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Cartell estrafolari
El cartell que fa referència enguany a la
festivitat de Sant Sebastià a Benavarri és
molt estrafolari, per dir-ho d’una manera
suau. Barreja els tipus de lletres, les majúscules i minúscules es situen sense massa criteri i el català i el castellà apareixen
sense cap norma ni criteri. Almenys això és
el que em pareix a mi. Per l’any que ve, potser que després de recollir les propostes de
les entitats participants, la programació
dels múltiples actes de la festa l’hauria de
revisar un responsable per donar coherència
al text i fer el disseny del cartell. Veig que
el que s’ha intentat fer és un text bilingüe
per acontentar a tots però això complica el
cartell i s’ha d’ordenar amb un únic criteri. Penseu que la publicitat arriba als alumnes en formació i això no els ajuda gens ni
mica en l’aprenentatge i valoració de les dos
llengües que apareixen en el text. L’any que
ve a veure si us ix un disseny informatiu més
ben estructurat i coherent. La població de
ben segur que us ho agrairà i els mestres i
els professors de català i castellà també.

d’haver-se acomiadat dels escenaris a la
seua vila. El motiu d’esta especial i emotiva actuació va ser cantar una composició
que havia escrit per a la seua mare que mai
va poder-li dedicar perquè va morir el
passat mes de desembre, després d’una curta estança de mig any a la residència calaceitana. L’Àngel, acompanyat del seu inseparable timple canari, va cantar, a més de
la composició dedicada a la seua mare,
aquells temes més celebrats del seu ampli
repertori molt lligat a la nostra terra i a la
nostra llengua. Interpretà la divertida i refrescant Havanera del riu d’Algars, l’himne Cant al Matarranya, la recreació musical de La xica que va a la font poesia del
pena-rogí Desideri Lombarte, la humorística Rondalla del miravetà i Popular canària. Una emotiva actuació que va agrair
molt la gent de la residència.
Gràcies Àngel!

Joaquim Aguilar

Testaments
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El passat 13 de desembre es va
celebrar a Fraga l’acte de lliurament dels premis del “XIII Concúrs (sic) Literari en Aragonés (sic)
Oriental ‘Roberto G.Bayod’ organitzat per la Federació d’Asociacions Culturals de l’Aragó Oriental (FACAO).
Entre els assistents es trobaven
representants polítics del Partit Popular, Partit Aragonès, Rolde Choben, Compromís amb Aragó i Ciutadans.
Se suposa que els vells militants
de la FACAO, que han treballat durant molts anys colze a colze amb
l’ínclit alcalde de Bellmunt, desaparegut fa pocs anys, saben ben bé
de la seua trajectòria política franquista, ultradretana i violenta, especialment durant els primers anys
de la transició democràtica.
Però ho saben també els joves seguidors de tan il·lustre pròcer? Ho
sabien els representants polítics
que van anar a la vetllada dels premis literaris que porten el seu
nom? Ho sabia el representant de
Ciutadans, un partit relativament
nou, que vol transmetre un aire de
modernitat i de regeneració a Espanya?
La figura de Roberto Gonzalo
Bayod Pallarés apareix amb llum
pròpia, emergida de les entranyes
més tèrboles i obscures del franquisme, amb motiu dels desgraciats
fets de Montejurra de l’any 1976 on
un militar jubilat, José Luis Marín
García-Verde, “l’home de la gavardina” assassinà a sang freda amb la
seua pistola el jove demòcrata carlí
Aniano Jiménez Santos. Uns minuts abans, al peu de la muntanya
era assassinat el jove d’Estella Ricardo García Pellejero.
Els carlistes més tradicionalistes,
encapçalats per Sixte de Borbó, defensors de mantindre en la celebració anual a Montejurra (Navarra)
“l’esperit del 18 de juliol”, com ells
mateixos deien, no estaven disposats a permetre que els carlistes democràtics i federalistes de Carlos
Hugo, en aquell moment molt més
nombrosos i amb molta joventut
darrere, ocupessen aquell lloc sa-

grat per a ells.
Però aquella violenta jornada del 9
de maig d’aquell any
no va sorgir espontàniament. Havia estat
prèviament “escalfada”, minuciosament preparada les
setmanes anteriors,
amb pintades amenaçadores, atemptats
amb bombes d’escassa potència i escamots violents amb
ferits disseminats per
diferents punts de
Madrid,
Castella,
Aragó i, especialment, a Navarra. Les investigacions
realitzades arrel dels fets que culminaren amb dos morts i més
d’una dotzena de ferits a Montejurra, demostraren que tot un seguit d’organitzacions extremistes
de l’antic règim, amb el suport econòmic d’algunes forces vives de l’aparell franquista i la connivència
d’algunes persones vinculades als
serveis d’intel·ligència espanyols
col·laboraren en fer d’aquell Montejurra un polvorí que podia haver
acabat ben be en una autèntica carnisseria.
En un dossier presentat pels advocats de la víctima al judici, amb
el que hi col·laboraren centenars
de testimonis d’aquells fets i desenes d’advocats, el nom i les accions
de Roberto Bayod apareixen reflectides en diferents apartats del
dossier i del sumari.
Com a responsable de tota
aquesta “Operació Reconquesta”
a Saragossa, va quedar demostrat
durant el judici que Roberto
Bayod va rebre d’un dels màxims
responsables d’Unión Nacional Española (UNE), governador de Guipúscoa i Conseller del Reino, José
María de Araluce, la quantitat de 6
milions de pessetes, ingressats a un
compte que, segons consta en el Sumari, «Roberto Gonzalo Roberto
Bayod Pallarés, con domicilio en
Princesa 18, Zaragoza, fundador de
los Cruzados Voluntarios Legiona-

L’assassí de
Montejurra,
García-Verde,
encara amb
la pistola
a la mà
..WWW.EKA.
PARTIDOCARLISTA.COM

EDITORIAL

Sap Ciutadans qui era Roberto Bayod?
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EDITORIAL

rios, colaborador de la revista “Qué
Pasa?” y miembro de UNE, recibió
mediante un talón negociado en
una oficina bancaria madrileña del
“Banco Popular Español”». Amb
aquests diners i altres ajuts d’altres
mecenes de la causa com Antonio
María de Oriol y Urquijo, Bayod,
segons els informes periodístics i
declaracions d’advocats de l’època,
«es va poder organitzar els escamots previs a Saragosssa de grups
especialment violents com el PENS
i la campanya violenta de Montejurra, amb la inestimable col·laboració d’altres membres de UNE
com l’extinent d’alcalde franquista
de l’Ajuntament de Saragossa i íntim amic de Bayod, Aroz Pascual».
Be, aquest és un dels perfils importants de la densa biografia de
Roberto Bayod, inspirador i senyera espiritual de la FACAO.
La freqüentació d’actes en el seu
honor per part de representants de
partits polítics democràtics ens
causa preocupació i algunes reflexions.
Ciutadans, per exemple, s’haurà
de plantejar si, a més de ser un partit “centralista” (“ça va de soi”), aspira a ser un partit “centrista i centrat” o tal volta aspira a cobrir el
flanc d’extrema dreta que en
aquest país deixa lliure el PP.
La decisió és seua, però caldria
que la fessen palesa als seus possibles votants.
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XI Premis Vila de Pena-roja
// CARLES SANCHO
Els XI Premis Vila de Pena-roja
de Tastavins es van atorgar el passat vint de gener, festivitat dels
sants patrons de la població Sant
Fabià i Sant Sebastià. Al Concurs
de Relats Curts Maties Pallarés
s’han presentat un total de cinquanta-nou originals, una mica més
de la meitat que l’any passat; cinquanta-tres en castellà i només sis
en català. En esta ocasió en el jurat
hi va haver molta unanimitat en la
valoració dels relats presentats en
la convocatòria. El primer premi
del concurs, valorat en 250 euros,
s’ha concedit a l’escriptor d’Altafulla (Tarragonès) Jaime Calatayud
Ventura pel relat en castellà Desamor y yerro. Un text d’intriga en
què la trama comença a partir de la
mort i posterior l’enterrament d’un
gos i és este fet el que va desenvolupant una història que dóna lloc a
un final sorprenent per al lector.
Jaime Calatayud és un escriptor
que participa en molts concursos
de relats i que ha obtingut força guardons. El segon premi li ha correspost a Javier Palomo Traver per
Caminada, escrit en català, dotat
amb 150 euros. El relat descriu una
excursió a peu pel terme de Penaroja; l’autor recorre els llocs més
emblemàtics de la població matarranyenca i evoca els fets que es relacionen amb l’itinerari i que el
narrador coneix prou bé. Javier Palomo ha publicat recentment la novel·la d’intriga La Hermosura i és

l’autor d’una segona El avispero. A
part dels dos anteriors relats ressenyats, van quedar com a finalistes
del concurs: Vivencias navideñas,
El amor de Marina, Sin noticias de
Mario i El sueño de una noche de
Reyes. Respecte al Concurs de Pintura Desideri Lombarte que es va
atorgar en esta mateixa jornada
festiva, s’ha concedit l’únic premi
de la convocatòria de 700 euros a
l’obra Estado de bienestar de l’artista Gonzalo Romero Navarro de
Marines (País Valencià).

“Ora et labore”, un curt fet a Massalió

Curtmetratge realitzat a l’estudi de Nebulosa Gràfica i rodat en les antigues
presons de Massalió el 2 de novembre de 2014.
• Director/guionista: Marc Martí.
• Edició/càmera/postproducció: Laira Gonzalo.
• Música: Germán Celma i Marc Martí.
• Repartiment: Raquel Adell, Carlos Balbín i Mireia Aznar.
• Podeu veure aquest curt entrant vimeo.com/115581533 o clicant sobre la imatge.
L’ ESMOLET

L’ofici i el desfici // Carles Terès
El 1979, amb disset anyets, el dissenyador Joan Fors em va
agafar d’aprenent. L’estudi era a tocar de la Model, a tres quarts
d’hora d’autobús. Al llarg de la ruta m’entretenia a comptar
quants rètols hi havia en català, que aleshores no n’eren gaires
(ja duia el ‘tema’ de sèrie, es veu). Els matins me’ls passava retocant originals amb gouache blanc, muntant textos, revelant
fotos i fent molts encàrrecs. Era un món fascinant —ara en diríem multidisciplinar. Per això, en acabar el COU (aleshores
hi havia el ‘nocturn’) vaig decidir d’entrar a l’Escola Massana, en aquell moment la més prestigiosa i, sobretot, l’única assequible per als meus pares. Poc després, la vida familiar es va
complicar força, però això ja és tota una altra història.
Quan arran de la nominació olímpica de Barcelona es va po-
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pularitzar allò d’«estudies o dissenyes», jo ja en tenia els dits
pelats, de l’ofici. Els anys a la Massana m’havien donat una base
teòrica, però l’escola veritable va ser el muntatge de minúsculs
anuncis per a la Vanguardia, on calia encabir-hi la informació
convenientment jerarquitzada i il·lustrada. És com allò de netejar vidres de Karate Kid, però sense l’èpica ni les plantofades. L’altra cara del disseny, la reflexió i el concepte, el vaig
aprendre a l’estudi de l’Enric Huguet, on calia tenir idees consistents per a desenvolupar projectes que agradessin als
clients i també, molt important, que estiguessin sustentats per
un argumentari sòlid. Després ja va venir l’aventura aragonesa
que alguns lectors ja coneixeu. I l’abril d’enguany, com qui no
vol la cosa, ja en farà vint-i-dos anys. Déu n’hi do.

