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EUA

La nostra més ferma repulsa davant els actes
de terrorisme que han patit els EUA. I la nostra
solidaritat amb les víctimes. No oblidem, però,
que a més d’un terrorisme polític hi ha un altre
terrorisme, econòmic i social, que produeix
anualment més de cent mil víctimes, especialment
i exclusivament al Tercer Món. I un altre terro-
risme ecològic i climàtic que pot acabar amb el
nostre planeta. Si la resposta dels EUA consis-
teix a tirar endavant l’anomenat escut antimíssils,
la pobresa, la fam i les malalties seguiran deumant
els més dèbils. I la Terra seguirà el seu camí
inexorablement cap al cataclisme final. Com hem
llegit aquest dies per tots els diaris, la humanitat
ha de construir un escut intel·lectual contra tota
mena de violència. Aquest és el vertader repte pels
pobres, per la natura i per la pau.

Bisbe

El bisbe de Girona, Jaume Camprodon, ha estat
notícia aquest estiu per la seua recomanació als
feligresos de parlar en català, en tot cas, als caste-
llanoparlants. Pensem que es tracta d’un plante-
jament ple d’esme i de lògica. En el món de l’en-
senyament ja fa anys que els inspectors fan el
mateix plantejament als mestres. Si ens entenen,
per què no? Si així ajudem a donar dignitat i
prestigi a la nostra llengua, per què no? A cas la

nostra llengua catalana no és tan oficial com la caste-
llana? I, finalment, cada vegada que parlem en
castellà a un conveí, d’alguna manera li estem
recordant que és un foraster. Parlant-li en català,
li estem dient que ell és de casa.

Teatre

Recent acabada la Fira del Teatre de Tàrrega, a
TdF pensem que, des de les regidories de Cultu-
ra de les viles de la Franja i des de la mateixa
ciutadania, caldria fer un esforç per tal de revifar
el teatre. El teatre, en català. Afició n’hi ha. Mitjans
–relatius– n’hi ha també. Amb una mica de respon-
sabilitat per part de tots, no seria difícil organitzar
petits grups teatrals des dels centres escolars o des
d’associacions juvenils –pensem en Villella,Albel-
da, Fraga… on ja existeixen– que, a més de fomen-
tar aquest art, contribuirien poderosament a norma-
litzar la nostra llengua i a arribar a tots els sectors.
Una xarxa de pobles oberts a aquestes represen-
tacions donaria més interès als actors. I més públic.

El circuit d’Aragó i el Projecte Alcover aporten
obres de gran categoria, categoria que no es corres-
pon amb la responsabilitat ciutadana. Si volem
Art, amb majúscules, potser caldria arrimar el
muscle i espolsar-nos la butxaca, dins d’uns termes
relatius. És molt pagar mil pessetes per veure a uns
professionals o semiprofessionals actuant? Només
cal veure quant fan pagar, posem per cas, a Barce-
lona. El qui vol alguna cosa, alguna cosa li ha de
costar.
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s  u  m a r  i salutació del director
Eixir de l’armari, dels límits (naturals?) de les nostres comar-

ques i donar-les a conèixer a la capital del «regne» aragonès, a
Fitur, o on faça falta. Aquesta és una idea necessària que cal posar
en marxa en aquests moments sempre que es puga. I això és el

que ha fet l’últim cap de setmana de setembre l’Associació per al Desenvolupament del Mesquí
i el Matarranya a la Casa Palau Huarte de Saragossa: muntar una exposició on la resta d’arago-
nesos no franjolins, s’en enteren que la Ribagorça, la Llitera, el Matarranya, el Baix Cinca, exis-
teixen amb una cultura, una llengua, uns modes de producció i de vida i unes tradicions, pecu-
liars. Llàstima que la llengua catalana, comuna a totes les terres que dóna a conèixer l’exposició,
està pràcticament absent de tots els components de la mostra.

De cara al 2002, declarat per l’ONU i l’UNESCO, Any de les Llengües Minoritàries, per què
a cap Departament de la DGA, no se li acudeix muntar una exposició en un espai adient i digne
de la capital aragonesa, dedicada a mostrar l’art, la cultura, la llengua i les tradicions etnogràfi-
ques de la Franja? Somiar no costa res. 

Màrio Sasot

CARTES CREUADES
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Llibres
Aquest estiu hom m’ha comentat que havia vist la

llum un llibre sobre els rats-penats de l’Alt Aragó, i
més concretament, de Juan José Bafaluy, de qui Temps
de Franja ha publicat algun articulet. Està a disposi-
ció dels lectors en alguna llibreria de Barcelona?

