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Benvolgut Juan Luis,
L’ASCUMA té com a tret distintiu la
promoció i dignificació del català autòcton, i així la seua actuació durant estos
anys ha estat marcada per fer cultura per
la llengua i en esta llengua. De viure en un
context lingüístic normal, mos podríem
dedicar a una difusió cultural diferent,
sense haver de passar per la premissa inicial de la llengua i el seu debat, tal i com
fan d’altres associacions de la província de
Terol. Això ho demostra que fins enguany
no ham tingut una col·lecció d’història.
Agraisco les teues crítiques constructives sobre la nostra Trobada d’enguany a
Pena-roja, a les quals faré les següents
anotacions:
1) A la taula redona que vai moderar, els
participants van fer un extens resum dels
nostres XXV anys. Segons vai tractar de
sintetitzar, ha consistit en:
–Reivindicació política pel reconeixement legal de la llengua a l’administració
i l’escola.
–Difusió de la llengua i cultura: exposicions, trobades, fires, classes per adults...
–Publicacions (fonamentalment creació
literària i estudis sobre folklore).
2) Lo dia va ser molt cultural: 4 presen-

tacions de llibres d’autors matarranyencs
(dos d’ells amb recital), una representació
teatral (Lo pobre llop, molt bé) i una actuació musical (Túrnez&Sesé: magnífics).
Com vai dir a la cloenda, va quedar ben
demostrat en los actes de la Trobada que
no n’hi ha llengües millors que altres i que
totes, també la nostra, valen per a l’expressió del pensament, dels sentiments i
per crear bellesa.
A quin percentatge dels habitants de les
nostres viles arriba tot lo que fem? Al mateix que a les de les viles castellanoparlants, o, millor dit, a una mica menys no ja
per “elitisme” sinó perquè molts no són
capaços de llegir en català i alguns no volen entrar per raons polítiques. Pensa
també que no totes les viles són Pena-roja
i no a totes som benvinguts.
Tens raó en què no mos hauríem de capficar tant en lo nom de la llengua, i que resulta més important utilitzar-la que convèncer als recalcitrants sobre la seua denominació de “chapurriau” o una altra.
Així és com tenen èxit les jornades sobre
història que tan bé organitzes a Queretes.
Jo guardo un record molt positiu de la
XXIV Trobada. I agraisco a tots los que
vau vindre la vostra participació.

M. Dolores Gimeno Puyol
Vicepresidenta de l’Ascuma
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EDITORIAL

La llengua inicial de “Clarió”
Les llengües són els instruments
de què disposem els humans per relacionar-nos els uns amb els altres.
La llengua inicial és el vehicle de
comunicació que sorgeix en la pròpia família i pertany al nostre entorn social. És la forma d’expressió
i de parlar ensenyada pels pares,
que són sempre els primers professors de llengua. A més, la llengua
inicial és aquella en què, per regla
general, els progenitors volen escolaritzar els seus fills. Els pares han
de poder trobar per als seus fills
una escola que sigui la continuació
—amb mestres, sistemes i materials
docents— de la pròpia família. Només per sentit comú ja sembla que
hauria de ser així, malgrat els nombrosos casos de sobres coneguts en
què els pares accepten —per imperatiu legal— que els seus fills aprenguin als centres d’ensenyament, a
llegir, escriure, dibuixar, cantar, sumar, restar, multiplicar i dividir, en
definitiva a desenvolupar la seua
intel·lectualitat, en una llengua diferent d’aquella en la que van començar a viure, dins de la seua família, quan van arribar a aquest
món.
La defensa del català parlat a la
Franja es pot i s’ha de fer mitjançant múltiples iniciatives emanades
de les institucions públiques, d’associacions veïnals, culturals, artístiques o esportives i fins i tot des
d’entitats empresarials. Però la millor defensa de la nostra llengua
rau en la seua normalització entre
les noves generacions. I aquesta és
una tasca que en totes les parts del
món, i amb tots els idiomes, s’executa als centres d’ensenyament,
perquè es tracta de transmetre als
fills, convertits en alumnes, coneixements científics en la mateixa
llengua en la qual els seus pares els
van transmetre els coneixements
vitals indispensables, en els primers
anys de la seua vida.
Això és el que sembla haver entès i està duent a terme, amb lloable valor i gran esforç, l’associació
Clarió, de pares i mares del Matarranya en defensa del català. Clarió
va organitzar, el passat 4 d’octubre

a Pena-roja, la “Jornada Llengua i
Escola al Matarranya” per commemorar els 30 Anys de l’Ensenyament del Català a l’Aragó, on es va
explicar “El model d’immersió a la
Bressola”, desenvolupat a la Catalunya Nord d’ençà l’any 1976.
Aquest projecte va començar amb
set alumnes i ara en té més de mil,
la qual cosa ha obligat el govern
francès a oferir un ensenyament bilingüe a l’alumnat d’aquell territori
catalanoparlant.
Avui sembla indiscutible el paper
decisiu de l’ensenyament públic de
qualitat per a la nostra societat, tot
i que quan els poders públics no
ofereixen l’educació i l’ensenyament que els pares volen per als
seus fills, potser l’única solució sigui la mateixa que a la Bressola.
Un cas semblant i paradigmàtic va
ser el de l’aparició de les ikastoles
al País Basc els darrers anys del
franquisme. Donat que ni les escoles públiques, ni les privades del
moment, no oferien pas l’ensenya-

1a Jornada
de Llengua
i Escola al
Matarranya
CARLES SANCHO
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EDITORIAL

ment de l’èuscar i en èuscar, nombrosos grups de ciutadans van
crear els centres bilingües en règim
de cooperatives de pares. Potser a
la Franja sigui més problemàtic
prendre iniciatives semblants i potser Clarió, encara que s’ho proposés, tampoc podria arribar a tant.
En tot cas, no seria absurd plantejar avui un projecte d’aquestes
característiques a la nostra terra.
Només cal recordar que fa cent
anys els regeneracionistes baixaragonesos van recolzar l’obertura de
col·legis rurals per a aquells nens
que, en acabar l’escola primària,
volguessin cursar estudis d’ensenyament secundari, davant la
manca d’instituts de zona en
aquells temps. Així va sorgir el
col·legi del Mas del Llaurador, dirigit pel sacerdot mossèn José Pellicer, que va funcionar des dels
anys vint fins la guerra civil. Avui,
l’objectiu d’un centre d’aquesta
mena seria molt diferent, però tan
important com el de llavors.

“Moltes creences se m’han desfet a les mans,
i se m’han escolat entre els dits. I tinc
les mans buides, com un paper en blanc”
Epistolari (1981-1989) p. 298
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Ecologia mediambiental
i qualitat dels nostres rius
// ÀNGEL VILLALBA DAMIÁN
El riu Matarranya neix als ports
de Beseit, amb vessants a Terol,
Tarragona i Castelló, i el seu principal afluent, l’Algars s’uneix a ell
a Nonasp (Saragossa) perquè pocs
quilòmetres més avall, entre La Pobla de Massaluca i Faió desemboque a l’Ebre (Pantà de Riba-roja
d’Ebre-Tarragona).
En els seus marges s’assenten 17
poblacions a la província de Terol, 5
a la de Tarragona, 4 a la de Saragossa
i 1 a la de Castelló. En total sumen
18.000 habitants, l’economia dels
quals es basa principalment en l’agricultura i la ramaderia.
Tant el riu Matarranya com tots
els seus afluents, estan molt contaminats a les seves àrees mitjana-baixes per les aigües residuals de les
poblacions i les filtracions en subsòl
de les explotacions agrícoles i ramaderes, si bé l’Institut Aragonès de
l’Aigua diu que les seves aigües són
netes i cristal·lines (serà en el naixement “Parrissal” Matarranya i “Toll
del vidre” Algars), perquè en la seva
conca mitjana-baixa, les aigües i el
jaç dels rius donen pena i desprenen
una intensa olor a podridura.
A dia d’avui solament existeixen
dues depuradores d’aigües resi-

duals municipals a la conca, una a
Arnes (Tarragona), al riu Algars i
una altra a Favara (Saragossa), al
Matarranya. Les dues funcionen a
ple rendiment (85% de depuració)
i les dues són ecològiques amb un
cost de construcció inferior als
250.000 euros i un cost de manteniment inferior als 14.000 euros l’any.
La d’Arnes porta en funcionament
des de l’any 2000 i la de Favara des
del 2006. Ambdues van ser dissenyades per universitats espanyoles.
Des del govern d’Aragó (DGA)
proposen un pla de Depuradores
Municipals de tipus convencional
per a pobles de més de 10.000 ha-

El riu Algars
al seu pas
per Nonasp
DANIEL MAZA PONS

bitants amb un cost d’explotació
mitjà per municipi de 190.000 euros a l’any, quan aquí només existeixen tres pobles que sobrepassen
per poc els 2.000 habitants: Vall-deroures (Terol), Batea (Tarragona) i
Maella (Saragossa).
No existeix cap altra planta de
pre-tractament de purins en tota la
conca. Desconec si algun particular
gestiona els seus residus però resulta obvi que la solució a la contaminació del subsòl hauria de ser
global per a tota la conca.
Altres rius de Terol, com el Guadalop i el Martín no gaudeixen de
millor salut ecològica.

L’ ESMOLET

Ibèries // Carles Terès
Al cotxe encara hi tenim un radiocasset. Aquest aparent anacronisme em permet escoltar les cintes que en una altra època (en una altra vida) vaig gravar principalment de la ràdio. Cançons robades a programes estimats, que acabaren confegint un
popurri ambigu i estimulant. Una mena de cartes russes on es
passa de Fermin Muguruza a Philip Glass o a una peça folklòrica. Tot depenia de la meva prestesa en prémer simultàniament play i rec quan sonava una peça que m’agradava. La
‘platina’ me l’havia comprada amb control manual de volum
de gravació, cosa que em permetia de simular foses en començar
i en acabar la cançó.
Darrerament hi tinc posat un casset on hi ha cantants portuguesos, entre els que destaquen la mitja dotzena de cançons
bellíssimes d’Ala dos Namorados. L’altre vespre, tot sentintla, mentre conduïa, se m’ocorregué imaginar què hauria passat si Portugal hagués quedat, com la Corona aragonesa, sota
domini castellà. Potser la llengua portuguesa s’hauria conver-
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tit en una cosa similar al gallec que ara s’escolta als mitjans de
comunicació. Molts dels matisos i subtilitats de la pronúncia
que enriqueixen aquestes cançons no existirien. Serien tota una
altra cosa; potser bonica, però diferent. Inevitablement vaig imaginar què hauria passat amb les llengües de la nostra Corona.
Potser l’aragonès tindria ara una vitalitat més gran, i el català gaudiria d’una riquesa de matisos que es van perdent en les
generacions més joves pel predomini despietat de la ‘lengua
común’. Però... i el castellà? Com seria el castellà d’Aragó? Potser s’hauria convertit en un dialecte molt diferenciat de l’estàndard. Fins i tot és possible que hi hagués un moviment secessionista que s’inventés unes normes pròpies i l’anomenés
amb noms pintorescos (que no reproduiré per a no donar idees).
Però vet aquí que Mikel Laboa va rellevar els portuguesos
amb una cançó en misteriosa llengua basca. No sé que deia, però
la cadència em traslladà a les penombres boscoses d’un país
ancestral. Qui vol la monotonia del monolingüisme? Not me.