// CARLES SANCHO

diables de Ràfels.
Enguany les diableres de Vall-deroures han estrenat indumentària i
protagonisme en la festa de Sant Antoni, gràcies al treball de l’Associació Cultural Repavalde. Ja feia uns
quants anys que estos personatges
tan tradicionals i significatius havien
caigut en l’oblit i no apareixien en
la celebració i molta gent els trobava a faltar per animar la festa i fer
participar als més menuts. Es tracta de dos diableres vestides de roig
que amb una granera a les mans encorren la canalla pels carrers i places de la població. Antigament els
menuts els hi cantaven i cridaven
amagant-se:
Diablera coixa,
diable cornut,
anaven a festes
a Calataiud.
La nova indumentària de les diableres ha seguit la tradició dels antics personatges que anteriorment
havien acompanyat la festa. Durant els últims anys de la dècada dels
noranta apareixien amb vestits rojos i banyes negres i sense cap decoració però els més antics de prin-

Les diableres
de
Vall-de-roures
ANTONIO SEGURA

cipi dels setanta la indumentària portava dibuixades les cares d’uns diables i els duien el sereno i agutzil del
poble. Els nous vestits de les diableres de Vall-de-roures han volgut
incorporar l’última tradició que es
recorda i són de teixit de color roig
–no de roba de sac com a la Torre,
la Freixneda i Ràfels– i amb un gran
dibuix a la part del darrere representant la cara d’un diable amb
pintura negra de gruixudes línies remarcades i color blanc per a les punxegudes banyes, els ulls i els ullals.
Davall la coga negra. A la part superior del vestit apareixen la boca i
els ulls decorats i les banyes també
de color negre. Enguany les diableres van estrenar-se breument, només
durant l’encesa de la foguera la
vespra de la festa. Ara s’haurà de
buscar l’encaix en la celebració per
donar més protagonisme a estos
personatges tradicionals i populars
en el Sant Antoni vall-de-rourenc
que antigament acompanyaven la
plega dels majordoms per tota la població i que ara no es celebra el matí
del dia del sant si no en un cap de
setmana anterior a la festivitat.
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Un any més la festivitat de Sant
Antoni s’ha celebrat a les viles del
Matarranya amb tots els elements
tradicionals que li donen força i
identitat: fogueres, benediccions
d’animals, exposició del sant a la plaça, pa amb oli, misses, plegues, ofertes, ditxos, balls, xarangues, rostides,
diables... I com que enguany el dia
del sant ha caigut en dissabte, totes
les viles l’han celebrat el mateix 17
de gener i, per tant, ha comptat amb
un gran nombre de participants que
s’han apropat a les nostres viles. El
visitant de la comarca ha pogut
triar entre els múltiples actes i els
amplis programes que oferien les diferents poblacions.
Un dels elements més significatius de la festa són els diablets, els diables o les diableres, que tenen una
denominació diferent segons les viles. Són uns personatges temibles
que tenen l’origen en el dimoni
que va presentar les temptacions al
pecat a Sant Antoni al desert. Aquí
al Matarranya l’escenografia canvia
i el sant viu en una barraca feta de
branques de pi que posteriorment el
diable cremarà i donarà origen a la
simbologia de les fogueres ben presents en la festivitat. Els diablets, diables o diableres s’han anat recuperant a les diferents viles de la memòria col·lectiva i ara formen part
destacada en la festivitat. Primerament va ser la Torre del Comte i la
Freixneda a la dècada dels vuitanta,
després els de la Portellada a partir
de la representació de la vila del sant
i que ara s’han convertit en els animadors dels correfocs populars que
s’organitzen en qualsevol dia de
l’any. Més tard es van recuperar els

MATARRANYA

Les diableres de Sant Antoni a Vall-de-roures

Trobada a Calaceit pel patrimoni
de la pedra seca
Els dies 15, 16 i 17 de maig proper tindrà lloc a Calaceit
la VIII Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni
de la Pedra Seca, coordinada per l’Associació Cultural del
Matarranya.
La informació sobre els objectius, bases, inscripcions i
contactesla podeu trobar en la 1ª Circular emesa.
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Les oliveres mil·lenàries de la Taula del Sénia,
candidates a premi Europa
// JOSÉ MIGUEL GRÀCIA
La Mancomunitat de la Taula del
Sénia està formada per 27 municipis de les comarques catalanoparlants del Baix Maestrat, el Matarranya, el Montsià i els Ports. Tots els
membres estan situats en una franja de 15 quilòmetres a la vora del riu
Sénia i entre tots superen els cent
mil habitants.
Els municipis membres són: 12 del
Baix Maestrat, Benicarló, Càlig, Canet, Cervera, La Jana, Rossell, Sant
Jordi, Sant Rafel del Riu, Traiguera,
Vinaròs, Pobla de Benifassà i Castell
de Cabres; 3 del Matarranya, Beseit,
Pena-roja i Vall-de-roures; 9 del
Montsià, Alcanar, Freginals, Godall, La Galera, Mas de Barberans,
Sant Carles de la Ràpita, Santa
Bàrbara, La Sénia i Ulldecona; i 3
dels Ports, Herbers, Morella i Vallibona.
La seua força es basa en cercar el
màxim consens entre els municipis,
col·laborar amb totes les administracions i cooperar amb els sectors
econòmics i socials.
La Mancomunitat ha impulsat la
creació de l’Associació Territori del
Sénia, formada al 50% per la pròpia
Mancomunitat de la Taula del Sènia
i l’altre 50% per sectors econòmics
de la zona. És ella qui ha gestionat
el projecte Oli i Oliveres Mil·lenàries del Territori del Sénia, que ha
valoritzat aquest important patrimoni viu, únic al món.

Fa uns anys i amb molta gent implicada es va fer un inventari complet amb 4.157 oliveres repartides
per 18 pobles. Potser es podrà arribar a les 5.000 quan es finalitzin ells
treballs. Per fer l’inventari s’hi van
fixar com a condicions obligatòries
la mesura a partir de 3,50 m de perímetre de tronc i a 1,30 m del terra. (Galeria d’imatges al seu web).
El Consell d’Europa organitza
cada dos anys el Premi del Paisatge
Europeu i els 47 estats membres han
de triar el seu representant. Entre els
projectes presentats a Espanya, un
Jurat d’experts ha escollit com el millor el Paisatge d’oliveres mil·lenàries del Territori Sénia, el qual serà
el representant d’Espanya en el
2015.

Olivera
mil·lenària
CRÒNICA DE VINARÒS

Desitgem molta sort a les oliveres
mil·lenàries que parlen català des
que van ser plantades. Diguem-ne
que algunes es defineixen com a parlants de valencià que és el mateix.
D’altra banda les matarranyenques
han de cridar molt fort per demostrar que també ho fan en català i no
amb l’invent inculte, estúpid i ridícul que el partit PPPAR es va inventar, perquè la paraula “català”
els produeix urticària força irritant.
El més estrany és que per aquest tipus d’urticària no hi ha remei oficinal, ni cap medicament sintètic modern. Fins i tot s’escapa del camp de
la psiquiatria.
Podeu llegir la notícia al web de la
Taula del Sénia i al de la Crònica de
Vinaròs.

L’ ARGADELL

Tràfec agrari

// Juli Micolau

Lo món rural ha canviat tant en coranta anys que mon iaio no
s’atreviria a dir res en contra de la mecanització i dels avanços tecnològics i/o científics. L’agricultura ha evolucionat d’una manera
tremenda gràcies als enginyers agrònoms i els biòlegs, sense restar cap mèrit pels esforços continuats dels camperols, la gent que
estima més la terra. Estic convençut que fa dos generacions qualsevol donaria el seu consentiment per transformar aquell modus
vivendi ancestral en un de més productiu i humà. Ara només cal
un homenatge merescut a totes aquelles persones que van esgarrapar la terra per a fer-la fèrtil i generosa de fruits. Ells i elles es
van donar tiberi autènticament ecològic, no com ara. Les coses ja
gairebé no són així. Qui recorda fer prou guaret? I la sembra? El
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porgador i l’enclusa, la dalla i la falç, batre per separar la palla del
gra –sigue blat o qualsevol cereal–, el trill de ferros tallants amb
trossos de pedra foguera, fer la garba amb un bon vencill, calcigar el rostoll o espigolar, veure la tonga damunt de l’era, per exemple, formen part d’una època no tan llunyana. O anar a les olives
amb la batolla i el ganxet, fer els pollissos, esporgar amb traça, serrar cimals i troncs, la borrassa amunt i avall, la sària plena d’olives cap al molí, les torrades de pa untat amb all i rajat amb oli recent eixit dels cofins, tastar olives d’aigua i anar cap a casa, al racó
del foc, per aguaitar, hipnotitzats, el topí coent-se mentre apareixien espurnecs quan es movien les brases per escalivar... per a ells
va el grat record que, per sort, encara no s’esmuny. I la glòria.

