
trinxeres.

Tothom té present, això sí, la gran
quantitat de cadàvers i material de
guerra que van deixar els republi-
cans després dels combats. Encara
avui dia es troben restes a la «feixa
dels morts» a Sorita, i en tres indrets
al voltant del nucli de la Pobleta. Els
«nacionals» recuperaven llurs morts
i els identificaven abans d’enterrar-
los, mentre que només els habi-
tants dels pobles es van ocupar de
recollir i donar un darrer abric als
morts republicans.

Potser la mancança més greu del
sistema dissenyat per Miksche va ser
la de la pista d’enllaç que havia d’a-
nar de Sorita a La Pobla d’Alcolea,
i que encara actualment no està aca-
bada.

Tot resseguint el relat dels fets, ve-
geu-ne per exemple el que diuen Bel
i Martí, és clar que Aranda tenia més
tropes i, per damunt de tot, més ar-
tilleria i molta més aviació que els re-
publicans.

Aranda va atacar amb 3 divisions
completes (més de 20.000 homes),
foguejades i ben precedides pel foc
de 23 bateries d’artilleria i onades de
50 avions de bombardeig.

Els republicans, segons Ciutat,
comptaven amb 10-11 batallons
agrupats en 5 brigades (uns 10.000
homes), menys artilleria i gairebé
sense avions.

Els mapes modificats, ens mostren
els moviments de tropes fins al 31 de
març i la fase final de l’1 fins el 4 d’a-
bril en què els rebels van ocupar
Morella.

A més de la superioritat numèri-
ca, l’EM del CEG, va decidir no ata-
car de front les fortificacions. En
comptes de venir del nord, el primer
atac va venir de l’oest. La 83 Divi-
sió va infiltrar diverses unitats des de
Jaganta i les Parres de Castellot, pels
cims i masos de l’esquerra del riu
Bergantes, fins a tallar la carretera
d’Aiguaviva a Sorita, prop del san-
tuari de la Mare de Déu de la Bal-
ma. No podien dur artilleria ni ve-
hicles, però van ocupar els turons
que dominaven la carretera. 

El dia 27 de març el tinent coro-
nel Ibarrola, que manava el XXII
Cos d’Exèrcit republicà, va aconse-
guir rescatar un batalló amb arti-
lleria i vehicles a la vora del riu Ber-
gantes, i arribar a Sorita. Per aques-
ta acció va ser guardonat amb la me-
dalla al valor.

La divisió de Martín Alonso va
continuar cap a Palanques, Villores
i la serra de Refoies. Només el con-
traatac de la CXXIX Brigada Inter-
nacional, de la 47 Divisió de Duran
i de la Divisió Extremadura de Mo-
randi, va aturar el seu avenç al cim
de Sant Joaquim el dia 31 de març.

Per la seva banda, la 4a Divisió
d’Alonso Vega va progressar des
d’Aiguaviva de Bergantes a la So-
rollera i va arribar a Mont-roig de
Tastavins el 31 de març.

Vista de la
carretera i els
conreus entre
Torredarques
i la Pobleta
des d’un em-
plaçament
RICARD MARTÍ
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