A Pena-roja va celebrar-se el dissabte 4 d’octubre la 1a Jornada
Llengua i Escola al Matarranya per
commemorar els 30 Anys de l’Ensenyança del Català a l’Aragó i la
Cloenda de l’Any Desideri Lombarte 1989-2014. L’organització dels
actes va anar a càrrec de Clarió, l’Associació de Pares i Mares del Matarranya en Defensa del Català, i
també hi van col·laborar diferents
entitats locals, comarcals i provincials. Al matí el Centre Cultural de
Pena-roja va acollir els participants
a la jornada, principalment professorat, que van rebre un dossier on es
recull diversa informació sobre el
territori i la nostra llengua. La salutació als participants per part de
l’alcalde de Pena-roja Paco Esteve
i del president de Clarió José Manuel Aragonés van precedir la conferència inaugural i brillant de Joan
Pere Le Bihan, responsable de la
Bressola del 1981 al 2012 –escoles
laiques catalanes a la zona francesa
de parla catalana– que titulà ‘El model d’immersió de la Bressola’. Una
experiència educativa molt exitosa
de la introducció de la llengua catalana a través d’ensenyament en un
territori dins de l’estat francès on
s’estava perdent en trencar-se la
transmissió generacional afavorint
el monolingüisme. La Bressola que
nasqué el 1976 amb només 7 alumnes ara ha passat a tenir-ne més de
mil i ha forçat al govern francès del
territori catalanoparlant a oferir a
l’alumnat un ensenyament bilingüe.
Més tard es presentaren diverses
iniciatives educatives a la Franja que
incideixen sobre la dignificació de la
nostra llengua. Margarita Celma
ens parlà del Projecte d’Innovació i
Investigació Educativa ‘Cantem
Junts’ que va coordinar com a professora de música i on hi va participar el CEIP Vicente Ferrer Ramos
de Vall-de-roures i que es va materialitzar en la publicació d’un llibre
i l’enregistrament d’un CD recollint
les cançons populars aconseguides

a través del projecte i interpretades
pels mateixos alumnes. Paco Tejero,
exdirector del CEIP Sant Josep de
Calassanç de Fraga, presentà ‘El
contacontes’ un innovador projecte
educatiu en què els alumnes del cicle superior de primària interpreten
diferents contes als alumnes d’infantil i un altre projecte de danses
populars a primària. A continuació
una taula redona sobre ‘Experiències al voltant dels 30 anys d’Ensenyança del Català a Aragó’ en què
van intervenir: Pep Labat, professor
de català de secundària i Paco Tejero, tots dos de Fraga, Teresa Maria Ballester mare i professora de
Mont-roig i Rubén Lombarte periodista i exalumne de Pena-roja.
Acabats els parlaments es va obrir
un debat molt interessant amb la intervenció del públic assistent. La jornada matinal va estar coordinada
per Pepa Nogués, secretària de Clarió. Mentrestant al poliesportiu xiquets i jóvens van participar en el taller de mural party dedicat a Desideri Lombarte que havien iniciat divendres a la nit.
A la tarda es va continuar les activitats i els jóvens van acabar el mural mentre que els més menuts de la
vila al mateix poliesportiu pintaven,
ballaven i jugaven. El mural dibuixat tenia la força expressiva dels versos escrits per Desideri sobre la
nostra llengua:

Conferència a
la Jornada
Llengua i
Escola al
Matarranya
CARLES SANCHO

MATARRANYA

// CARLES SANCHO
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1a Jornada Llengua i Escola al Matarranya
i Cloenda de l’Any Desideri Lombarte

La llengua que parlem és clara i forta,
i és dolça si convé, i és falaguera
i és jove com un brot de primavera,
i és vella com l’hivern, i no és morta.
Està viva al carrer.
Val per anar a llaurar,
i per a renegar
i per anar a la font
i per anar al cafè.
Per què no ha de valer
per a escriure a un diari
per a passar el rosari
i per escriure més, si més convé,
més versos i cançons i més històries
dels fets presents i passades glòries?
Com a acte de cloenda de l’Any
Desideri Lombarte, ja a la vesprada
i davant la casa on va viure, un representant de l’Associació Cultural
del Matarranya va fer el resum de
les activitats realitzades enguany
per commemorar els 25 anys de la
mort de l’escriptor i activista cultural pena-rogí. Després, de manera espontània, Ramon Mur va iniciar la
lectura d’uns poemes de Desideri
que va continuar el públic assistent
a l’acte. Elles, La terra prima, La
meua pàtria menuda, La xica que va
a la font, Hem perdut un amic, La
fortuna, Jo no òbrigo el balcó... versos escrits pel poeta i recitats pels
participants a la convocatòria com
a merescut homenatge i reconeixement d’un dels personatges més
destacats del Matarranya.
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FÒRUM WIRBERTO DELSO: INCERTIDUMBRE EN LA FRANJA. ENTRE CASTELLANOS Y CATALANES... NOSOTROS EN MEDIO

Iglesias creu que la crisi amb Catalunya és més
greu que la crisi econòmica
// NATXO SOROLLA
Des de Favara (Matarranya) Wirberto Delso va ser un dels caps visibles dels capellans rojos enfrontats
a la cúpula eclesial tardofranquista.
L’associació que porta el seu nom
organitza uns excel·lents fòrums
anuals, i en este quart (25 d’octubre
a Favara) participaven el senador
Marcelino Iglesias (Bonansa), expresident d’Aragó que va aprovar la
Llei de llengües en el seu últim any
dels dotze de mandat, i José Bada,
favarol i Conseller de Cultura del
primer Govern autonòmic (PSOE),
que va iniciar les classes optatives de
català a la Franja. La proposta versava sobre la “Incertidumbre en la
Franja. Entre castellanos y catalanes... nosotros en medio”.
L’acte es va obrir per l’alcalde de
Favara, exposant el dubte sobre si el
fet de parlar català, que ens apropa
a Catalunya, amb una possible independència ens convertirà en objecte
de canya al mono perquè no responem, o ben al contrari, intentaran estimar-nos més per a que no ens hi
aproximem. José Bada considerava
que catalans i castellans patien del
mateix mal, el nacionalisme. Ja en castellà, va proposar que la Franja havia
de recuperar la convivència que l’ha
caracteritzat amb relacions a les dues
bandes, perquè “és una estupidesa fer
una frontera entre Batea i Maella”.

Marcelino Iglesias va exposar en
català que la Llei de llengües “va ser
molt interessant” a pesar del seu
únic any de vigència, i que la Franja té dos handicaps: “som molt
pocs” i “estem desvertebrats”. Per
això el seu objectiu van ser els
acords amb Catalunya per a viure la
frontera amb normalitat. A continuació, va assentar la seua clau de
volta: “la crisi territorial és més
greu que la crisi econòmica”. L’afirmació se situa en la polèmica que
ja va desfermar en un míting del
PSC on banalitzava el nazisme associant-lo amb l’independentisme en
afirmar que “quan l’hipernacionalisme ha guanyat a Europa hi ha hagut molts desastres i més de 100 milions de morts”.
Exposant que no li costa gens
usar les dues llengües, va continuar
en castellà, oposant arguments contra el sobiranisme català. Manifestava que amb la crisi econòmica era
més fàcil culpabilitzar Madrid que
assumir les retallades, i que els pressupostos de “Madrid ens roba” van
ser aprovats i negociats per Pujol,
mentre ell només s’interessava per
les competències simbòliques (televisió, policia...). Finalment, proposava resoldre el conflicte amb la
reforma de la Constitució i la territorialització del Senat.

Marcelino
Iglesias
GOBIERNOARAGON.ORG

En el torn de preguntes el públic
va encertar a indicar els punts més
crítics. Es va demanar el posicionament dels ponents sobre el dret
dels catalans a votar, i els dos ponents s’hi van oposar de manera clara, afirmant que cal respectar la
Constitució (tot i que cal dir que
aquesta permet els referèndums).
Iglesias va anar més enllà explicitant
la seua oposició a la democràcia participativa, despertant fins i tot alguna reacció en la taula. Alguns participants van mencionar la via federal. Altres van ironitzar sobre
els arguments exposats: “així, la
culpa és dels catalans (que se n’aniran), los del PP que també són roïns, i al mig es troba la neutralitat del
PSOE i la Franja?”. També des del
públic es va destacar que les ofertes
de concòrdia i diàleg no es materialitzaven en propostes concretes
que puguen resoldre el conflicte
obert.

L’ ARGADELL

Tresors legítims

// Juli Micolau

Ara que ja hem deixat les activitats lúdiques i culturals de
l’estiu, convé recordar algunes de les novetats literàries que
han passat a formar part de les meues lectures i, posteriorment, de les lleixes de la biblioteca.
Primer de tot vull parlar del poemari Terres i vents, de na
Conxita Jiménez, guanyadora del I Premi de Literatura Rural
–en català– convocat pel nostre amic de Vall de roures, el llibreter Octavi Serret, i publicat per Edicions Saldonar (2014).
La veu de la poetessa arriba a la fondària de l’ànima i la sents
a flor de pell. Diu: “Terres de cel rogenc, terres antigues,/ terres
d’aiguabarreig i pedra tosca,/ terres de brums de vent i de silenci,/ terres de sol salvatge i albes dolces”... o “en algun clot de
la mà,/ en algun vers,/ aquell so oblidat de les fulles/ guardat gelosament”. Conté un pròleg profitós d’en Santi Borrell, el
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poeta i activista cultural penedesenc.
L’altre llibre que em vull referir és una traducció feta pel poeta tortosí –m’atreviria a dir que mig freixnedí– Andreu Subirats, autor també de l’extensa i formidable introducció i de les
nombroses notes. Parlo, concretament, del llibre Els Paradisos
Artificials, de Charles Baudelaire. Comença amb ‘I. Opi i Haixix’ (1860) i ‘II. Del vi i del haixix comparats com a mitjans de
multiplicació de la individualitat’ (1851). Publicat per Días Contados (2014). En transcric un fragment del Teatre de Serafí: Què
se sent? Què es veu? Coses meravelloses, no? Espectacles extraordinaris? És molt bonic, molt terrible, molt perillós?...
Bé, no es pot transmetre amb quatre lletres tot el que donen
de sí aquests dos llibres; els recomano força i cal no perdrese’ls!