Aquest any Les Jornades Culturals i Llibertàries van estar centrades en el tema de la transició espanyola; aquest moment que ens han
repetit fins al cansament el modèlic
i pacífic que va estar. Com els llibertaris tenim el mal costum de ser
poc donats a les comunions amb
rodes de molí i ja que estem vivint
una època intensa, pel que fa als
moviments socials i a les maniobres
polítiques, vam creure que era un
bon moment per abordar el tema
de la transició amb la visió crítica
que el tema mereix.
Les jornades van transcórrer entre el sis i el setze de novembre, i
durant tots aquests dies es podia visitar l’exposició: “Les Jornades Llibertàries de 1977 i la Transició Llibertària 1974-1979”. Aquesta exposició la muntem en col·laboració
amb l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona i s’hi podia contemplar una sèrie de panells explicatius de la història del moviment
llibertari durant la transició. A més
l’exposició comptava també amb
cartells de l’època.
La primera xerrada-col·loqui que
vam poder gaudir va ser a càrrec de
Pepe Ribas, fundador i director de
la revista Ajoblanco, publicació referent de la seva època i que va saber retratar com poques la cultura
i la societat de l’Espanya dels setanta i principis dels vuitanta.
Pepe Ribas va fer un recorregut
per tot el moviment cultural, social
i revolucionari de la Barcelona de
la transició, on ens va explicar que
es va viure una època de llibertat
sorprenent.
Els joves s’acosten al llibertari
gairebé sense saber res, però ho fan
amb la il·lusió del descobriment
d’una cosa nova que els parla de llibertat i d’igualtat. Arriben les jornades llibertàries, el seu gran èxit i
la lògica por del poder establert i
per establir. Els partits aspirants o
parlamentaris s’afanyen a pactar
les bases d’una democràcia que té
poc a veure amb el que passa al poble i que tracta de desbaratar i frenar un moviment florent. Es comença a escriure la història disso-

ciada del poble i donada, a partir
d’aquest moment, com l’única història possible. Per si això fos poc irromp l’heroïna com a reina de la
desprogramació social.
La següent xerrada va anar a càrrec de Sonia Turón i Laia Creus integrants de la Comissió de Exhumacions del Grup de Treball de
Memòria Històrica de la CNT i
participants en l’elaboració de l’informe de la CNT per a la Querella
Argentina. La xerrada va coincidir
amb l’anunci de la justícia argentina de l’acusació sobre 20 sinistres
personatges relacionats amb el govern i la repressió franquista, entre
ells Rodolfo Martín Villa, vell conegut del nostre sindicat. Això li va
donar un plus de novetat a la xerrada ja que Sonia i Laia ens van posar al dia de com estan succeint els
esdeveniments en el procés. També
ens van parlar dels assassinats llançats a les cunetes i fosses comunes
i ho van fer des del respecte, obviant detalls escabrosos, però posant tot de sentiment sobre la taula
de conferències.
El següent acte va ser la projecció de la pel·lícula “Barcelona era
una festa underground 1970-1980”
que relata, a través de diferents

Pepe Ribas,
fundador i
director de la
revista
Ajoblanco
PATRICI BARQUÍN

BAIX CINCA

// PATRICI BARQUÍN
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Jornades Culturals i Llibertàries a Fraga

personatges relacionats amb la cultura (música, còmic, pintura, teatre,
etc.), l’evolució social de la Barcelona de la transició, des de la llibertat més intensa fins la irrupció
de l’heroïna com a eina atordidora.
Les jornades van acabar amb la
xerrada de Guillem Martínez, periodista i escriptor que va encunyar
el terme Cultura de la Transició.
Guillem va parlar del present i del
futur. I vivim temps prou estranys i
interessants com perquè resulti tan
complicat predir el futur, com comprendre el que està succeint. Resulta que aquells discursos que fins
ara havien funcionat ja no ho estan
fent. Ja no n’hi ha prou amb assenyalar un col·lectiu com a violent o
antisistema per desacreditar-lo. No
n’hi ha prou amb estar al poder per
erigir-se en dispensador de democràcia i gestor de llibertats. El que
havia funcionat fins ara s’ha ensorrat com l’economia i l’ocupació.
Això obre un camí a l’esperança
enmig de tot aquest panorama d’atur i desnonaments, ja que no som
tan fàcils de manipular. Ara bé, el
saber cap a on caminem i com pretenem fer-ho dependrà de nosaltres mateixos i d’allò que siguem
capaços de construir entre tots.
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Es culmina el procés de restauració de
la documentació històrica de Mequinensa
// REDACCIÓ
La sala d’exposicions Miguel Ibarz
va acollir, entre el 3 i l’11 de gener,
l’exposició titulada Mequinensa i els
mequinensans a través dels pergamins. S’hi van exposar una vintena
de pergamins originals de la població, datats als segles XIV, XV, XVI
i XVII, bona part dels quals escrits
en català. És una mostra representativa de les desenes de documents
d’aquests segles que es conserven a
l’arxiu de la localitat, i que recentment s’han restaurat en la seua totalitat.
Abans d’inaugurar l’exposició,
els filòlegs Maite Moret i Hèctor
Moret, promotors del procés de
restauració, van oferir una conferència a la Sala Goya de Mequinensa –plena malgrat la manca de
calefacció– per tal de contextualitzar la mostra. Així, van explicar
quina feina havia calgut dur a terme
per recuperar els documents, i també van detallar en quins arxius hi ha
documentació sobre aquesta població del Baix Cinca, així com el
contingut dels diversos escrits.
Hèctor Moret va recordar que
part de la documentació de Mequinensa no es conserva a causa de les
circumstàncies certament singulars
de la vila: “El trasllat d’un poble a
l’altre va provocar no només la pèrdua durant anys d’una identitat,
dels records i de part de la nostra
història, sinó també la de molts objectes que en aquell moment no es
va considerar que tinguessen la importància que potser tenien. Si són
pocs els elements que hem pogut re-

cuperar, menys encara s’han pogut
salvar els documents que antigament formaven part de l’arxiu municipal de Mequinensa, sobretot
pel que fa a l’època medieval”, va
afirmar. Així, “si bé aquest arxiu degué ser abundós i prolífic fa segles,
avui només se n’ha aconseguit reunir una mostra, significativa, però al
cap i a la fi només una mostra, de la
quantitat de pergamins i de llibres
que el devien formar”.
L’investigador va explicar que
els pergamins que han arribat als
nostres dies estaven deteriorats:
“La primera vegada que hi vam accedir eren al calaix d’una taula de
despatx i durant anys van ser en
una capsa de cartró”, va assegurar.
Per tant, va caldre contractar una
empresa especialitzada en restau-

Els ponents
Maite Moret i
Hèctor Moret
HUGO SOROLLA

ració de pergamins, que es va ocupar de netejar-los, de donar-los la
humitat necessària per tal d’estirarlos i planxar-los –ja que estaven doblegats– i de posar-los en unes carpetes específiques per guardar-los
als calaixos. Els pergamins es van
lliurar cap al novembre de 2010 i
van estar enllestits a l’agost de
2011. Al mes de setembre del mateix any, una altra empresa dedicada a la digitalització va escanejarlos i va efectuar una còpia digital
en diversos formats. Segons Hèctor
Moret, aquest suport fotogràfic “és
essencial en uns manuscrits d’aquestes característiques, ja que
qualsevol persona pot sol·licitar-ne
una còpia, i d’aquesta manera no és
necessari manipular l’original i es
garanteix la perfecta conservació

Convocatòria de proves per a l’obtenció dels certificats de català
2015 b2 i c1 fraga
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha efectuat la convocatòria de proves per a l’obtenció dels
certificats de català 2015. Igual que l’anterior convocatòria,
Fraga serà localitat d’examen per al Certificat de nivell intermedi de català B2 (anterior nivell B) i per al Certificat de
nivell de suficiència de català C1 (anterior nivell C). Aquestes proves es realitzaran a l’IES “R. J. Sender” els dies 9 i 30
de maig, respectivament. El termini de presentació de sol·li-
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cituds comença el 30 de gener i finalitza el 18 de febrer. Es
poden fer servir diferents canals d’inscripció: presencialment
(oficines de la Direcció General de Política Lingüística a Barcelona o dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre) o per internet (Oficina Virtual de Tràmits http://www. gencat.cat/ovt)
amb un 10% de bonificació. Per ampliar informació:
http://www.gencat.cat/llengua/certificats.

BAIX CINCA
Mequinensa, un d’històric, el de les
Terres de l’Ebre a Tortosa, dos eclesiàstics, el capitular de Lleida i el monacal de la població tarragonina
de Poblet, i un d’estatal, el de la Corona d’Aragó. Sabem que se n’han
perdut molts, que alguns han pogut
caure en mans de particulars o que
s’han destruït i d’altres que encara
no hem sabut localitzar, per tant,
avui només podem donar notícia
dels que estan exposats de manera
pública”, va reblar Maite Moret, que
va acompanyar la seua exposició
amb exemples de documents trobats
a cadascun d’aquests arxius.
Els ponents van cloure la conferència advertint que, en tant que filòlegs, l’estudi de la documentació

L’exposició
de pergamins
HUGO SOROLLA

que han dut a terme fa referència
només a la llengua: “Mirem els pergamins amb ulls de lingüistes; en realitat, tenim especial interès per
aquells documents que estan escrits en català, ja que el que ens interessa és l’estat de la llengua catalana en aquella època: el lèxic emprat, l’onomàstica i la toponímia, els
noms de persona i els de lloc, la morfologia, etc.”. Amb tot, els investigadors van assegurar que aquest seguit de documents ofereix moltes
possibilitats a investigadors interessats per altres aspectes històrics.
La cirereta del pastís serà el llibre en
què treballen actualment, que recollirà les transcripcions de tots els
documents.
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del manuscrit”. A més a més, ara
són en un armari metàl·lic de calaixos, fet a mida i amb mesures de seguretat, perquè es puguen mantenir en condicions òptimes.
Maite Moret, per la seva banda, va
explicar que a través del projecte
DARA (Documentos y Archivos de
Aragón), qualsevol persona podrà
accedir a través d’internet a l’escanejat d’aquests pergamins i obtenirne les dades necessàries: data completa, resum del contingut i noms de
les persones principals que hi apareixen, i ho va exemplificar in situ
entrant a la pàgina web de DARA.
També va assegurar que aquesta tasca és importantíssima, ja que un arxiu és important “depenent de l’accessibilitat que té per als usuaris i de
la quantitat de producció científica
que n’ix, és a dir, els articles o llibres
que se’n fan ressò”. A més, els documents s’han transcrit, ja que són
de difícil lectura, cosa que encara facilita més el seu estudi.
Tot seguit va explicar que la documentació relativa a Mequinensa
no es troba només a la població. Durant els anys d’estudi s’ha aconseguit
localitzar manuscrits de Mequinensa o referits a la vila que es localitzen en diversos arxius; depenent del
tipus d’arxiu hi ha documentació de
diferent índole. “Hem trobat documentació mequinensana en quatre
tipus d’arxius, un municipal, el de