El dissabte 27 de setembre es va
aixecar amb accent romà a Fraga.
L’Institut d’Estudis del Baix Cinca
hi convocava la Jornada Cinga 2014
dedicada en aquesta ocasió a «Vil·la
Fortunatus: passat i futur», amb
l’objectiu de donar a conèixer què
ha suposat la integració de la vil·la
a la Xarxa de vil·les romanes d’Hispània i d’oferir propostes per a una
més gran dinamització del jaciment.
Un seguit de figurants abillats a la
romana van rebre els visitants saludant-los en llatí, llançant-los pètals
de rosa i repartint-los branquetes de
llorer en el pati del Palau Montcada ambientat amb un larari (temple
domèstic) cedit per l’IES Ramón J.
Sender i un mosaic elaborat pels
alumnes de l’IES Bajo Cinca.
Va encetar la jornada la conferència de Francesc Tuset, l’arqueòleg que va dirigir les darreres excavacions portades a terme al jaciment,
posant la vil·la en el seu context històric i geogràfic. Tot seguit, Abigail
Pereta, en representació de Patrimoni del Govern d’Aragó, va donar
compte de les diverses actuacions i
inversions de l’administració sobre
Vil·la Fortunatus; sobre la integració del jaciment a la Xarxa de vil·les
va explicar que suposava la coordinació entre jaciments similars per
abordar de manera conjunta problemàtiques i innovacions amb l’objectiu final de constituir una ruta de
turisme cultural de nivell europeu.
En el descans, els assistents van
poder gaudir d’una gustatio (aperitiu) de productes elaborats a la manera romana antiga: bunyols de formatge, llesques d’ou i mel, dàtils farcits, vi de roses, formatge, figues,
meló, fruita seca...
La jornada va continuar amb una
mostra de la gestió de jaciments ibèrics i romans a càrrec d’arqueòlegs,
museòlegs i gestors turístics. En
una primera tanda, dedicada al món
ibèric, es va presentar la Ciutadella
ibèrica de Calafell i el consorci Patrimonio Ibérico de Aragón, amb
seu a Alcanyís. A continuació es van

presentar les vil·les de La Loma del
Regadío, d’Urrea de Gaén (Terol) i
La Villa de las Musas d’Arellano, a
Navarra, de característiques similars
a la de Fraga i que també s’han integrat a la Xarxa de vil·les. L’exposició de la vil·la de La Malena, d’Azuara (Saragossa), a càrrec de l’alcalde de la població, va tenir un caràcter més reivindicatiu, ja que, tot
i estar considerada una de les tres
millors vil·les d’Aragó per l’espectacularitat dels seus mosaics, encara no s’hi ha intervingut per protegir-la i conservar-la.
La matinal va concloure amb el
reconeixement que l’entitat organitzadora va dispensar a Francisco
Casas, guarda i guia de la vil·la, i a
la seua família, per la dedicació
amb què durant anys han vetllat per
Vil·la Fortunatus, que es troba enmig
de les terres propietat de la família.
El reconeixement es va fer material
en el lliurament de la reproducció artística d’un cancell visigòtic trobat a
la vil·la –ara al Museu Provincial de
Saragossa– obra de l’escultora torrentina Pili Beltran.

Recepció dels
visitants a
Vil·la
Fortunatus
MARINA BARRAFON

BAIX CINCA

// CARME MESSEGUER
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Jornada Cinga 2014 sobre el jaciment
romà de Vil·la Fortunatus

Havent dinat, l’escenari es va
traslladar al jaciment de Vil·la Fortunatus, on l’arqueòleg Tuset va
conduir una nodrida colla d’assistents en una visita amenitzada per
intervencions del grup de teatre
Génesis 2.0 de la Penya Fragatina recreant escenes com la d’un legionari
emèrit que decideix establir-se a la
fèrtil Ribera del Cinca, la d’un tractant d’esclaus i la d’un predicador
instant l’auditori a convertir-se, en
consonància amb la cristianització
dels habitants de la vil·la romana i
la posterior construcció, sobre la
vil·la mateixa, probablement deshabitada aleshores, d’una basílica paleocristiana que incorporava un
baptisteri. Cal assenyalar que recentment s’ha instal·lat en la vil·la
una magnífica maqueta de la vil·la
que l’Associació Belenista de Fraga
va elaborar com a tema central del
Betlem del Nadal anterior, que
constitueix un atractiu més per tornar a visitar el jaciment de Vil·la Fortunatus, declarat Bé d’Interès Cultural pel Govern d’Aragó l’any
2004.
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Cicle de cine infantil i juvenil a Mequinensa
// ROSA ARQUÉ
Des del passat diumenge 19 d’octubre i fins al proper 30 de novembre s’està celebrant a la sala Goya
de Mequinensa un cicle de cinema
infantil en català. Es projectaran un
total de cinc pel·lícules, una cada diumenge, a les cinc de la tarda i a preus reduïts –4,5 € cada sessió–.
El cicle ha començat amb la producció de Disney, “Avions 2: equip
de rescat” –19 d’octubre– i continua
amb “Operació cacauet” –26 d’octubre–, “Un pla deliciós!” –2 de novembre–, “L’abella Maia” –9 de
novembre–, “Campaneta, fades i
pirates” –23 de novembre– i acabarà amb “Com ensinistrar un drac 2”,
–30 de novembre–.
Aquest cicle s’emmarca dins la iniciativa “T’agrada sentir-lo en català” on col·laboren l’Ajuntament de
Mequinensa i el Circuit Urgellenc.

Façana de la sala Goya, el cinema de Mequinensa. ARXIU

La iniciativa pretén fer créixer l’oferta d’oci entre els joves i fomentar el cinema infantil en català a la
gran pantalla. A més de Mequinensa, aquest projecte es desenvolupa en un total de 32 localitats més
de Catalunya i Aragó.
La sala Goya de Mequinensa va
estrenar el passat estiu un nou sistema digital de projecció, substituint
al tradicional de 35 mm, adaptantse als nous formats de distribució.
Aquest nou sistema permet que en
2 o 3 setmanes puguin veure’s pel·lícules d’estrena recent a la localitat.
Gràcies al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Circuit
Urgellenc es manté aquesta oferta
cultural i d’oci per als veïns del
municipi i de localitats limítrofes que
no compten amb una programació
de cine estable durant l’any.

Capítol dels ordes del Temple a Fraga
// CARME MESSEGUER
El cap de setmana del 24 i del 25
d’octubre Fraga va acollir un esdeveniment templer coincidint amb la
commemoració de la data de la conquesta de Fraga per les tropes cristianes (24 d’octubre de 1149), en
què també van participar els Templers, que ostentarien diverses possessions a la Ribera del Cinca. La celebració va ser organitzada per La
Magia Cultural del Bajo|Baix Cinca,
nova associació liderada per l’historiador Joaquín Salleras que aglutina
persones amb diverses inquietuds
culturals i artístiques.
Entre els actes programats va destacar el sopar medieval que va tenir
lloc al Castell de Fraga i la desfilada,
encapçalada per membres d’associacions templeres seguits per grups
recreacionistes i múltiples voluntaris
de la comarca a peu o a cavall, i tancada per uns rejovenits Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, i Peronella, reina d’Aragó, a manera
d’amfitrions. La desfilada va acabar
en el passeig del Cegonyer amb la lectura de les capitulacions de la Fraga

sarraïna davant les tropes cristianes. A més, va
haver-hi la projecció de
documentals, una conferència sobre el Temple
al segle XXI i la presentació de la publicació
La huella del Temple en
el Bajo Cinca –elaborada a quatre mans per
Federico Leiva Paredes,
historiador valencià i
mestre general de l’Orden Católica del Templo,
i Joaquín Salleras Clarió,
nomenat comanador honorífic de
Fraga–. D’altra banda, el capítol d’ordes del Temple es va celebrar, a porta tancada, també al Castell de Fraga.
L’Orde del Temple (Orde dels Pobres Cavallers de Crist i del Temple
de Salomó) va ser un orde militar vinculat a les Croades a Terra Santa i de
caràcter financer que es va mantenir
en actiu durant el segle XII fins a ser
dissolt pel papa Climent V. Les nombroses organitzacions templeres mo-

Desfilada de
templers a
Fraga
NAUSICA GIBERT

dernes són congregacions religioses
laiques que propugnen el conreu
dels valors cristians concretats en tasques socials, reconeixen l’autoritat papal i pretenen la restitució de l’honor
dels templers històrics i la conservació dels monuments de fundació
templera tot rebutjant l’esoterisme.
La convocatòria de Fraga va tenir
com a objectiu assentar les bases per
a la unificació de les diverses branques de vocació templera d’Europa
i Amèrica.

// JOSEP SAN MARTÍN
que acabà amb la vida de la filla, la
Maria Beleta, i el fill d’aquesta que
va néixer a Ravensbruck.
Completant el tema de la conferència a partir del dia 8 de novembre es podrà visitar a Mequinensa
l’exposició “Resistents i deportades”, sobre la deportació femenina
al camp de Ravensbruck.
El diumenge 26 d’octubre, a les
11h, els socis de l’Amical que s’havien desplaçat a Mequinensa per
assistir a l’assemblea, foren rebuts
a l’Ajuntament per l’alcaldessa de
la localitat, Sra. Magda Gòdia. Tot
seguit la comitiva es va traslladar a
l’antic poble de Mequinensa i davant els jardins del museu es descobrí un monument dedicat als mequinensans i mequinensanes deportats als camps nazis. Allí se’ls
feu un emotiu homenatge. Participaren en els parlaments l’alcaldessa de la localitat, i el president
de l’Amical. Per acabar l’acte, dues
familiars del deportat José Silvestre Ibarz, mequinensà que fou assassinat a Gusen, feren l’ofrena floral al monument.
El matí acabà amb la reunió de
l’assemblea anual de socis de l’Amical a les dependències del Museu de Mequinensa amb una nodrida participació de socis. L’assemblea aprovà entre altres resolucions, el que es va anomenar la Declaració de Mequinensa, que vincularà per sempre l’Amical de Mauthausen amb aquest poble amfitrió.

D’esquerra a dreta: Magda Gòdia, alcaldessa de
Mequinensa; dues nebodes del deportat José Silvestre
Ibarz, mequinensà assassinat a Gusen, i Enric Garriga,
president de l’Amical. JOSEP SAN MARTÍN

DECLARACIÓ DE MEQUINENSA
Havent estat aquesta la primera Assemblea general de la Associació Amical de Mauthausen i altres
Camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya,
que se celebra sense la presencia d’ex-deportats i exdeportades, i en base al jurament “Mai Més” pronunciat pels supervivents després de l’alliberament i
als mateixos camps,
L’Assemblea aprova per unanimitat la resolució següent amb el compromís de continuar treballant per a:
1) Preservar i difondre la memòria de la deportació republicana antifeixista.
2) Denunciar i combatre les actituds i actuacions racistes, antisemites, homòfobes, xenòfobes, etc.
3) Lluitar per la llibertat, la igualtat i la justícia social per a tota la humanitat.
Resolució aprovada a Mequinensa, el 26 de octubre de 2014
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L’associació “Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les
víctimes del nazisme d’Espanya”,
va celebrar la seva assemblea anual
de socis el diumenge dia 26 d’octubre a la localitat de Mequinensa.
Per aquest motiu es van programar diferents actes, els quals van
comptar amb una estreta col·laboració de l’Ajuntament de la localitat.
El dissabte 25 d’octubre, hi va
haver pel matí una trobada de professors i professores de secundària
a l’IES Bajo Cinca de Fraga, per
posar les bases de la Xarxa “Mai
Més” de Preservació de la Memòria i prevenció del Feixisme.
Aquesta xarxa que ja va començar
a perfilar-se a Catalunya el curs
passat, volem començar a teixir-la
també a l’Aragó i podem dir que
n’hem plantat la primera llavor.
El mateix dissabte, a les 18:30h,
al “Spai Jove” de Mequinensa, la
Dra. en Historia i expresidenta de
l’Amical de Mauthausen, Rosa Toran, va impartir una conferència
sobre la deportació femenina. El
públic que va assistir a la conferència va omplir la sala. Rosa Toran va
fer un recorregut detallat sobre la
deportació de tres dones de la família Beleta, la mare, la filla i una
neboda, les dues primeres originàries de Mequinensa. La conferenciant va repassar el periple de les
Beleta per presons de la Gestapo i
camps de deportació, un periple
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Assemblea anual “Amical de Mauthausen”

Josep San Martín Boncompte
Delegat a l’Aragó de l’Amical de Mauthausen i
altres camps i representant de l’Amical al CIM

ESTAMPES RIBERENQUES

Quina diferència!

// Joaquim Torrent

¡Quina diferència entre el tracte que reben, en l’àmbit cultural, els habitants de la Franja i els de la Val d’Aran per part
de les respectives administracions autonòmiques! Aquí si que,
malauradament, és aplicable allò que “les comparacions són
odioses”. Els aranesos disposen de l’ensenyament no universitari en occità –a banda d’emissions televisives pròpies, toponímia normalitzada i ús de la seua llengua a l’administració–, en canvi a la Franja els alumnes més afortunats únicament tenen dos hores setmanals en la llengua pròpia, i molts
ni això! És clar que no ens hauria d’estranyar sabent qui governa a Aragó i la política d’absoluta oposició al català de què
fan gala, una política que arriba a convertir en catalanista algú
com el ministre Wert. Aquesta política només té un nom: “et-

nocidi” –en l’accepció que li dóna el professor Roland Breton:
“acció deliberada i planificada tendent a fer desaparèixer els
trets culturals més característics, començant per la llengua,
d’un grup humà”–.
Com dèiem, les comparacions són odioses, i des de la Franja caldria exigir un mínim respecte per a les característiques
culturals pròpies –principalment en l’àmbit educatiu– i demanar
l’escolarització plena de xiquets i jóvens en la nostra llengua;
ni més ni menys que el que tenen els aranesos. El contrari seria permetre una discriminació injusta i contrària als drets humans exercida sobre els habitants de la Franja que no podríem
consentir. Potser seria bo, si les coses continuen igual, impulsar un manifest per a oposar-se a aquesta nefasta política...
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JOAN PERE LE BIHAN, RESPONSABLE DE LA BRESSOLA DEL 1981 AL 2012, DE LA CATALUNY

“Al meu territori s’estava trencant la trans
// CARLES SANCHO
Joan Pere Le Bihan i Rullan (Marsella, 1948) de pare bretó i mare mallorquina, estudià filologia espanyola i fou professor a un liceu de
Marsella. Militant d’esquerres, el
1973 deixà la faena docent per a treballar com obrer a Marsella, on
destacà per la defensa del treballadors marroquins i tunisians sense papers. Un accident laboral l’obligà a
deixar el treball. El 1977 s’establí a
Perpinyà i, dos anys més tard, es va
fer càrrec la Bressola de Nils. El 1981
va passar a dirigir la Fundació de la
Bressola. Va impulsar el 1991 la instal·lació dels repetidors de TV3 a la
Catalunya Nord. El 2006 va rebre el
Premi 31 de desembre de l’Obra Cultural Balear. Actualment, ja jubilat,
viu a Rubí.
El professor i activista cultural
Joan Pere Le Bihan va participar en
la 1a Jornada d’Escola i Llengua al
Matarranya “30 Anys d’ensenyança
del català a l’Aragó” celebrada a
Pena-roja el 4 d’octubre i organitzada
per Clarió, l’Associació de Pares i
Mares del Matarranya en defensa de
la llengua catalana. De fet ell va ser
encarregat en iniciar la jornada matinal amb la conferència inaugural
“El model d’immersió lingüística”.
Joan Pere, com a bon mestre, va explicar de manera molt didàctica i entenedora la seua experiència de més
de trenta anys treballant a la Fundació de la Bressola.
Pregunta. Quan va començar la repressió a la llengua catalana al sudest francès?
Resposta. La repressió a la llengua
catalana a França va començar al
1700 amb el regnat de Lluís XIV, l’avi de Felip V enfrontat amb els catalans durant la Guerra de Successió. Aquesta repressió del govern
francès contra la nostra llengua
continuarà en el temps i farà que a
partir de la Segona Guerra Mundial
l’ús del català disminuís força a la nació veïna.
P. Per què va sorgir la necessitat de
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crear la Bressola a la Catalunya
Nord?
R. Perquè estava molt avançat el
procés de substitució lingüística del
català a favor del francès en les poblacions de la Catalunya Nord on, en
alguns casos, encara les generacions
de més edat parlaven en català.
S’estava trencant la transmissió generacional de la llengua pròpia del
territori. Els avis parlaven català, els
pares una mica però els fills gens. Calia donar la volta com un mitjó urgentment a la situació de la llengua
catalana a França.
P. Es va crear la Bressola com a entitat i es va posar en marxa la primera
escola. Quan va passar?
R. El 1976 neix la Bressola a Perpinyà sense cap ajut del govern francès, a l’antiga clínica veterinària
“La Croix Bleue” a la carretera
d’Elna que després passaria a instal·lar-se al barri de Sant Galdric .
Una escola que tot es feia en català, fins i tot era la llengua dels patis
i de totes les comunicacions que generava el centre. I un any més tard
es crearia la segona escola de la
Bressola a Nils, una població d’uns
cent habitants. Un centre rural que
facilitaria el contacte dels alumnes
amb la natura, un recurs pedagògic

Joan Pere
Le Bihan

molt motivador per a l’alumnat que
calia aprofitar.
P. Com van poder tirar endavant dos
escoles privades sense cap ajut per
part del govern francès?
«Vam començar
R. A partir del 1979 hi
el 1976 amb set
va haver una implicació
de cantants que de foralumnes [...] ara
ma voluntària van coen som quasi
mençar a programar
recitals solidaris per a
mil.»
subvencionar la Bressola: Lluís Llac, Jordi
Barre, Pere Figueres... El 1982 el govern francès del socialista François
Mitterrand dóna la primera subvenció estatal a la Bressola. A partir de 1995 es fa més oficial aquesta ajuda i ob«Aquí la situació
tenim un conveni amb
el Ministeri Francès
la teniu millor
d’Educació com una
que a França
escola concertada. D’iniciativa privada però
perquè la major
ara ja subvencionada
part de la gent ja per l’administració
francesa.
parla català.»
P. Actualment quants
centres formen part de
la Fundació la Bressola?
R. Vam començar el 1976 amb set
alumnes i una sola escola i ara ja en
CARLES SANCHO

són quasi mil, amb set escoles i
un centre d’ensenyament secundari.
P. Per què ha tingut tant èxit a la
Catalunya Nord la Bressola?
R. Un dels motius d’aquest èxit
ha estat la selecció del personal
que jo mateix m’he encarregat
de fer personalment, cada vegada amb el director concernit,
per tal de fer equips de treball
que fossin coherents i tiressin endavant la programació educativa dels centres. Els mestres han
d’assumir els principis de la Fundació i s’han d’implicar totalment en la línia d’escola. Actualment a la Catalunya Nord tothom enveja la Bressola, fins i tot
les famílies que no són catalanoparlants matriculen els seus
fills al centre perquè valoren el
seu treball pedagògic. Un altre dels
èxits de la Bressola és que en la dècada dels noranta el govern francès
ha començat a oferir a la població
escoles públiques bilingües: en francès i en català. Perquè la Bressola
oferia un ensenyament de qualitat
molt valorat pels pares i acostar-s’hi
era una aposta per millorar els resultats escolars de l’alumnat.
El cas més significatiu de l’èxit de la
Bressola és l’escola de Nils, una
població de només un centenar
d’habitants i que compta amb un
centre amb setanta alumnes. Com
pot suposar-se, molts vénen de fora
de la població atrets per la bona
imatge que ofereix la institució.
A més a la Bressola el català és una
llengua formal a l’aula i també una
llengua de comunicació amb els
companys, com per exemple al pati.
Això no passa a la major part de les
escoles de Catalunya, on el català és
només la llengua formal en els centres.
P. Ara ja jubilat, segueix en contacte amb la Bressola?
R. Sí, ara que visc a Rubí amb la
meva filla ajudo amb el que puc a la
Fundació i, a més, col·laboro aportant la meva experiència professional dirigint durant molts anys la

Bressola al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
P. Com ho veieu la formació d’una
Fundació de la Bressola a la Franja?
R. Penso que seria viable perquè
aquest tipus d’escola que nosaltres
vam dur a terme és molt apropiada
per a la població rural pel contacte
permanent de l’alumnat amb la natura. Per exemple al Matarranya hi
hauria molts paral·lelismes amb l’escola que van engegar a la Catalunya
Nord a la petita població de Nils de
només cent veïns. Si ofereixes un ensenyament de qualitat els pares accepten haver de desplaçar els seus
fills amb centres fora de la població
on viuen. Perquè per als pares l’important és el model pedagògic que
ofereixes. Al Matarranya la situació
de la llengua la teniu molt millor que
a França perquè la major part de la
gent parla el català, cosa que no passava a la Catalunya Nord quan
nosaltres vam arribar el 1976 amb el
projecte educatiu de la Bressola.
Aquí, si heu d’esperar que el govern
aragonès faci algun gest per la pervivència del vostre català esteu perduts. Una hora de català a la setmana
a les escoles és ridícul i insuficient per
aprendre la llengua. Heu de tirar en-

Un moment de
la conferència
de Le Bihan,
amb José
Manuel
Aragonès, de
Clarió, i
l’alcalde de
Pena-roja
Francisco
Esteve

davant una escola amb un projecte
com el nostre d’immersió lingüística
total si no, a poc a poc, anireu perdent la llengua, el principal element d’identificador de la vostra cultura.