El CEIP María Quintana de Mequinensa
substitueix Català per Oriental
als butlletins de notes
//REDACCIÓ
En el discurs inaugural de l’exposició Mequinensa i els mequinensans,
l’alcaldessa Magda Godia es va mostrar satisfeta amb la restauració del
fons documental de l’arxiu municipal, ja que aquests pergamins recullen
la història de la població. També va agrair la feina dels filòlegs Hèctor Moret i Maite Moret a l’hora de capitanejar aquest procés. Godia va assegurar que li fa especial il·lusió que bona part dels documents, que daten
entre els segles XIV i XVII, estiguen escrits en català, cosa que demostra que aquesta és la llengua de Mequinensa des de fa molts segles. De
fet, l’alcaldessa va aprofitar l’avinentesa per fer una defensa genèrica de
la llengua, planys que dissortadament mai no van més enllà del terreny
estrictament retòric. A més, es va mostrar astorada amb el CEIP María
Quintana de la localitat, que al butlletí de notes de Nadal (corresponent
al primer trimestre) on abans hi deia Català ara hi diu Oriental [sic].
El butlletí de notes que inclou l’assignatura d’Oriental HUGO SOROLLA
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“De la Franja al món”
// MERXE LLOP
«A casa sempre he parlat català amb
els meus pares i a l’escola anava dos hores a la setmana a classes de català a Nonasp i també a l’ESO, a Favara i a Maella.»
«M’agrada tornar sempre que puc i
quan torno la gent em pregunta: “Ja estàs aquí?” Jo penso que ja veuen que estic aquí, però penso que ho fan perquè
sempre estic a un lloc o altre.»
«Ens morirem i no ho haurem vist tot
ni ho sabrem tot. Viatjant s’aprèn molt,
sempre hi ha coses i persones noves per
conèixer, encara que solament es vagi de
tapes amb una cervesa al costat; aprens
coses.»
Pregunta. On vas nàixer?
Resposta. Vaig nàixer a Barcelona
perquè la meua mare és d’allí. Tot i
que va conèixer el meu pare a Nonasp i viuen aquí, vaig nàixer a
Barcelona, on vivien els meus iaios
per part de ma mare; però als poc
dies vam vindre a Nonasp. Era l’any
1988.
P. Què recordes de la teua infància al
poble i a les escoles del poble?
R. Vaig començar l’escola als estudis
vells i a segon de Primària vam
anar als estudis nous. També em van
portar a la guarderia. Recordo els
professors, els nois i noies de la
meua quinta. Una lliçó que no he
oblidat i recordo amb tendresa és
“Els components nutritius dels aliments”. Vam fer una representació
amb titelles dibuixades en cartolines
i dèiem: “Sóc la llet i tinc molt de calci...”
També recordo quan als 7 anys vaig
anar a Eurodisney amb els meus cosins Toni (de la meua edat) i Laura
(una mica més gran) i els nostres pares. Recordo que quan Toni, descobria qui eren en veritat el Mickey i
la Minnie, jo m’ho vaig passar superbé, potser per això sempre he sigut més innocent que altres de la
meua edat
Sempre em van comparar en lo
meu cosí estimat: “mira com estudia
i treu tan bones notes! Mira com

viatja!” Jo no en feia cas, sabia que
havia de tenir el meu propi ritme.
Ja de petita als 3 anys encara portava
xumet i em deien: veus? Toni ja no
porta xumet. I jo me’l treia de la
boca i lis responia: pos jo sí. I un altra volta en lo xumet!
P. Quins eren els teus jocs més estimats?
R. Jugavem al picaparet. Cantàvem:
“un, dos tres, picaparet”... i a l’escondite. Recordo que alguns nois
eren cruels i brutots.
P. L’ESO, Batxillerat, on ho vas estudiar?
R. Dos anys a Favara i tres a Maella.
Batxillerat a Tortosa, al Seminari i a
Barcelona, Turisme i xinès.
P. En quin moment es va despertar en
tu el desig de conèixer gent?
R. Recordo un fet concret. Anava
amb la mare en tren a Saragossa, de
metges, tenia 10 anys i al tren vaig
conèixer una xiqueta més petita, de
7 anys, i ens vam fer amigues i van
decidir escriure’ns cartes. Ella era de
La Puebla de Híjar i com no sabia
escriure, li dictava a la seua mare que
li escrivia les cartes per a mi. També vaig enviar la meua adreça a una
revista d’amigues de la Barbie i
m’arribaven 10 cartes per setmana,
tenia 10/11anys. Tinc un calaix amb
60-70 cartes d’aquell temps. I les vaig
contestar totes!
P. Per què Turisme?

La Laia a les
envistes de la
confluència
de l’Algars i
el Matarranya
MERXE LLOP

R. Ho vaig decidir al batxillerat
perquè sempre se m’han donat bé
els idiomes i volia veure món.
P. On i quan vas aprendre a escriure català?
R. A casa sempre l’he parlat amb els
meus pares i a l’escola anava dos hores a la setmana a classes de català,
també a la ESO, a Favara. On el vaig
perfeccionar va ser a Tortosa on vaig
estudiar el batxillerat. A més a més
llegia i llegeixo molt.
P. Parla dels primers viatges que
has fet; que serà llarg.
R. Als 17 anys vaig anar a Anglaterra, a Worthing, dos setmanes per
fer un curs d’anglès.
Quan acabava Batxillerat, l’any
2008, tenia comprat el bitllet d’avió
per anar a Londres a un concert amb
una amiga (de Anti-Flag i Gallows)
i com eren els exàmens finals vaig
perdre la possibilitat de fer l’examen
i vaig haver de fer-lo a la recuperació... i vaig aprovar!
Faig molts viatges Nonasp-Saragossa-Barcelona. Tinc un bon amic
que va anar a estudiar a Saragossa
i toca amb un grup de música, vaig
conèixer els seus col·legues i els
vaig a veure. Allí vaig fer amistats
que em van motivar a viatjar.
P. I també vas treballar al poble?
R. L’any 2007 vaig estar des de juny
fins el 12 d’octubre a la caseta d’informació turística de Nonasp; m’a-

ENTREVISTA

P. Té algun significat important el fet
d’haver nascut a la Franja amb el teu
desig de viatjar?
R. No ho sé; potser. M’agrada tornar
sempre que puc i quan torno la
gent em pregunta: Ja estàs aquí? Jo
penso que ja veuen que estic aquí,
però penso que ho fan perquè sempre estic a un lloc o altre.
P. Però tens altres formes de conèixer
gent?
R. Una cosa curiosa que em va passar és que jugant al Trivial del mòbil una jugadora de 57 anys i jo ens
vam conèixer i com vaig fer un viatge a Sevilla i ella és d’allí vam quedar un dia que va resultar ser el del
meu aniversari i em va regalar una
polsereta; va ser molt emocionant!
P. Jo sempre t’he vist diferent de les
noies de la teua edat per la teua sensibilitat, la passió que tens per la lectura, per l’amabilitat, la simpatia, la
transparència... Ets conscient d’aquest cúmul de valors humans que
tens?
R. Sí, especialment perquè la gent
m’ho diu. Sempre surto de casa amb
temps per xarrar amb la gent gran i

Pel món
MERXE LLOP

també m’agraden els xiquets i els
animals, especialment els gossos!
També penso que sóc bastant sociable en tots perquè sempre vaig
veure que la meua iaia Dolors, que
en pau descansi, trigava 15 minuts
més de lo normal en arribar a l’església perquè es parava a xerrar en
tots.
P. De la Franja al món; que ens pot
dir per acabar.
R. Ens morirem i no ho haurem vist
tot ni ho sabrem tot. Viatjant s’aprèn
molt, sempre hi ha coses i persones
noves per conèixer, encara que solament es vagi de tapes amb una cervesa al costat; aprens coses.

ESTAMPES RIBERENQUES

Nord-catalans culturalment actius cerquen... // Quim Gibert
El català ha de conviure, tant sí com no, amb el castellà, des
que fórem infantats, tant la nostra generació com la dels pares,
avis i rebesavis. La familiaritat que hem establert amb la llengua
castellana explica que no la sentim com una imposició aliena. I
justament perquè és omnipresent des que tenim ús de raó, a voltes ens desvetlla simpatia i empatia. Un historiador empordanès
subratlla que aquesta normalitat lingüística trontolla quan t’acostes a la Catalunya del Nord. «¿Què hi fa aquí el francès?», és
molt saludable fer-se la pregunta. Ben mirat, les comarques de
l’altra vessant de la serra de les Alberes, són tan catalanes com
el Matarranya, Andorra, La Safor o Menorca. Però allà dalt, la
intromissió del francès, per a la gent de la resta dels Països Catalans, amb una certa sensibilitat, es transforma en una agressió
lingüística. Resulta així d’explícit atès que el francès és una llengua encara molt més artificial de Portbou a Guardamar. Passa
el mateix, però a la inversa, quan els nord-catalans enfilen cap
a avall. I es demanen: «Què hi fa aquí el castellà?». Qualsevol
imposició lingüística forana és una agressió: la reminiscència d’un
colonialisme que persisteix a l’Europa meravellosa del segle XXI.
La divisió territorial també ha estat una altra mena d’imposició exterior. Al capdavall, la Catalunya del Nord és oficialment
Pirineus Orientals, un departament a hores d’ara de la regió Migdia-Pirineus/Llenguadoc-Rosselló. L’expressió «Catalunya del
Nord» no disposa de cap reconeixement institucional a l’Estat
francès. Sigui com sigui, els nord-catalans, que malden per viure en català, es presenten a arreu com a catalans. N’hi ha que es
permeten fer bromes, com ara l’escriptor rossellonès Joan-Da-