Quan parla d’este model d’escola rural de Nils a França em ve a la memòria l’escola del Mas del Llaurador que va fundar el mossèn valldesgorfà José Pellicer cap al 1915
aproximadament i que va arribar a
tindre més de trenta alumnes en una
població que el l’any 1930 tenia
només 56 habitants. El
capellà va haver d’or«Els mestres han
ganitzar una residència a la casa parroquial
d’entendre la
per acollir els alumnes
Fundació i
que venien de lluny, alguns de Bellmunt on
implicar-se
havia estat anteriortotalment en la
ment exercint com a
però sobretot
línia de l’escola.» religiós,
hi havia d’alumnes de
la Vall del Tormo, Valljunquera i Valldesgorfa. L’escola
del Mas de mossèn José que fins i tot
va rebre un premi de la Diputació
Provincial de Terol, va estar activa
fins l’arribada de la Segona República.
CARLES SANCHO

ENTREVISTA

smissió generacional de la llengua pròpia”
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Revista La Rambla d’Albelda
// JOSEFINA MOTIS
A Albelda, poble de la Llitera, comarca d’Aragó que forma part de la
Franja, zona de transició amb Catalunya, com cada estiu, la primera
quinzena d’agost ha sortit publicada La Rambla abans de la festa major.
Va començar a publicar-se a principis dels 90 amb tres exemplars a
l’any. Els responsables han fet un esforç per mantenir-la passant a dos
números anuals i, darrerament, millorant la presentació, el paper i les
imatges.
En aquest poble es parla català i
s’aprèn el castellà al mateix temps;
amb tota normalitat es considera bilingüe i així es publica la revista.
El número 56 te 52 pàgines, amb
continguts variats sobre les diverses
realitats del poble.
—Presentació Editorial: d’Esther
Sabaté que sempre ha treballat per
la cultura del poble.
—Salutació de l’alcaldessa M. A.
Llop: amb motius de la festa major.
Hi ha les pàgines del programa
d’activitats especials d’aquests dies.
—Associacions i el seu paper a la
convivència, educació, art i cultura
del poble:
• Rondalla san Roque: grans i petits que canten i ballen jotes en celebracions locals i de fora del poble.
Explica les principals actuacions
del darrer any, les previstes per la
festa i el seu entusiasme. És de valorar aquesta continuïtat.
• Associació de pares: expliquen
les activitats extraescolars que han
anant programant en cada estació
del any.
• Associació de dones: sempre
avantguardistes, assenyalen l’Any
Internacional de l’Agricultura Familiar, on el paper de les dones és
molt actiu en una estructura de petits agricultors. La seguretat alimentària es d’actualitat i necessària.
• Associació de jubilats: encara
que a la terra no es jubilen mai, tenen un espai propi, per tertúlies, jocs,
i conferencies. Ara esperaven el
tema de les herbes aromàtiques.
Aquest espai és l’hogar del jubilat.
• Club Atlètic Albelda: l’Ajuntament procura el seu manteniment i

el de les instal·lacions, força acceptables. L’equip i l’entrenador hi
posen la resta. Escriuen el seu entusiasme de cara a la propera temporada aspirant a Primera regional.
• La Coral Contrapunt: de grans,
amb el cor infantil de petits, segueixen amb professionalitat i luxe,
el costum de cantar a cerimònies i,
actualment, en esdeveniments. Enguany expliquen que van cantar
junts grans i petits a la festa de final
de curs.
• La Penya El Magré: associació
que de fa trenta anys s’ocupa de
mantenir les tradicions i festes populars, a més d’activitats de convivència. Aquesta penya ajuda a penyes de joves a fer activitats en
grups juvenils a les festes majors. Són
les Penyes Juvenils amb els seus locals particulars.
—Hi ha unes pàgines amb moltes
imatges d’una activitat d’ALEC,
estudis de ceràmica a la Llitera, on
grans i petits fan figures de fang a
l’aire lliure.
—A les primeres pàgines d’aquest número s’explica algunes activitats del parvulari El Niu, destacant la importància de fer activitats
sensorials, amb jocs en què s’utilitzen els sentits.
—Biblioteca: la seva funció lúdica i cultural, amb abundant material
de lectura, jocs i tecnologia.
—La darrera pàgina, com de costum, és la d’excursionisme, on s’explica trajecte Albelda-Tamarit i el
seu interès.
—A les pàgines centrals hi ha l’aportació de Casa de la Vila, amb l’exposició dels comptes, impostos, administració local, urbanisme, ambient, interès per la conservació de
camins del terme, i noves tecnologies, sempre a “l’última”.
Altres articles interessants són:
—El relacionat amb Albeldans al
Món. Òscar S. O. explica la seva experiència a Canadà on treballa com
a biòleg en la branca en la que està
doctorat, la biomedicina.
—La visita d’intercanvi d’estudiants alemanys a Albelda. Hi ha
una organització a Lleida que s’ocupa d’aquests intercanvis: al maig

Coberta de
la revista
J. MOTIS

vénen estudiants i professors alemanys i al setembre van espanyols
a Alemanya . Enguany va tocar venir a Albelda. Els estudiants i professors van quedar encantats, amb
ganes de tornar.
—J. M. Seira i M. Font, han tingut
la iniciativa Verdmelada Lafont, i en
una entrevista expliquen la elaboració amb vegetals envasats de diferents gustos ben acceptats en alguns punts de venda.
—La pàgina d’acomiadament del
metge de capçalera en la que es mostra que va estar molt integrat i interessat per la gent del poble.
—Hi ha a la revista el seu apartat
Magazine, on els lectors envien la
seva participació col·laborant amb
relats, records del poble, poesia, microrelats i un interesant document
d’història. En aquest número participa C. Corbera sobre José Moncasi i J. M. Molet, explica anècdotes
d’un ermità que antigament estava
a sant Sebastià.
—Al Dossier de premsa, es mostren els articles de diferents publicacions de la Comarca –Llitera, Comarca, la Voz de la Litera, Ecos de
Altoaragón–, relacionats amb celebracions i costums del poble.
Com que l’economia i els treballs són principalment agrícoles i
ramaders, potser estaria bé que hi
hagués més articles tractant aquests
temes, com són la distribució de terres en petites finques, collites, aigua,
regs, el que costa tot en hores de treball i despeses; la comercialització,
dificultats, guanys i pèrdues, així
com el negoci de les granges.

LLITERA

Alarma a la Llitera i a la Ribagorça per la
pèrdua de transport públic amb Lleida
L’empresa Autocars Gamón, de
Lleida, va anunciar que a mitjans
d’octubre d’enguany deixaria d’oferir els serveis de mobilitat GrausLleida i Camporrells-Lleida. La notícia va sacsejar els municipis per on
passen aquestes línies, ja que és l’únic mitjà de transport públic de
què disposen. Des de fa dècades els
pobles de la Baixa Ribagorça (com
Benavarri, Purroi o Baells) i de la
Llitera (com Alcampell, Tamarit o
Albelda) han comptat amb una valuosa oferta de transport públic per
anar i tornar de Lleida dues vegades
diàries, una pel matí i una altra per
la tarda. La línia Graus-Lleida arriba a Lleida al voltant de les 9h i reprèn camí a les 12h, mentre que a la
tarda hi arriba a les 16h i retorna a
les 18:30h. La Camporrells-Lleida
(que passa per Camporrells, Valldelou o Castellonroi) té una mitja
hora de diferència. Es tracta d’un
servei indispensable per a tothom
que necessita anar a Lleida per motius mèdics, escolars o comercials, indispensable per a lla gent que no disposa de vehicle propi, cosa cada vegada més habitual en els nostres po-

bles donades les elevades taxes
d’envelliment. L’empresa addueix
que, des que el Govern d’Aragó ha
eliminat el servei de transport escolar, els recorreguts no li són rendibles. La protesta dels alcaldes
afectats ha dut a la Direcció General de Transports del Govern d’Aragó a dir que es mirarà de replan-

Lleida, centre
de serveis per
a molts
habitants de
la Llitera i la
Ribagorça
JESÚS GARCIA

tejar la situació, sense gaires garanties de que es puga mantenir el
servei. Curiosament, des de mitjans de setembre els serveis de
transport públic entre Fraga i Lleida han patit també una reducció
dràstica, cosa que fa témer alguna lògica més política que social en les la
presa d’aquestes decisions.

TOT ENSENYANT LES DENTS

Quien calcula compra en Sepu
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// J. ESPLUGA TRENC

// Ramon Sistac

Una cosa és predictible quan és pronosticable a partir de l’aplicació d’una o més regles. D’ací el concepte de predictibilitat,
que és la base de la prospectiva: “conjunt sistematitzat de conjectures sobre l’evolució futura, fetes per mitjà d’hipòtesis i
amb la finalitat de preveure els canvis que s’esdevindran i de
preparar-s’hi amb unes actuacions congruents”. Per altra
banda, la logística és l’organització de tot allò que és necessari
per a dur a terme una activitat o un projecte. La predictibilitat, la prospectiva i la logística serveixen per a planificar:
“formar el pla o projecte (d’una activitat o d’un conjunt d’activitats)”. Quan pensem en la planificació, tanmateix, tendim a
relacionar-la amb l’estat, l’ajuntament, l’empresa, etc.; i ja està
prou bé. Però no és menys cert que també l’apliquem constantment a la nostra vida quotidiana. Per exemple, si volem fer
un arròs hem de procedir necessàriament a una planificació
prèvia, si no volem obtindre com a resultat un autèntic bunyol,
una gasòfia. Si se’ns comença a cremar la ceba del sofregit,
hem de tindre a punt la tomata ratllada (no n’hi poseu gaire),
no s’hi val a ratllar-la al moment o anar a la tenda a buscar-ne

un pot. I les carns, peixos o mariscs els haurem hagut de fregir
prèviament perquè sinó ja no hi serem a temps, a menys que
vulguem embrutar una altra paella o cassola. I el safrà? Si hi
hem abocat l’arròs ja no podrem anar a cal veí per un sobret...
Ho dic tot plegat perquè tinc la impressió que, a Aragó, no
hi ha gaire tendència a practicar el noble art de la prospectiva.
Molta gent parla i parla, o crida i crida, però ningú no es
dedica a allò que diuen “imaginar escenaris”. I és que l’arròs
l’estan coent ben bé al costat de casa. L’arròs, o potser una sarsuela. Agrade o no agrade, el fet és que els veïns de Llevant
s’han ficat, arromangats, a la cuina i, encara que els ho prohibisquen amb tots els anatemes del món, el cas és que alguna
cosa cuinaran. Si eixa cosa ix com la imaginen ells –i, de planificació, en saben un niu– Aragó es pot trobar amb la porta als
morros i sense dret de cullera. Però, si s’espavila i planifica, la
seua posició estratègica “entre tiris i troians” pot resultar-li, a
la curta o a la llarga, beneficiosa.
I, per a la Franja, la diferència pot anar entre agafar una
bona i sucosa pisca o... mullar pa amb l’olor.
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Temps al temps i Ya babé
interpreten a Desideri Lombarte

TEMPS DE FRANJA / n. 123 / novembre 2014

// CARLES SANCHO
L’acte de cloenda del 2n Festival
Matarranya Íntim els organitzadors
van voler dedicar-lo a la commemoració de l’Any Desideri Lombarte
1989-2014 oferint un espectacle poètic-musical a l’ermita de la Consolació de Mont-roig titulat “Temps al
temps i Ya babé interpreten a Desideri Lombarte”. Els dos grups formats per músics del Matarranya i la
Terra Alta van comptar amb la col·laboració especial de l’artista calaceitana Rakel Esteve que anava presentant l’escriptor pena-rogí a través
de la seua biografia i els seus poemes
i, al mateix temps, introduïa els temes
que anaven interpretant les dos formacions musicals a partir dels textos
del poeta. En una pantalla gegant, a
més, s’anava projectant un extens reportatge fotogràfic del personatge i
paisatges evocadors que complementaven els seus versos. Alguns temes ja els havíem escoltat anteriorment, o a través de gravacions o en
concerts en directe; altres eren noves
aportacions musicals interpretant
l’escriptor.

Recordem que Temps al temps va
gravar el seu primer treball Ratets
(2007) amb moltes lletres de Desideri
i Jean Pierre i Mallen van participar
en el CD col·lectiu Una roella al cor.
Homenatge a Desideri Lombarte
(2002), este últim membre destacat
del grup Ya babé. El concert es va
anar convertint en una veritable antologia dels poemes desiderians més
celebrats: ‘Lluny de tu’, ‘I jo qui
sóc?’, ‘Setanta quilos per a mal’, ‘Joc
de paraules’, ‘Elles’, ‘Gust amarg’,
‘Torneu-me-la’, ‘Un receret de sol’...
La complicitat entre els dos grups feia
barrejar els deu músics en l’escenari amb una única formació que es
complementaven a l’hora d’interpretar la recreació dels poemes. I, fins
i tot, la presentadora va col·laborar en
algun tema amb els seus companys.
Temps al temps ja van actuar al febrer
en la inauguració de l’Any Desideri
al Santuari de la Mare de Déu de la
Font a Pena-roja. L’èxit de la convocatòria va fer-se evident per la
gran quantitat de públic assistent al
concert que va ocupar l’esplanada da-

Actuació de
Temps al
temps i Ya
babé a
l’ermita de la
Consolació
JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

vant de la frontera principal de l’edifici religiós i que van agrair amb
aplaudiments cada tema interpretat. Entre el públic hem de destacar
la presència de la família de l’homenatjat, amics i coneguts de l’escriptor
desaparegut i veïns de la seua vila. Un
final espectacular per la segona edició del Matarranya Íntim a Mont-roig
que ha agradat molt i que ja esperem
per l’agost de l’any vinent.

Aragonese Language in 21st
// ARTUR QUINTANA
Amb aquest títol acaba de publicarse una esplèndida introducció a la situació de la llengua i la literatura aragoneses ara i ací. El llibre és entès
com l’actualització i ampliació de
l’obreta El aragonés hoy publicada
pel Consello d’a Fabla Aragonesa a
Osca fa vint-i-cinc anys. És en anglès
i en castellà. Porta adjunt un vídeo en
anglès, aragonès i castellà, amb una
introducció anglesa i aragonesa. Malgrat la inevitable concisió s’hi indiquen amb detall els territoris on
s’enraona aragonès, es descriuen
amb encert els dialectes aragonesos,
la difícil història de la llengua i se’n
fa un bon resum de la literatura contemporània. En tractar de la sociolingüística i de l’ensenyament els autors es permeten una àmplia exposi-
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ció, especialment del treball inèdit d’Iris Campos sobre les actituds dels estudiants de magisteri envers l’aragonès, actituds altament positives
de cara a l’ensenyament d’aquesta
llengua. Per les notícies que m’arriben sembla que l’esmentat treball
tracta també de les actituds enfront
del català d’Aragó. Caldria que els
que hi tenen accés, ens n’informessen.
Per a conèixer la situació jurídica de
l’aragonès i el català convé llegir les
pàgines 45-50 d’aquest capítol, i més
encara les pàgines 69-70 del següent,
on s’exposa sense eufemismes el
gran retrocés en el foment de l’aragonès i del català que és la Llei de
Llengües actual en relació amb la no
pas generosa Llei de Llengües anterior. Els autors ja ens advertien al

principi (p. 37) que l’actual llei de
Llengües deja prácticamente en la desprotección más absoluta a las dos lenguas minoritarias de Aragón, llegando incluso a negarles su nombre científico e histórico (aragonés y catalán).
Segueixen els capítols dedicats als
mitjans de comunicació, amb la bibliografia (quasi)exhaustiva i ben
descrita dels llibres en aragonès del
1971 al 2013. Tanquen l’obra un breu
comentari sobre l’aragonès en l’àmbit internacional, les conclusions i un
llistat de les entitats que treballen per
l’aragonès. Al vídeo observareu que
hi ha representants de les tres ortografies –Consello, Academia i Sociedat. Un triomf del bon seny aragonès.
Llegiu aquest llibre i sabreu molt més
bé qui som.

La conselleria d’Educació del
Govern d’Aragó ha resolt reduir a
la meitat les hores de docència que
s’imparteixen en el primer curs d’educació secundària a l’IES Matarranya. La decisió ha vingut motivada pel fet que, fins ara, les classes
de català se solapaven amb les de
francès. Es tracta d’una mesura que
es va aplicar fa un parell d’anys, ja
en context de crisi, per tal d’estalviar el transport escolar de tots
aquells alumnes que cursaven català per la vesprada. Llavors, Educació va veure amb bons ulls que
català passara a l’horari de matí,
coincidint amb francès, per tal d’evitar un enfrontament amb els
alumnes i així estalviar el cost del
autobús fora d’hores lectives.
La mesura s’havia vingut aplicant amb més o menys encert fins
enguany, quan una membre del departament de Francès de l’institut
de Vall-de-roures ha denunciat que
la mesura és incompatible amb
l’actual llei d’Educació. És a dir,
que en tant que l’IES Matarranya
ofereix dues llengües estrangeres
de forma obligatòria, anglès i francès, cap d’ambdues assignatures
pot ser prescindible en el currículum de l’alumnat. Per tant i tot i ser
una mesura adoptada provisionalment per Educació, català no podia
continuar solapant-se amb l’horari
de francès perquè aquesta segona
llengua gaudeix d’estatus d’obligatòria como ho poden ser les matemàtiques o la història.
Davant d’esta situació, durament
criticada pel col·lectiu de pares
Clarió, les solucions plantejades pel
departament d’Educació implicaven o bé traslladar català al que s’anomena una sèptima hora (per la
vesprada) o bé elaborar un programa de centre bilingüe en el qual
es puguen impartir els quatre idiomes en l’horari habitual: castellà,
català, anglès i francès. De fet,
aquesta modalitat és la que actualment s’imparteix a l’IES Baix
Cinca de Fraga. No obstant això,

elaborar un projecte de centre bilingüe és una decisió del claustre i
suposa un treball més costós per a
l’equip docent. Així mateix, l’opció
de treure català de l’horari de matí
ha comptat sempre amb una forta
oposició de pares i alumnes. Molts
d’ells van mostrar el seu malestar
durant dues reunions mantingudes
en el centre de secundària de Vallde-roures els darrers mesos de setembre i octubre.
Finalment, la solució aprovada
pel Govern d’Aragó ha estat titllada com “salomònica” ja que implica que els alumnes cursaran tant
francès com català, només que ho
faran al 50%. De les dues hores lectives que hi ha a la setmana, actualment s’imparteix una de català i
una de francès. La mesura afecta
inicialment els alumnes de primer
d’Ensenyament Secundari Obligatori ja que aquells dels cursos superiors seguiran com fins ara: els
que començaren la secundària cursant català continuaran amb la docència d’aquest idioma i els que ho
feren optant pel francès seguiran
amb les classes com fins ara. Tot i
que la mesura sembla inicialment
satisfactòria, els pares dels alumnes
que estudien català continuen demandant que l’idioma compte amb
un horari com el de la resta d’as-

Reunió a l’IES
Matarranya
amb
l’Inspector
d’Educació i
pares
d’alumnes

signatures. Cal recordar que l’assignatura, per ara optativa, és l’única en la qual s’estudia en la llengua pròpia ja que la resta de continguts s’estudia en castellà.

EMMA ZAFÓN

Polèmica en els CRA
Les novetats en l’ensenyament
de català en els Col·legis Rurals
Agrupats van causar una forta polèmica a causa d’un article publicat
en un mitjà en català. En la informació, s’explicava que els CRA havien substituït l’ensenyament de
català pel de LAPAO (acrònim de
Llengua Aragonesa Pròpia de l’Àrea Oriental), i va avivar les crítiques entre defensors i detractors
del català, tenint als mestres rurals
en el punt de mira. Alguns d’ells,
que no han volgut ser citats, van
deixar clar que la introducció de
LAPAO a les aules de primària
s’havia determinat des del departament d’Educació i no des dels propis centres escolars. Actualment, els
alumnes de primer, tercer i cinquè
de primària estudien el que DGA
anomena llengua pròpia mentre els
de segon, quart i sisè continuen
amb el català. Això sí, ambdues assignatures estan impartides pel mateix mestre o filòleg català.