niel Bezsonoff: «sóc francès però m’estic curant».
Precisament perquè hi ha molts nord-catalans que s’estimen
aquesta «pàtria tan petita» i la somien «completa», en paraules
del poeta, que l’associació Aire Nou (www.airenou.cat) de
Baó, el Rosselló, cerca una entitat local de la Franja de Ponent
de cara promoure un intercanvi cultural. Aire Nou ofereix preparar un correfoc, actuacions castelleres i, fins i tot, de falcons
en el poble que els pugui acollir. Els falcons és una manifestació gimnàstica, apareguda en el Penedès fa un segle, consistent
a fer construccions acrobàtiques. Hervé Pi, portaveu d’Aire Nou,
detalla que cada juliol l’entitat passeja per algun punt dels Països Catalans: «Hem visitat les Illes, hem anat al País Valencià i
mai hem acabat d’arribar a la Franja. Ara per ara no tenim res
de concret per enguany». Si Georges Brassens cantava «le jour
du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, la musique qui marche au pas, cel·la ne me regarde pas», els de Baó també eviten
la «fete nationale» procurant fer-la coincidir amb l’estada d’estiu a l’exterior.
Un dels meus primers contactes amb nord-catalans fou un Onze
de Setembre d’inicis dels 80 a Arenys de Mar. Un home, la muller i dos vailets, dempeus, sense cap altre suport que la veu, van
començar a entonar cançons reivindicatives a la plaça de l’església.
Desprenien un aire hippy i molt de convenciment. Tot i que saltava a la vista que no es tractava de professionals de la música,
els vianants s’hi van acostar encuriosits. Segurament perquè l’escena impressionava: el compromís d’aquella família humil traspuava un insòlit esperit de lluita i amor per les coses nostrades.
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gradava el contacte amb la gent.
P. Continuem amb els viatges.
R. Al 2010 vaig anar a París amb l’amiga d’Anglaterra, una setmana.
L’any 2011 vaig estar d’Erasmus a
Helsinki quatre mesos i vaig conèixer Noruega, Suècia, em va agradar
especialment Lapònia.
Al 2012 a Califòrnia, a l’estiu. Normalment busco per Internet gent
que ofereix allotjament de forma
gratuïta i em llanço a l’aventura i
sempre he encertat menys una volta a los Ángeles, que vaig anar amb
el meu cosí i el pis era molt petit i finalment ens va acollir un altra persona genial. Vam aprofitar per viatjar a San Francisco, Los Ángeles, San
Diego...Aquell any també vaig visitar una amiga a Dinamarca.
L’any 2013 a Portugal. L’any 2014 a
la República Txeca, a Brno, vaig
anar amb una beca de la Universitat que tenia un conveni amb una
xarxa d’hotels molt coneguda. Vaig
fer una visita a Viena, sempre a cases d’amigues. Després a Nantes,
Dublín i ara me’n vaig a estudiar xinés cinc mesos a Shanghai.
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LLITERA

Èxit dels concursos de fotografies
de Sant Esteve de Llitera i d’Alcampell
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Ja fa cinc anys consecutius que els
pobles lliterans d’Alcampell i Sant
Esteve de Llitera celebren sengles
concursos fotogràfics. El de Sant Esteve de Llitera premia les millors fotografies sobre paisatges, vistes i
elements singulars del municipi. El
13 de desembre passat es va fer l’acte de lliurament dels premis de la
cinquena edició del Concurs, en el
que Ana Torguet, Sergio Monzón i
Álvaro Casal es van fer amb els premis, dotats amb 300€, 200€ i 100€
respectivament. L’acte del lliurament va anar acompanyat de la
projecció de totes les fotografies presentades, que també es poden veure al compte que l’Ajuntament té a
Pinterest. Cada any la Comissió de

cultura de l’Ajuntament selecciona
dotze fotografies i elabora un vistós
calendari que gaudeix d’una gran acceptació popular.
El concurs d’Alcampell, en canvi,
gira al voltant d’un eix temàtic que
canvia cada any. En les cinc edicions celebrades els temes han estat l’oli, el vi, la ceràmica, els fenòmens meteorològics i els animals.
Les fotos s’exposen uns dies a la
Casa de la Cultura durant les festes
de Nadal i s’atorguen dos premis,
un per votació popular i l’altre per
un jurat format per a l’ocasió. El
dia 5 de gener passat es van donar
els premis (dos lots de Chelats Sarrate), que van ser per a Fermín Barés (premi del públic) i Rafel Trenc

Una de
les fotos
presentades
al concurs
d’Alcampell
FERMÍN BARÉS

(premi del jurat). Entre les 44 fotos
presentades han predominat els
gossos (15 fotos), seguits per gats,
cavalls, tossinos, vedells, corders,
vuit tipus d’aus (esparavers, galls,
garses, orenetes, etc.), set d’insectes,
artròpodes i cucs, dos sargantilles i
una granota.

Associació de Parkinson d’Aragó
// JOSEFINA MOTIS
La “Federació Espanyola de Parkinson” (FEP), ofereix un servei
molt útil en tot el que es refereix a
dubtes sobre al malaltia. El seu objectiu és informar-ne adequadament, els tractaments i els avenços
científics evitant al mateix temps
l’aïllament social i comunicatiu.
Ofereix un servei mèdic continuat
per atenuar una mica les complicacions associades.
Un diplomat d’infermeria especialista en Parkinson i un neuròleg
especialitzat en trastorns de moviment són els encarregats d’atendre
a les consultes de la línia 902 113
942 ‘Parkinson respon’ amb atenció de dilluns a divendres de 10 a 16
hores.
Al 1995 va començar l’Associació Parkinson Aragón amb l’objectiu d’apropar al malalt les propostes conegudes per a millorar la
seva salut. La seu principal és a Saragossa amb delegació a Terol i
Osca, havent millorat els locals i
quedant consolidada cada vegada
més l’Associació amb professionals
adequats i la responsabilitat de

malats i familiars que ofereixen els
serveis i informació amb publicacions. Darrerament s’ha difós el
butlletí núm. 50.
Les dades de la delegació són:
Asociación Parkinson Aragón
Centro de Rehabilitación Integral.
C/Juslibol 32-40. 50015 Zaragoza
T. 976 134 508 Fax 976 134 509
asociacion@parkinsonaragon.com
www.parkinsonaragon.com
Dependent de la Associació Parkinson Aragón, al 2001 es va crear
a Montsó la Delegación Parkinson
Montzón-Cinca Medio com a necessitat d’un grup de persones
afectades coneixedores dels avantatges i de les activitats tan necessàries que l’associació ofereix.
El primer moment van ser deu
pacients impulsats per Ma Luisa
Laborda que tenia una bona experiència amb l’Ass. de Catalunya.
Aquest pacients van començar
tractament amb activitats com xerrades orientatives per a tothom, logopèdia i fisioteràpia. Al 2008 ja
eren més de 50 associats de Mont-

só, i de pobles propers. Al 2005 es
va crear un grup de teràpia a Tamarit i al 2007 un altre grup a Albalat de Cinca, per posar més a
prop la delegació als ciutadans
que tindríem difícil o impossible
traslladar-se a Montsó. Aquestes
delegacions no han tingut continuïtat per no haver-hi pacients suficients. Amb el temps totes les delegacions estan situades a ciutats
grans on van millorant les instal·lacions i ampliant les activitats, a més
de comptar amb professionals especialitzats.
Actualment l’atenció a pacients
de la Llitera i Baix Cinca és a
Montsó on fan les activitats pròpies
de l’Associació, informació, atenció
a famílies, conferències, a més de tallers i fisioteràpia adequada a cada
persona.
Parkinson Aragón Montsó
Centro Cívico “Manuel Azaña”
c/ San Mateo, 16. 22400 MONTSÓ.
Tel. 974 415 832.
Obert tots els dimecres de 10 a 14
hores

RIBAGORÇA

// GLÒRIA FRANCINO
Que la literatura forma part de la
vida humana és prou evident. El
llenguatge és un dels trets que ens
distingeix, i des de temps immemorials l’ésser humà ha sentit la necessitat de comunicar-se amb els altres; d’ací naix la literatura oral: contes, llegendes, rondalles, endevinalles,
cançons, acudits, jocs i tants altres recursos que s’han utilitzat a totes les
cultures d’arreu del món.
Sempre hi ha sorpreses en el món
de la literatura, com és ara el dia que
la meva mare em va explicar el
conte de L’orquesta. Qui m’havia de
dir que era una versió ribagorçana
del famós Els músics de Bremen dels
germans Grimm? Doncs, sí, els animals eren d’algunes cases concretes
del poble i feien cap a l’ermita de
Sant Antoni, on es trobaven els lladres... Tothom trobaria anècdotes
per explicar.
Aquest hivern, durant la celebració de la festa dels Reis, els minyons
i mossetes de Sopeira van fer una representació de l’obra literària de
Charles Dickens, Conte de Nadal.
Naturalment amb un guió reduït, ja
que els actors eren la canalla més
xica del poble, a la qual també s’hi
van ajuntar d’altres, que són com de
casa. L’adaptació tenia el seu inter-

és perquè utilitzaven els cognoms o noms
relatius a les cases dels nens o
nenes i això va
provocar empatia amb als espectadors, la
gent del poble.
Un altre aspecte
interessant va ser
que algunes escenes van anar
acompanyades
de música amb
els acordions
diatònics de dues germanes i un nen,
que formen part del grup ribagorçà
els Ribatònics que ha revifat les
cançons tradicionals de la comarca
amb aquest instrument musical.
També cal destacar que tot el grupet
de joves i nens van cantar una cançó amb lletra inventada per ells
mateixos, amb referències a la vida
rural de Sopeira.
Aquestes activitats són el fruit del
treball de les mares i dels més joves
que els caps de setmana es reuneixen per preparar la festa dels Reis,
que acaba amb els regals que reben
els més xics, i les cases dels habitants

Celebració de
la festa dels
Reis Mags a
Sopeira
GLÒRIA FRANCINO

fixos del poble, perquè l’Ajuntament
s’encarrega d’escriure cada any una
llarga carta a ses majestats, els Reis
d’Orient, i tot i la crisi, sempre arriben carregats d’obsequis.
Per Nadal cada ovella al seu corral! I una estona per gaudir-la tots
junts, també.
Per acabar, un altre exemple de literatura popular propi de les festes
passades, en versió ribagorçana: Pa
Nadal posarem lo porc en sal, la pollina a la pastera i el pollí al cap del
pi. Correu, correu minyons que el notari fa tarrons i l’escolà els ha gustat
i els ha trobat, salats, salats!
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De literatura nadalenca