TEMA DEL MES

// EMMA ZAFÓN
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Educació redueix a la meitat les hores
de català a l’IES Matarranya
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ARAGÓ

Els experts del Comitè Europeu de Llengües Minoritàries
preocupats per la situació de l’aragonès i el català a l’Aragó
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// MARIÀ ÁLVAREZ
El passat 8 d’octubre tingué lloc a
la seu de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya, a les Drassanes de Barcelona, una reunió informativa entre
un grup de membres de la Carta Europea de Llengües Minoritàries, òrgan de treball de la Comissió Europea i diferents responsables institucionals i activistes que treballen pel
català. Dins d’un programa d’entrevistes molt atapeït, els membres de la
Comissió van trobar un forat, uns minuts abans de partir en avió cap a les
illes Balears on continuarien la seua
feina, per a rebre a dos representants
d’Iniciativa Cultural de la Franja:
Màrio Sasot, de l’IEBC, i Natxo Sorolla, d’ASCUMA.
Aquest últim presentà als experts
un breu però clarificador informe on
quedava palesa, amb dades reals, la
nefasta política de l’actual govern PPPAR des de l’aprovació de la nova
Llei de Llengües.
En un dels apartats de l’informe
s’assenyalava el retrocés progressiu
en l’ús interpersonal de la llengua entre catalanoparlants a la Franja.
Quan al reconeixement legal de l’aragonès i el català a l’Aragó amb la
nova llei es va informar als experts la
contradicció que suposa la desaparició del nom d’aquestes llengües a la
Llei i el manteniment dels noms d’aragonès i català a altres lleis de l’en-

tramat legal aragonès com a la Llei
de Patrimoni i d’altres.
Així mateix els dos membres d’ICF
van informar de la situació de l’ensenyament de català en determinats
municipis i escoles de la Franja on
s’han generat diferents conflictes recentment. Junt amb el dossier s’afegien diferents retalls de premsa on
s’informava d’alguns d’aquests casos:
la prohibició de parlar en aragonès als
plens de l’Ajuntament d’Osca, l’inici de classes de LAPAO en alguns
cursos del CRA Tastavins i l’intent de
suprimir les classes de Català a l’IES
de Vall-de-roures.
Els portaveus de les associacions de
la Franja van significar als experts que
tot i que aquests conflictius intents de

retall dels drets lingüístics dels catalanoparlants han tingut com escenari la comarca del Matarranya, és allà
on s’han manifestat amb més vigor les
mobilitzacions i moviments associatius de pares d’alumnes i de la població en general en defensa de l’ensenyament i ús de la seua llengua inicial a l’escola.
Els experts de la Comissió informaren als representants franjolins
que remetran un escrit amb la màxima celeritat possible al govern espanyol i a l’aragonès mostrant la seua
preocupació per aquesta situació i exigint que es compleixen els acords en
matèria lingüística signats pel govern espanyol en l’època del president Aznar.

La Universitat de Saragossa s’adhereix a l’Any Desideri
// M.A.
La Universitat de Saragossa ha volgut sumar-se als actes d’homenatge al poeta matarranyenc Desideri Lombarte, organitzant, des del Departament de Lingüística General i Hispànica de la Facultat de Lletres que dirigeix Javier Giralt, un recital del
Duo Recapte amb el seu espectacle “Ataüllant lo món des del Molinar”. L’acte tindrà lloc a l’Aula Magna de Filosofia i Lletres lo 13 de novembre a les 17:30 hores, coincidint amb l’horari de classes de l’assignatura “Literatures d’Aragó” que imparteix
José Antonio Lasheras. L’assistència és oberta a tot el públic.
D’altra banda, el duo Recapte finalitzarà aquest cicle de concerts dedicats a la poesia de Lombarte en el XXV aniversari de la seua mort amb una actuació lo dia 28
de novembre de 2014 a la Casa de Cultura d’ El Torricó a les 20,00 hores. L’acte està
organitzat des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament que encapçala Ana Domínguez.

DONES

Malala Yousafzai

// M. Llop

Malala és una jove de Míngora, Pakistan, activista en defensa dels drets de les xiquetes per accedir a una educació en un
país on la dona està privada de llibertat i d’anar a l’escola, en
la zona del riu Swart, on el règim talibà va obligar a tancar les
escoles privades i va prohibir l’educació de les xiquetes entre
2003 i 2009. Malala sempre ha tingut el recolzament del seu pare,
Ziaudin Yousafzai. Als treze anys, Malala va escriure un blog per
a la BBC amb el pseudònim de Gul Makai, on explicava la seua
vida sotmesa al règim del Tehrik e Talibà Pakistan (TTP). També va preparar, juntament amb el seu pare, un documental de
denúncia per al New York Times, l’any 2009. El 9 d’octubre de
2012, a Mingora, quan viatjava en el vehicle que la transportava a l’escola, va rebre uns trets de pistola que li van provocar
diferents lesions al crani i al coll. Dos xiquetes que també van
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ser ferides. Aquest acte terrorista va tenir amplia difusió i condemna en els medis de comunicació pakistanesos i a nivell mundial. Un portaveu del TTP afirmà que intentarien matar-la de
nou. L’any 2013 va publicar, amb la periodista britànica Cristina Lamp, una autobiografia titulada: Jo sóc Malala. Al maig del
2014 participà en la campanya per l’alliberament de les joves nigerianes segrestades quan estudiaven per un grup islamista que
rebutja l’educació de la dona. Moltes voltes ha estat premiada
a nivell mundial. El 10 d’octubre del 2014 va rebre el Premi Nobel de la Pau compartit amb Kailash Satyarthi, activista indi pels
drets dels xiquets i de les xiquetes. Malala Yousafzai és la persona més jove nominada i premiada amb el Nobel en qualsevol
categoria; amb setze anys és una icona mundial contra l’integrisme, defensora del dret universal de les noies a l’educació.

La Pili Beltran (Torrent de Cinca,
1971) és una persona molt social, que
tothom saluda i que saluda tothom
pel nom mentre compartim un cafè
sota unes tardorals gotes de pluja;
aparença fràgil i fortalesa interna.
Es va iniciar com a escultora quan
es va inscriure en un curs de formació
de l’INAEM a l’Escola Taller de Torrent. Inicialment es va decantar per
fusteria, però quan va veure com treballaven la pedra va pensar que ella
també ho volia fer. La van voler dissuadir dient-li que era una activitat
masculina, però van acceptar que ho
provés i s’hi va quedar. Les teòriques
les feien tots junts, però de picapedrers
n’eren només entre set i vuit. Venia un
professor de Lleida, bastant gran, que
a més de tècnica els transmetia experiència. Treballaven amb pedra arenisca, calcària, granit, marbre... El
curs es va prolongar durant tres anys
i van fer de nou tots els rètols dels carrers de Torrent; també els van enco-

manar l’escut de l’Ajuntament, un monument als deportats a Mauthausen
per a Fraga, un trencaaigües per al
Monestir de Sixena, ...
La Pili diu que la pedra no és matèria inert, que transmet vibracions,
sensacions, i que pot vehicular les que
l’artista porta al seu interior. Tanmateix ella no treballa a partir de peces concretes, sinó que parteix d’una
idea i busca la matèria primera que
creu que millor la podrà expressar.
Explica que va elaborar una peça de
creació en un moment de crisi interna. La peça transmetia força tot i presentar una esquerda i línies asimètriques. S’hi va veure reflectida. Accidentalment, la peça va acabar perdent el cap i la nostra artista va voler
entendre que aquella etapa de la
seua vida s’havia tancat. L’escultura
es titulava Actitud.
Amb altres companys de Fraga, a
instàncies de la Divina Sabaté, fa un
parell d’anys van organitzar una ex-

Maria Pilar
Beltran
Jiménez
CARME MESSEGUER

posició conjunta per donar-se a conèixer. Des d’aleshores ha treballat
bàsicament per encàrrec: noms de
casa, escuts, fins i tot làpides, i, el darrer, la reproducció d’un cancell visigòtic de Vil·la Fortunatus amb què
l’IEBC va voler obsequiar el guarda
i guia del jaciment com a reconeixement per la seua dedicació quan
gairebé toca la jubilació.
La vena artística l’ha portat també
a escenificar contes per a canalla i
també es deleix per la música i la cançó, aficions que ha transmès als seus
dos fills, especialment al petit.

U12

Criatures del desert

// Esteve Betrià

Per diverses circumstàncies difícils de detallar, aquest passat estiu he hagut de fer diferents indagacions a propòsit de les espècies
de gasteròpodes terrestres que poden trobar-se a l’extens terme
municipal del Poble. No caldria dir que el tipus de caragol més voluminós i amb un nombre d’exemplars més elevat present a les terres del Poble és el conegudíssim caragol ‘bover’ –conegut també
amb els geosinònims ‘moro’, ‘boquer’,’bouer’ i, en el parlar local,
‘caragol d’horta’; és a dir, l’Helix aspersa en nomenclatura científica antiga i Cryptomphalus asperpersus en llenguatge científic actual) en els àmbits més humits. Mentre que en els paratges més secs,
les espècies dominants són el conegut caragol ‘vinyal’ –amb els geosinònims ‘cristià’, ‘jueu/judeu’, ‘cabra’, ‘bocanegra’(el local ‘caragol de mont’ gros, l’Otala puntacta i, possiblement, l’Otala lactea
de boca més clara, en nomenclatura científica) i el caragol ‘mongeta’ –amb els geosinònims ‘xona/xoneta’, ‘regina/regineta’, ‘cabreta’,
‘pedrenyer’ (‘caragol de mont’ petit, de nom científic Eobania vermiculata). No puc obviar, malgrat l’escàs interès gastronòmic que
desperten entre almenaspins i mequinensans els gasteròpodes terrestres més menuts –però molt apreciats per molts dels habitants
de la veïna ciutat de Fraga–, en concret estic parlant de les caragoletes de les espècies, si més no, Cernuela cespitun, Cernuela virgata i Monacha cartusiana. No cal dir que el gasteròpode innominat al Poble més enllà del genèric ‘caragoleta’, de cos allargat en
forma de con truncat, però identificat científicament amb de la denominació de Rumina decollata i que s’alimenta bàsicament de carn
dels caragols bovers morts, no el tenen en compte gastronòmicament enlloc.

Amb tot, del que ara voldria parlar és dels gasteròpodes prou
presents en les terres més àrides del terme del nostre Poble. En concret, del ‘caragol de mont blanc’ –les mítiques ‘vaquetes/baquetes
de les regions meridianes del nostre país– amb nom científic d’Iberus gualterianus alonensis– i sobretot de l’espècie Sphincterochila candidissima, sense nom popular al Poble però coneguda en
altres punts de la Península com a caragol ‘gitano’. Aquest últim
i peculiar mol·lusc gasteròpode terrícola comú als ambients esteparis de la depressió de l’Ebre, es caracteritza per tenir una closca globosa d’uns dos centímetres de longitud, totalment blanca –
tal i com assenyala el seu nom científic– molt calcificada; és dir, molt
dura i doble. La carn de l’animal és negroide, característica que trobem en la motivació del seu nom vulgar. Es tracta d’una espècie
que només trobem –que jo sàbia– de manera abundosa entre les
pedres d’un únic mas enclavat en les terres més àrides del Poble,
les mateixes terres àrides que acullen exemplars dels fongs hipogeus Terfeziaceae, les mítiques tòfones del desert –desert truffles
en anglès, criadillas de tierra o turmas en espanyol i ‘trufes’ en el
parlar local; en el nostre cas en concret les espècies Terfezia arenaria, Picoa juniperi i, possiblement, Terfezia claveryi.
Si bé l’Iberus gualterianus alonensis és de closca blanquinosa més
aviat grossa i dura amb carn blanca i ben saborosa, l’espècie Sphincterochila candidissima es caracteritza per una carn molt escura i,
sembla, que més prompte amargant i closca relativament petita i
extraordinàriament resistent. Vet ací, doncs, les criatures del desert:
les Terfeziaceae i els gasteròpodes terrestres de càndida i calcificada closca dura.

GALERIA DE PERSONATGES

// CARME MESSEGUER
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Maria Pilar Beltran Jiménez: quan la pedra parla
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La pell de Francesc Serés
// CARME MESSEGUER
L’any 2005 Francesc Serés rebia
el Premi Ciutat de Lleida per un
projecte de reportatges literaris sobre la vida i el treball en la porció
de terra –entre Saidí i Alcarràs– en
què ens ha tocat viure a bona part
dels lectors de Temps de Franja.
Una crisi ferotge després, el producte és un recull de cròniques i
d’entrevistes portades a terme entre 2003 i 2013 que ofereixen diverses instantànies de les transformacions del paisatge agrícola i
humà de la zona. Per les pàgines de
La pell de la frontera desfilen pagesos retirats, encarregats i, majoritàriament, immigrants arribats
del Magrib, de l’Àfrica subsahariana i de l’Est d’Europa, però
també hi ha lloc per a la reflexió sobre el paper del cronista i sobre la
circumstància pròpia.
Com en altres ocasions, l’autor de
Saidí aborda un tema incòmode, en
aquesta ocasió endinsant-se en les
entranyes de la immigració (les fotografies en són la prova irrefutable)
amb un to neutre, salpebrat d’ironia,
que no dóna concessió al dramatis-

Coberta del llibre
ARXIU

NO SOM D’ EIXE MÓN

Fraga, una teoria

// Francesc Ricart

La teoria és molt simple: com seria d’important de potenciar la catalanitat de Fraga davant el món. Es tractaria de mostrar la catalanitat com un valor afegit que diuen ara; de fer-ne
notar el pes i la proximitat física al món català. En definitiva
fer-la més atractiva més enllà d’un punt cardinal de la cantarella “.... i de Fraga a Maó”. Els responsables corresponents
haurien d’esmolar la imaginació i estic segur que n’eixirien
guanyant. En canvi, contràriament a aquesta meua entelèquia,
des de la cosa de les autonomies el que hi ha és un esforç indissimulat per mostrar l’aragonesisme de Fraga davant el món
perquè no hi hagen dubtes, fins i tot diria de mostrar un aragonesisme bel·ligerant.
Hi faig voltes a “la teoria” quan hem llegit l’anunci de la
Jornada “Aragón y el derecho a decidir”, organitzada per la
Fundación Gaspar Torrente que penja de la CHA. Al meu entendre és un exemple del que dic sobre l’exaltació de l’aragonesitat de Fraga i aquesta vegada promoguda per una iniciativa “d’esquerres”. Perquè no em digueu que la tria de la ciutat de les figues més bones del món per parlar del dret a decidir a l’Aragó, en aquests moments, no és una manera de
marcar el territori i implicar-la sense pal·liatius.
I no és la primera vegada que (ens) passa de ser objecte d’exaltació aragonesa, i no em refereixo a les coses que compor-
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me sinó quan el drama és la situació
mateixa, i en la repercussió que la
immigració ha tingut en les poblacions d’acollida i la gent que les habita. Sense jutjar les persones, Serés
denuncia una situació estructural no
resolta a través del relat de fragments d’històries de vida de persones que, més que viure, sobreviuen.
Com en una capa epidèrmica més,
La pell de la frontera reflecteix les
marques que els nous esdeveniments van deixant en la pell de la
nostra terra i en nosaltres mateixos.
Si la trilogia De fems i de marbres va
ser una introspecció en la història
d’una manera de viure i La matèria
primera i La força de la gravetat dirigien la mirada ampliada, ara periodística, ara literària, al present de
les classes mitjanes del conjunt del
país, La pell de la frontera torna a focalitzar la visió en les darreres onades humanes que han travessat el
nostre entorn més immediat i en un
món que s’acaba tal com l’havíem
conegut, en una mena de comiat de
l’autor d’unes terres i d’una manera d’entendre la vida.

ten, per exemple, les festes del Pilar amb la missa baturra i altres manifestacions d’antologia; penso sobretot en un fet que
em va escandalitzar, quan l’any 1982, acabat de proclamar
l’Estatut d’Aragó, es va triar Fraga per estrenar la festa nacional de l’Aragó, el 23 d’abril, San Jorge –nom impronunciable per a nosaltres– amb tot el que representava de manifestació identitària aragonesa.
No sóc a temps per a donar l’opinió de l’acte del dia 29 sobre el dret de decidir, però em permeto, emparat en la figura
de Gaspar Torrente, que ell no ho hauria fet perquè estic convençut que hauria respectat escrupolosament la singularitat
de les viles de la Franja. Però potser em precipito una vegada
més i aquest dia, al Palau Moncada, s’hi sentiran paraules com
les que el 2 de setembre de 1979 va dir Josep Galan al Cegonyer de Fraga, al local del CEICU: “potser arribarà un dia que
la gent de la Franja haurà de triar de pertànyer a un costat o
a l’altre...”
I tampoc no puc dir res de com haurà anat l’acte anunciat a
Favara per parlar de la influència del procés català. Què hi
haurà dit l’home que ens va “honorar” fent comparacions del
procés amb el nazisme?
Ara se m’acaba de velar la teoria de què parlava. Apago
l’article.

OPINIÓ

Es necessiten dades sociològiques
de les llengües a Aragó
L’any 2003 el Govern d’Aragó i
la Generalitat de Catalunya van fer
una enquesta sociolingüística de
manera conjunta a la Franja, mitjançant la qual hem obtingut la font
de dades sociolingüístiques més
important aconseguida fins ara, i a
més comparable amb els altres territoris. Una dècada més tard s’està
gestant la segona onada d’aquest
estudi, que l’actualitzaria. El diumenge 26 d’octubre l’Heraldo de
Aragón es feia ressò de la resposta
contundent que el Govern d’Aragó
ha fet a la Generalitat de Catalunya en plantejar la renovació del
conveni que ja es va signar el 2003.
Un grup d’investigadors va publicar el 28 d’octubre una resposta a
aquesta reacció, que traduïm a continuació:
Seminari Aragonès de Sociolingüística: Natxo Sorolla, sociòleg
(URV), Pena-roja. Chabier Gimeno, sociòleg (Unizar), Saragossa.
Josep Espluga, sociòleg (UAB), Alcampell. Antonio Eito, sociòleg
(Unizar), Chacetania. Ceci Lapresta, sociòleg (UdL), Fraga. Investigadors en les llengües d’Aragó: Maite Moret (Unizar), Mequinensa. Javier Giralt (Unizar),
Sant Esteve de Llitera.
La sociologia va néixer en un
moment històric en què emergia la
necessitat de conèixer les condicions de vida de la població per a
la seua gestió i millora. I des d’aquell moment, la disciplina analitza
els efectes de la industrialització, el
sorgiment del capitalisme, els conflictes socials, el despoblament rural i tants altres temes als quals
s’han dedicat les Ciències Socials.
També les llengües han estat el seu
objecte d’estudi, i d’això n’és un
exemple l’extens ventall de recerques realitzades sobre el català i
l’aragonès a Aragó. Sabem que
145.566 aragonesos coneixen les
dues llengües, amb un important
pes fins i tot a Saragossa, que la
transmissió de la llengua de pares
a fills és la clau de volta per a la

seua supervivència, i que la situació
és molt més positiva per al català
que per l’aragonès, que el coneixement del català a la Franja està més
estès que en altres territoris com
Catalunya, Balears o País Valencià,
i que els ciutadans compatibilitzen
les denominacions locals amb les
denominacions acadèmiques.
Però també sabem que entre els
jóvens catalanoparlants s’estan generalitzant dinàmiques regressives
en el seu ús intragrupal, que amb el
laissez faire de les administracions
s’ha obviat la responsabilitat del
sistema educatiu, principal instrument modern de socialització, en el
manteniment d’aquest patrimoni
aragonès, que els seus parlants nadius han hagut d’assumir tota la
responsabilitat de la seua conservació, a la vegada que els processos
de globalització han minoritzat a
aquest grup autòcton, que, en el
pitjor dels casos, s’han trobat amb
la necessitat d’emigrar i diluir-se.
És per això, que la llengua catalana
a la Franja es troba en un punt d’inflexió, i si no hi posem remei, el
canvi de paradigma l’abocarà a un
procés de substitució lingüística.
El coneixement acadèmic d’aquestes llengües s’ha d’agrair a que
Aragó va formar part l’any 1981
dels territoris que van liderar la incorporació de preguntes sociolingüístiques en el Cens de Població,
que l’any 1994 la Comissió Europea va requerir informació quantitativa sobre el Catalan in Eastern
Aragon (Spain) mitjançant el projecte Euromosaic, que l’any 1995 la
Universitat de Saragossa publicava
el resultat d’una enquesta sociolingüística a la Franja encarregada pel
Govern d’Aragó, que l’any 2003 es
realitzava una enquesta d’usos lingüístics a la Franja finançada pel
Govern d’Aragó i la Generalitat de
Catalunya, que en aquesta època
també es realitzava l’estudi quantitatiu més important sobre la llengua aragonesa a l’Alt Aragó per
l’equip basc de l’Euskobarómetro,

Bandera
embrutada
durant els
‘Fets de la
Codonyera’
SIGRID SCHMIDT VON
DER TWER

que a finals de la dècada passada el
Ministeri d’Educació finançava el
projecte d’investigadors de diferents universitats (RESOL) per a
l’estudi dels processos de resocialització, o que l’any 2011 el Cens
estatal incorporava a Aragó qüestions sociolingüístiques.
I tot i la diversitat d’origen de les
investigacions, el 26/10/2014 ens
vam llevar amb el titular “Cataluña
vuelve a anexionarse el Aragón
Oriental en una encuesta lingüística”, on un simple estudi sociolingüístic es convertia en una arma
política contra el patrimoni lingüístic del país, confonent qüestions
científiques amb interessos polítics.
L’estudi sociolingüístic intenta replicar el que ja es va realitzar l’any
2003 per part del Govern d’Aragó
i la Generalitat de Catalunya, i que
és consultable a la pàgina web de
l’Institut Aragonès d’Estadística.
Pareix que, a pesar de la diversitat
d’orígens dels estudis que s’han
enumerat, cap frontera s’ha mogut
a Aragó des de principis dels 80, i
encara més, que poques identitats
han trontollat. Molt al contrari, coneixem millor la realitat sociolingüística, a pesar que no s’ha posat
remei a la fragilitat de les dues llengües històriques, precisament ara
que el català s’uneix al procés que
l’aragonès ja porta transitant massa
anys. Actualment tenim una base
suficient per conèixer les condicions amb les que el patrimoni lingüístic d’Aragó va superar el segle
XX. No abandonem en debats infructuosos l’oportunitat d’estudiar
els importantíssims reptes que
afrontarà al llarg del segle XXI.
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