TOT ENSENYANT LES DENTS

La cova de l’onso

// Ramon Sistac

Hi ha matins que fa un fred que arronsa les idees, i la boira
pixa, o gebra segons com li agafa, damunt de la plana. Com que
tinc per costum de matinar força, alguns dies no resistisc la temptació d’anar a passejar a punta de dia i d’endinsar-me en l’ambient fantasmagòric del bosc de ribera, amb els arbres pelats
difuminats entre la broma. És una experiència gairebé mística, iniciàtica, com d’entrada en una altra dimensió. Però, per
a ser sincer, hi ha altres matins –uns quants més– que envejo
profundament els óssos. Abans de deixar-me glaçar les orelles,
preferiria mil camins de quedar-me tot l’hivern colgat al llit, ben
calent, i descansar fins l’arribada de la primavera. Per què els
óssos han de tindre el dret d’hivernar i nosaltres no? Els drets,
el dret, el vam inventar els humans. Si els óssos en volen, que
facen primer la Revolució Francesa! Tot i que reconec que, aplicant estrictament est argument, els drets serien per als francesos,
que ací la Revolució a hores d’ara encara està per fer. Però no
és menys cert que la nostra cultura ja va produir, a partir del
segle XI, les assembles de Pau i Treva de Déu, que consagraven el dret de sagrera i són l’origen del parlamentarisme que

va caracteritzar la Corona d’Aragó per oposició a la de Castella. O els Usatges de Barcelona –base del dret civil català–
i els Costums de Lleida i de Tortosa, i els Furs d’Aragó i de València. O dos textos andorrans, que compilaven els drets i deures dels ciutadans, anteriors a la Revolució: el Manual digest
d’Antoni Fiter i Rossell i el Politar andorrà d’Antoni Puig...
En fi, crec que ja he justificat prou el dret que tinc a no saltar del llit. De fet, no he de donar explicacions a ningú de res;
sóc un individu lliure i sobirà de mi mateix. Em reservo el dret,
fins i tot, de desertar de la feina, de desatendre els quefers quotidians, d’estalviar-me la depressió matutina de les notícies de
la ràdio, el diari o la televisió... Llàstima que l’edat no perdona, i mica en mica vaig perdent autonomia. La bufeta em crida a sometent i, derrotat, busco amb els peus les sabatilles. Visito cal Roca, engego la cafetera i començo un nou cicle de divuit hores fent l’onso.
Si l’argumentació pareix excessiva, penseu que més excessos dialèctics es fan per tal de justificar, sense anar més lluny,
la vigència i intangibilitat de la Constitució espanyola.
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CULTURA

Activitats al voltant de l’Any
Desideri Lombarte 1989-2015
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Durant l’Any Desideri Lombarte
1989-2014, en què es celebrava el
vint-i-cinquè aniversari de la seua
mort, els actes i reconeixements de
l’escriptor pena-rogí han segut molt
nombrosos i amb molta participació,
tant a títol individual com d’institucions. Es va inaugurar l’Any Lombarte a Pena-roja el 15 de febrer amb
un concert i una exposició a la Mare
de Déu de la Font organitzat per
l’Associació de Jóvens de Penaroja, després les presentacions van
continuar a Fraga, a l’Alta Ribagorça, a Barcelona i Tortosa. Es va
portar l’exposició Ataüllar el món des
del Molinar a la Universitat Rovira
i Virgili a Tortosa, a Montsó i a
Pena-roja. La música ha fet arribar
els seus poemes a un públic molt divers. Túrnez i Sesé l’han homenatjat
en els concerts fets a Barcelona –tres
durant l’any passat–, a Pena-roja i a
l’Hospitalet. El Duo Recapte ha
dut el seu espectacle musical sobre
el poeta a Saidí, Torrent del Cinca,
Saragossa dues vegades, l’Albelda, el
Campell , Torredarques i el Torricó.
Temps al temps ha interpretat musicalment els seus textos a Pena-roja,
Mont-roig i Beseit. Ya babé ha fet el
mateix a Mont-roig. S’han representat dues obres teatrals de l’escriptor matarranyenc: Lo pobre llop
a càrrec de La Quiquereta a Penaroja i Pena-roja i Vallibona pobles
germans traduïda a l’anglès a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alcanyís.
S’han fet dos lectures públiques de
les seues obres: es va llegir la novel·la
El sastre Roc d’Arça organitzat per
la Comarca del Matarranya a Penaroja, per Sant Jordi, i a Bellmunt, per
iniciativa de Ramon Mur, A ti no te
conozco. A Pont de Suert es van llegir poemes seus també per Sant
Jordi a petició de Glòria Francino. I
també a Vallibona, al País Valencià,
vila agermanada amb Pena-roja. A
Beseit com una activitat dels Premis
Serret es va fer un itinerari poèticmusical pels llocs més emblemàtics
de la vila interpretant els seus textos
dirigit per Joan Arrufat. La Trobada

Cultural del Matarranya es va celebrar el passat estiu a Pena-roja per
commemorar el vint-i-cinquè aniversari del traspàs de l’escriptor
amb molts actes al voltant del seu
permanent testimoni. L’Any Lombarte va cloure coincidint amb la
data de la seua mort a Pena-roja, els
primers dies d’octubre de 1989, amb
un ‘mural party’ i una espontània
lectura de poemes davant de la casa
on va viure.
Durant tot l’any passat es va publicar el blog Any Desideri Lombarte
i s’ha mantingut una pàgina a Facebook. Han aparegut extensos articles
durant el 2014 a les revistes en paper i digitals: Temps de Franja, Notícies de Llengua i Treball UGT,
Rolde, Plana rasa de Mont-roig,

DALT: Actuació
de Temps al
temps a la
Mare de Déu
de la Font
(febrer 2014)
C. TERÈS

BAIX: Trobada
Cultural del
Matarranya
a Pena-roja
(juny 2014)
CARLES SANCHO

Frontissa, La Comarca, Diario de Teruel, Notícies del Matarranya, ComarquesNord Matarranya... Temps
de Franja va dedicar els dos suplements literaris Styli locus de la revista
a commemorar l’Any Desideri. Se
n’ha parlat a través de les emissores
comarcals: Ràdio Matarranya i Matarraña radio. Els blogs han anunciat
i donat notícies dels actes de l’homenatge: La franja.net, Lo finestró,
ASCUMA, Mas d’en Bringué, Entre páginas...
I de segur que em deixo alguna referència més de la participació a
l’Any Desideri Lombarte 1989-2014.
Gràcies a tots per la vostra col·laboració a l’èxit de la convocatòria
promoguda des de l’Associació Cultural del Matarranya.

Els sociòlegs aragonesos especialitzats en les nostres llengües analitzen l’impacte
d’aquestes polítiques públiques sobre els territoris amb llengua pròpia

TEMA DEL MES

Els drets civils dels parlants d’aragonès i català,
sota mínims a partir de l’1 de gener de 2015
El 21 de febrer se celebra el Dia
Internacional de la Llengua Materna, instituït per la UNESCO. Mentrestant, el català i l’aragonès es troben en un profund procés de minorització a Aragó, tot i ser llengües
pròpies i originàries del país. Com a
resultat, d’una banda, la progressiva substitució de l’aragonès fins a
l’àmbit territorial que actualment
ocupa a l’Altaragó ha anat acompanyat d’una vitalitat sociolingüística molt feble que no garanteix la
seva supervivència com a llengua
viva durant el segle XXI. De l’altra,
s’han creat les condicions perquè
l’actual generació jove de catalanoparlants a la Franja ja siga la primera que no compta amb un context
de plenitud lingüística amb majoria
demolingüística, fet que fins ara
havia frenat el procés d’interrupció
de la transmissió intergeneracional
de la llengua i el desenvolupament
d’un procés similar al de la llengua
aragonesa.
La Llei aragonesa de Pressupostos, aprovada el 30 de desembre
(Llei 14/2014), a més de tractar els
temes fiscals que li són propis, incorpora canvis legislatius en segon
pla que li són aliens. Entre aquests
canvis hi ha la supressió del català
i l’aragonès a la Llei de Patrimoni
Cultural Aragonès (Llei 3/1999).
Aquest tipus de maniobres habitualment intenta ocultar temes espinosos de cara al debat públic. I la
política lingüística, per més que
s’hauria de tractar des d’un esperit
obert, inclusiu i de protecció del patrimoni, ha trobat importants debats
i polèmiques, en què el Govern s’ha
embolicat de manera innecessària,
com el ja famós LAPAO. L’origen
històric del català a Aragó ve avalat
* Natxo Sorolla (URV), Chabier Gimeno (Unizar),
Rosa Bercero (U. Oxford), Ceci Lapresta (UdL),
Ánchel Reyes, Josep Espluga (UAB). Investigadors
en les Llengües d’Aragó: Javier Giralt (Unizar),
Maite Moret (Unizar).

per la Universitat de Saragossa, la
Reial Acadèmia Espanyola de la
llengua, el Consell d’Europa, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,
o la Universitat de les Illes Balears.
A l’antic redactat d’aquesta Llei
de Patrimoni s’afirmava que “l’aragonès i el català, llengües minoritàries d’Aragó, en l’àmbit de les
quals estan compreses les diverses
modalitats lingüístiques, són una riquesa cultural pròpia i seran especialment protegides per l’Administració” (article 4). L’any 2013 es va
aprovar la segona Llei de Llengües
d’Aragó (Llei 3/2013), en la que de
forma destacada, no es nomenava
les llengües que pretenia protegir.
Encara que al llarg de la llei es reiterava el reconeixement de l’ús, la protecció i la promoció de les “llengües
i modalitats lingüístiques pròpies
d’Aragó”, aquestes no eren definides, i només especificava aparentment que aquestes llengües eren dos
(i no més) en la definició de les “zones d’utilització” de “la llengua aragonesa pròpia de les àrees pirinenca i prepirinenca” i de la “llengua
aragonesa pròpia de l’àrea oriental”,
i és per això que van calar en l’opinió pública els acrònims de LAPAO
i LAPAPYP.
La Llei de Patrimoni permetia resoldre aquesta mancança, definint
quines eren aquestes dues llengües
d’acord amb els estudis filològics.
L’articulat es va aprovar l’any 1999,
quan governaven els socis PP i
PAR, com actualment, i amb el vot
favorable de tots els partits a l’oposició. Les coincidències fan que
Javier Callizo fos conseller de Cultura en aquell moment (PAR), i
actualment ocupe el càrrec de director general de Patrimoni Cultural.
El nou redactat elimina les denominacions de català i aragonès d’aquesta Llei, per apuntar que “a
més del castellà, Aragó té com a pròpies, originals i històriques les llen-

Luisa
Fernanda
Rudi
ARAINFO

gües aragoneses amb les seues modalitats lingüístiques d’ús predominant en les àrees septentrional i
oriental de la comunitat autònoma”,
liquidant per complet qualsevol referència a quines són les llengües a
protegir per la legislació lingüística
a Aragó.
L’únic mecanisme possible pel
qual la Llei de Llengües pot resoldre aquesta indefinició d’allò que es
protegeix és l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua. Però aquesta institució inexistent no compta encara
amb els seus Estatuts, que havien de
ser aprovats vuit mesos després de
l’entrada en vigor de la Llei, amb el
que acumula més d’un any de retard
(desembre de 2013).
Únicament mitjançant el reconeixement del català i l’aragonès, objectes de protecció i promoció per
part de la legislació aragonesa com
a llengües pròpies d’Aragó, és possible iniciar els mecanismes d’estabilització d’aquestes comunitats lingüístiques, a més de la reversió dels
processos de substitució d’aquest patrimoni aragonès.
Més informació: Natxo Sorolla
(647 820 689) i Chabier Gimeno
(617 502 105)
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ARAGÓ

Uns actes per a reflexionar sobre
la nostra realitat lingüística
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// MÀRIO SASOT
El passat 17 de desembre es van
presentar, a la seu de la Institució Ferran el Catòlic de la Diputació de Saragossa, les Actes de les II Jornades
Aragoneses de Sociologia, editades
per Gara d’Edizions amb la col·laboració de la IFC i Premses Universitàries.
Allà es recullen bona part del contingut de les ponències presentades
pel grup de treball “Llengües i identitats”, del Seminari Aragonès de
Sociolingüística, en el marc d’aquelles Jornades.
Chusé Aragüés, director de Gara
d’Edizions, va fer en la seua intervenció que obrí l’acte, una diagnosi
mèdica de l’estat de salut de la llengua aragonesa, deixant sobre la taula una radiografia no gaire optimista: «El malalt té uns sanadors que a
vegades no s’hi parlen, que utilitzen
tres tipus d’ortografia diferents i, alguns d’aquests “curadors” no llegeixen mai un text en aragonès escrit
en una ortografia que no sigue la
seua».
Chavier Gimeno, un dels coordinadors del Seminari de Sociolingüística atribuí a l’atzar, més que a les
institucions «les possibilitats de salvació de les nostres llengües». Comentà que «calia fer un esforç de ri-

gor científic en l’estudi de les llengües
d’Aragó, perquè el camí de les Ciències Socials està menys contaminat de
sectarisme que la lingüística».
Natxo Sorolla, sociòleg, recordà el
seu primer contacte amb el català escrit a l’Institut de Vall-de-roures i com
allò l’impulsà a aprofundir en el coneixement de la seua llengua. «A partir de llavors vaig patir la ‘peculiaritat’ aragonesa. Una d’elles va ser que,
en tot el procés de debat sobre una
futura llei de llengües, entre 2005 i el
2014, cap dels partits polítics aragonesos, ni els contraris ni els favorables
a aquesta llei haguessen consultat mai
a la Universitat» i valorà el fet de que
el Seminari de Sociolingüística Aragonesa vage unint estudis i esforços
dispersos que, finalment, «tindran
un corpus més coherent i sòlid».
El professor de Sociologia de la
Universitat de Barcelona Josep Espluga, rememorà la seua ponència
presentada al Seminari sobre el Tractament de la premsa a la Llei de
Llengües d’Aragó on analitzava la posició dels articles d’opinió sobre el
tema, favorables i desfavorables a la
llei. Com a conclusió, Espluga digué
que la Llei aprovada pel govern
PAR-PP en 2013, va rebre de la
premsa una oposició frontal, on es cri-

Chusé
Aragüés,
Chavier
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Natxo Sorolla
MÀRIO SASOT

ticava principalment la falta de consens. També es trobaren postures
contràries a la regulació de les llengües (les minoritàries, es clar). Espluga també observà que les crítiques
dels columnistes eren bàsicament
instrumentals, sobre l’oportunitat de
la Llei. «Cap ni un d’ells es plantejava la defensa dels drets dels parlants».
Cecili Lapresta, professor de la
Universitat de Lleida, comentà els resultats d’una enquesta realitzada pel
seu equip on el 90% dels enquestats
de l’àmbit de l’aragonès identificava
la seua llengua pròpia amb el castellà. A l’àmbit del català, el 70% identificava la seua llengua materna amb
el català amb diferents denominacions. Quant als seus sentiments d’identitat, el 90% es sentien aragonesos i espanyols en front d’un 8% que
es consideraven catalans.

DONES

Theo Colborn

// M. Llop

Theodora Emily Colborn (Plainfield, Nova Jersey, EUA,
1927- Paonia, Colorado EUA, 2014) és una dona amb una trajectòria professional impressionant. Casada i mare de quatre
fills, un cop es va alliberar de responsabilitats familiars i professionals (era farmacèutica), a partir del 50 anys, va decidir
estudiar ciència i ecologia a l’State College of Colorado i es
va doctorar a la Universitat de Wisconsin-Madison en Zoologia. El 1985, el Congrés dels Estats Units, li va atorgar una
beca de la Oficina d’avaluació tecnològica per continuar amb
les seues investigacions, també es va dedicar a assessorar diferents institucions dels EUA i Canadà com l’Agència de Protecció Mediambiental, el Comitè de Gestió de la Ciència de
les Substàncies Tòxiques, l’Agència de Protecció Ambiental
(EPA)... Va estudiar els efectes sobre la salut de la tècnica de
perforació coneguda com a facturació hidràulica o “fracking”.
Presidenta del Endocrine Disrupcion Exchange. El 1988 les
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seues investigacions sobre l’estat del medi ambient dels
Grans Llacs va revelar que les substàncies químiques persistents, artificials estaven sent transferides als animals. El 2003
va fundar una organització no lucrativa, TEDX, per a continuar la labor de proporcionar informació objectiva, tècnica sobre les alteracions endocrines de les substàncies tòxiques. Segons la Dra. Colborn, els disruptors endocrins, són uns productes químics que, fins i tot, en dosis molt petites poden comprometre la salut a l’interferir amb el desenvolupament i funcionament dels sistemes reproductor, immunitari, neurològic
i del metabolisme amb conseqüències greus en diferents malalties i problemes com la infertilitat, diferents tipus de càncer, autisme, Parkinson, Alzheimer, diabetis… El seu currículum
de premis i mencions és amplíssim. És imprescindible llegir l’obra traduïda a 18 idiomes El nostre futur robat, 1996. El 14 de
desembre passat ens va deixar. Descansi en pau.

// REDACCIÓ
Dissabte 27 de desembre, la Sala
Goya de Mequinensa va acollir la
conferència d’Eduardo Lolumo sobre
La originalidad del clima de Aragón,
en un acte organitzat pel Grupo de investigación “Coses del Poble” en
col·laboració amb l’Ajuntament de
Mequinensa.
Eduardo Lolumo, que ha esdevingut popular com a “home del
temps” d’Aragón TV, va impartir
una llarga conferència en què va
propiciar les intervencions del públic
assistent. Lolumo –geògraf de formació– va explicar, de manera molt
didàctica, que l’originalitat del clima
aragonès rau justament en la seua diversitat climàtica, que respon a la diversitat de factors atmosfèrics i geogràfics.
Els assistents a l’acte van ser obsequiats amb l’opuscle titulat L’oratge
de Mequinensa editat per “Coses
del Poble”, que a més d’un extracte
de la conferència, conté un recull de

paraules i dites sobre el temps recopilades pel filòleg Hèctor Moret amb
la col·laboració de múltiples informants.

Conferència
d’Eduardo
Lolumo
MÀRIO SASOT

A més, la sala Miguel Ibarz va acollir, els dies previs, una exposició de
fotografies del paisatge i del clima de
la població.
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Salamí, salamó

// Esteve Betrià

És prou conegut que en la replega i anàlisi del patrimoni lèxic de la nostra llengua, sovint s’han exclòs –obviat, si es vol–
nombrosos mots i expressions que fan referència al sexe i a les
activitats de caràcter sexual. Ja en l’escrit “Pecats de refranyer”, publicat el 22 d’abril de 2005 al setmanari tortosí La Veu
de l’Ebre, manifestava la meua estranyesa sobre aquest fet a
partir del refrany de matriu valenciana ‘Dels pecats del piu, Nostre Senyor se’n (en)riu’; proverbi que les xiques valencianes més
despertes hi afegixen: ‘I els de la figa, ni se’ls mira’. Parèmia
–apòcrifament atribuïda a sant Vicent Ferrer– que no trobem
en cap dels reculls paremiològics a l’abast, ni tan sols amb un
de títol tan ambiciós com ara Tots els refranys catalans (1999)
d’Anna Parés. N’és excepció l’obra de Maria Conca Els refranys
catalans (1988) –cal notar la valencianitat de l’autora– i l’extensa obra de Sebastià Farnés Paremiologia catalana comparada, encara que en aquest últim cas amb una errata (tipogràfica?) que fa incomprensible la parèmia: ‘De pecat de pi, Déu
se’n riu’. Farnés la pren de l’obra d’Estanislau Alberola i Manuel Peris Refraner valencià. Col·lecció de refrans populars editada el 1928 amb pròleg i correcció de Lluís Fullana Mira (potser la ‘correcció’ del pare Fullana estiga en l’origen de l’aparent errata tipogràfica que fa que ‘piu’ es convertisca en ‘pi’).
Tot això m’ha vingut ara al magí a partir de la folia que m’ha
fet arribat aquest mes de gener el doctor Artur Quintana llegida, em diu, al valencià Infomigjorn; una folia, tanmateix, originària del Prat de Llobregat: “Mare meva, vull casar-me, / que
me’n pica el salamí. / –Filla meva, ten paciència / que també em

picava a mi.” El mestre Quintana continua dient-me telemàticament que “Al Carxe em vam aplegar una amb la mateixa
temàtica, però sense el salamí, que sí que vam aplegar a la Ribagorça com ja saps: Salamí, salamó, ta on mi casaré jo?”. ‘A
Catalunya, o a Aragó?’, cal recordar que així es completava el
conegut –si més no a la Ribagorça– encantall que dictaven les
xiquetes de la ratlla col·locant-se una cuqueta de Nostre Senyor –una marieta– a la mà o a les puntes dels dits tot esperant que el vol d’aquest insecte de la família dels coccinèl·lids
li indiquessen la direcció del seu futur vital i, més específicament, sentimental.
Evidentment, ni el Diccionari Català/Valencia/Balear de
Mn. Antoni M. Alcover ni el Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya de Mn. Antoni
Griera diuen res del ‘salamí’ de les fadrines, pradenques o no.
El que és més estrany és que tampoc en diu res el Diccionari
eròtic i sexual (1989) de Joan J. Vinyoles i Vidal; tan sols trobem en aquesta darrera obra lexicogràfica referències escadusseres al mot ‘salamó’ en el sentit de ‘príap, membre viril en
erecció’; així com, moltes referències a ‘piu’, ‘piua’, ‘pegar el
piu’, ‘punta de piu’, etc. Però, esclar, que sense anar més lluny,
el DCVB ja recull ‘piu’ amb l’accepció ‘membre viril’ a València i Menorca.
Com bé sap tothom, la sexualitat femenina no sempre ha estat prou i correctament atesa. Em diuen que si bé la cosa ha
millorat en les darreres dècades, encara ens queda, especialment als hòmens, molt camí per fer.
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Reclamem un estatus digne pel català a la Franja
// MOVIMENT FRANJOLÍ PER LA LLENGUA, GENER 2015
El Moviment Franjolí per la Llengua, col·lectiu que defensa a la xarxa la llengua catalana , pròpia de la
Franja, davant la lamentable situació que s’ha esdevingut els últims
dies, amb l’anul·lació per llei de les
Corts aragoneses de l’esment que es
feia al català com a patrimoni cultural, i als fets ocorreguts en una escola de Mequinensa (Baix Cinca),
on en els informes d’avaluació oficials de l’alumnat anomenaven a
l’assignatura de llengua catalana
com a “Llengua oriental”, vol fer les
següents consideracions:
–Reclamem per a la llengua catalana un estatus digne, una consideració apropiada per a la llengua
pròpia de la Franja i la implementació de polítiques lingüístiques que
duguin a la plena normalització del
català a l’escola, les institucions i els
espais públics.
–Creiem que el fet ocorregut a
Mequinensa no és casual, per molt
que la DGA l’hagi atribuït a una “er-

rada informàtica”, sinó que respon
a una calculada operació de descrèdit i negació de la llengua pròpia
de la Franja, el català, que té com a
objectiu l’arraconament del català a
les escoles i a la societat franjolina.
–Aquesta situació contribueix a
implementar la confusió vers les aptituds adquirides en llengua pels
alumnes de la Franja, ja que aquesta denominació erràtica del català
deixa dubtes a les famílies quan a la
convalidació, o no, dels coneixements amb la denominació oficial de
la llengua catalana.
–Donem tot el suport a l’associació de pares i mares del Col·legi Maria Quintana de Mequinensa, que ja
ha expressat públicament el seu rebuig a aquesta denominació, que titllen com a “aberrant”, fet que compartim totalment.
–Palesem que a la Franja l’eterna
situació de no normalització de la
llengua pròpia ha esdevingut els
darrers temps en un atac sistemàtic,

on es nega la filiació catalana de la
llengua des de les pròpies institucions, amb la denominació de “Lapao”.
–Convidem totes les entitats,
col·lectius i persones que defensin la
llengua catalana, de la Franja i de la
resta del domini lingüístic, a denunciar aquests fets i sumar esforços per revertir la situació.

NO SOM D’ EIXE MÓN

La menistració mos nega

// Francesc Ricart

No és el primer camí que em passa. He deixat l’article encetat i l’he canviat quan he llegit que ja es comença a substituir la denominació de l’assignatura de la llengua catalana en
els butlletins de notes dels alumnes a les escoles. Mentre «estripava» l’article he llegit també –gràcies al Facebook– que el
govern d’Aragó ha eliminat l’única referència del català com
a llengua segons la Llei de Patrimoni Cultural vigent des de
1999, que era un dels pocs arguments que esgrimien els defensors de la bona voluntat dels aragonesos envers el català.
Així queda l’esguerro: «Además del castellano, Aragón tiene
como propias, originales e históricas las lenguas aragonesas con
sus modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas
septentrional y oriental de la Comunidad Autónoma».
Res no és gratuït, prou que ho diem des de fa massa temps.
Es viu i pateix a tots els territoris de l’Estat: els governs del PP
“matxaquen” la llengua catalana, l’asfixien, la volen fer desaparèixer. I a l’Aragó també: el català els fa mal, la llengua que
parlem a les nostres comarques els fa nosa, la veuen com un
perill. L’ensenyament opcional de l’assignatura –no ho perdéssim de vista, una assignatura!– de llengua catalana que s’ofereix des del curs 1984-1985 ha estat molt fràgil, sempre penjant de fils molt prims i en passar els anys només ha estat una
mena d’«hàbit escolar» que l’administració permetia continuar.
I gràcies! Manta vegades hem dit que el català a l’escola és una
de les grans notícies d’aquests temps a la Franja, i potser la més
bona notícia, en ajudar a eixir de l’analfabetisme tantes promocions de conciutadans. L’eficàcia, però, d’aquest ensenya-

ment l’hem qüestionada també sovint perquè els resultats eren
molt migrats, insuficients. És tanta la distància entre l’ensenyament opcional d’unes poques hores d’una llengua i el que
hauria de ser l’ensenyament en la llengua! I això que és un postulat per a totes les llengües esdevé d’una necessitat imperiosa quan parlem en un àmbit com és el de la Franja, on el català té una salut de malalt terminal i on cal una actuació terapèutica a fons i constant i no el placebo de les hores de ‘llengua estrangera’ que es fa als centres escolars.
I fins ací hem arribat. Res no és gratuït i la Llei de llengües
vigent, amb la denominació execrable que ha fet riure i plorar
a tanta gent, va atemptar de ple la nostra llengua; ara les notícies que ens ocupen només fan que confirmar allò que avisàvem: volen la desaparició del català a l’Aragó, que hi desaparegui perquè es diu llengua catalana i hi veuen perills inconfessables... Ara, amb el refregit de la Llei de 1999 i la cosa
aquesta del butlletí de notes dels escolars arriba a un grau de
burla social inacceptable.
I mentrestant? Anem fent, sense molestar. És millor tenir el
que tenim que no voler anar més lluny –escola en català, catalanització en tots els àmbits...– perquè si no la gent s’espanta (“massa català”, “això és molt català”); no els donem arguments que encara serà pitjor... Santa innocència! Em ve al
cap un acudit del gran Joan Capri: ...som manats per la llei de
les tres emes: Menistració, Menistració i Menistració. Tres administracions que ens neguen: l’espanyola, l’aragonesa i la local. Una autèntica M!

// ARTUR QUINTANA
PEGIDA, llegiu PEGUIDA, són
les sigles alemanyes de “Patriotes europeus contra la islamització d’Occident”. És una organització xenòfoba coneguda sobretot, des de finals
del 2014, per les seues manifestacions, auto-qualificades de pacífiques
passejades, que en alguns casos arriben a les 20.000 persones, especialment a Dresden. Es més que res
present a l’Alemanya Oriental, on hi
ha poquíssims estrangers, mentre
que a l’Occidental, on hi ha molts estrangers, no acaba d’engegar. Encara que no oficialment, PEGIDA se
sent volgudament acomboiada pel
partit Alternativa per a Alemanya
(AFD), tot fent veure que no en vol
saber res dels partits neonazis, evidentment presents també a les seues
passejades. L’AFD és un partit contrari a l’Euro i a Europa, i cada vegada més obertament xenofòb. Fundat el 2013 va pujant com l’escuma:
a les darreres eleccions regionals de
Saxònia va traure el 9,7% dels vots,
i si ara hi haguessen eleccions entraria al Parlament Federal. Ahir –
escric aquest text el 21 de gener– PEGIDA esperava de 40.000 a 60.000
manifestants a Leipzig, però només
n’hi van anar uns 15.000, mentre hi
havia 20.000 manifestants a favor
dels estrangers. És possible que
aquesta baixada tan considerable
haja estat perquè abans d’ahir es va
saber que Lutz Bachmann, l’autoanomenat cap de PEGIDA, havia
fet anteriorment a la xarxa declaracions rabiosament xenòfobes.
L’AFD l’hauria obligat a dimissionar per a evitar d’ésser empesa cap
al racó neo-nazi. En aquests pròxims
dies es veurà si PEGIDA continua
o no. Però persiundecàs a Madrid ja
han corregut a fundar una PEGIDA
l’endemà de l’atemptat a CharlieHebdo.
Tot plegat, això de les Peguides i
l’AFD, ha esvalotat el galliner dels
partits alemanys tradicionals que actuen com altament sorpresos en
veure que un bon gruix d’alemanys
es mostra, suposadament de repent,
descaradament xenòfob. Però per
què se n’haurien de sorprendre, si els
grans partits, els cristiano-demò-

crates (CDU) amb els cristiano-socials (CSU), i els social-demòcrates
(SPD), des de sempre –i sempre vol
dir des que van començar les grans
immigracions a final dels 50, principi
dels 60– s’han mostrat prou reticents
a l’hora d’atorgar drets i obrir francs
processos d’integració a l’immigrant, al ‘treballador-hoste’ com el
qualifiquen eufemísticament? Hi
ha hagut, certament, la frase aquella del president alemany Christian
Wulff que ‘l’Islam es part d’Alemanya’, amb tantes implicacions.
Però al costat d’això: quants d’entrebancs no s’han fet als immigrants? que fins i tot quan tenen la
nacionalitat alemanya se’ls segueix
titllant de persones amb ‘antecedents migracionals’, i se’ls insta a
parlar tant a casa com en públic en
alemany –com consta en el recentment aprovat programa de la CSU,
actualment al Govern Federal. Però
ja se sap, si la xenofòbia dóna vots,
bé cal aprofitar-la, com féu el president democristià de Hesse Roland
Koch, recollint signatures contra la
proposta d’atorgament de la nacionalitat alemanya als immigrants
tot mantenint la d’origen. Replegà

cinc milions de signatures, guanyà les
eleccions de Hesse i la llei de la doble nacionalitat no ha prosperat. De
casos semblants se’n podrien afegir
molts més. La xenofòbia, poc o molt
encoberta, dóna vots a Alemanya. A
Espanya no tant, ara com ara: la Plaforma per Catalunya no té gaire més
que la xenofòbia al seu programa,
però els seus resultats electorals
són escassos. Són unes altres fòbies
les que donen més vots a Espanya:
les fòbies contra les llengües espanyoles no castellanes i la cultura que
conformen. Les podríem anomenar autofòbies, perquè són, agrade
o no, fòbies d’espanyols contra espanyols. Penseu només en Ciutadans, un partit que no té al seu programa gaire més que la catalanofòbia, amb resultats electorals prou
presentables. O, també amb la catalanofòbia, els èxits del PP al País
Valencià, a les Balears i entre nosaltres. Resumint: xenofòbia a cara
descoberta o vergonyant a Alemanya, amb ben poca autofòbia –una
mica contra els sòrabs. A Espanya la
xenofòbia tira més a vergonyant,
mentre que l’autofòbia deu abastar
el 70% de la població.
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