I ja de pas, les associacions culturals que treba-
llen per la cultura i la llengua catalana de la Fran-
ja editen llibres. Podrieu fer-nos arribar les vostres
publicacions amb alguna mena de fullets, tríptics
o catàlegs? Aquí, a Barcelona, hi ha gent que voldria
estar al dia en tot allò que, de publicacions, faci
referència a la Franja o a autors de la Franja.

V. Carrión
Capellades. L’Anoia

Parlem natural
A certa gent els pot semblar estrany que un bisbe

com el de Girona –Monsenyor Camprodon– demane
als seus feligresos que s’adrecen sistemàticament en
català a tots els catalans, tant se val catalanoparlants
com a castellanoparlants, sempre que l’entenguen i
malgrat que no el parlen per tal que la normalització
de l’ús de la llengua esdevinga una realitat i per tal de
facilitar aquest mateix ús a un sector de gent que no
s’atreveix a llançar-se a parlar-lo. Quina cosa hi ha de
més natural que parlar en la nostra llengua catalana,
a un conciutadà? Quina cosa més bonica que ajudar-
lo, convidant-lo, a llançar-se a parlar català? Quina
manera més desagradable hi ha que parlar en castellà
a un senyor que fa trenta anys que viu al poble, recor-
dant-li d’aquesta forma que sempre serà foraster a la
seua terra,d’adopció o no? Haurem de suportar el retret
que molts ens fan que parlen en castellà perquè els cata-
lanoparlants sempre se’ls adrecen en castellà? El que
ha fet Monsenyor no és més que una mostra de seny.

A. Lafuente
Saragossa

Una collita desaprofitada
Penso recollir el sentiment del jurat que va

atorgar el premi Guillem Nicolau del 2001 quan
afirmo que la participació d’enguany ha estat
altament satisfactòria i tant de bo tots els anys hi
hagués una participació elevada i digna semblant.
És el cas, però, que l’any passat només s’hi va
presentar una obra i va quedar desert el Guillem
Nicolau. I és el cas que, cada any, molta gent preo-
cupada pel manteniment del premi pateix per si
algú s’hi presentarà o no. O pateix per si, a Sara-
gossa, en no veure una participació satisfactòria
pel que fa a quantitat o qualitat, acabaran per
prescindir del premi. El sentiment d’enguany ha
estat que hem premiat un treball i set –set!– han
quedat a la calaixera. Una esplèndida collita desa-
profitada. Voldria llançar la idea que els interes-
sats a presentar-s’hi ho fessen saber. Òbviament
això no suposaria trencar l’anonimat dels treballs
presentats i sí ajudaria a racionalitzar el nombre
d’obres a presentar, garantint així el premi. Per
altra banda, volem recordar que no s’han donat
més premis perquè només n’hi ha un, però que
obres que, enguany, han quedat en segon o tercer
lloc, tenen la suficient categoria per rebre el premi
un altre any. En conseqüència, animem la gent a
tornar a presentar la seua obra si ho creuen conve-
nient. És legal, hi tenen dret i és raonable. I enca-
ra més: per què no consulteu amb les associacions
de la Franja, o amb algun Institut, o amb alguna
impremta la possibilitat d’editar-les? 

No s’ha de desanimar ningú. I no hem de desa-
profitar res de res. No ens podem permetre aquest
luxe.

J.G. Castany
Fraga. Baix Cinca
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El cardenal Ricard M. Carles, 
present a les festes de Massalió

Pasqual VidalC
O
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Fonamentalisme

Els recents i bàrbars atemp-
tats comesos als Estats Units,
han estat atribuïts a una colla
de fonamentalistes suïcides.
Gent que es creu posseïdora
de la veritat sense fissures i
no li importa donar la vida o
arrabassar-la als altres, per la
seua causa. Però fixem-nos en
què això és l’ideal de soldat
que tot exèrcit desitjaria tenir
i de fet, les arengues dels
militars es basen en això.
Vessar la sang per la Pàtria
fins la darrera gota… «Pàtria
o muerte»… «Vencer o
morir»… fins culminar amb
l’esperpèntic «Viva la Muer-
te» de Millàn Astray i els
legionaris. Els conceptes de
màrtir i d’heroi, tan lloats tota
la vida, es basen en la matei-
xa mentalitat dels fonamen-
talistes. I si ajuntem les dues
coses, el fanatisme i la pro-
mesa que la mort no és més
que la porta d’entrada a un
paradís ple d’hurís, dàtils i
mel, ja tenim els ingredients
per fer escabetxines alegre-
ment. Fonamentalistes a més
petita escala, religiosos,
patriòtics, lingüístics etc., n’hi
ha encara molts pel nostre
país i ens els trobem cada dia.
Però la nostra civilització
occidental, es basa, precisa-
ment en el dubte sistemàtic,
en la falta de seguretat abso-
luta de cap veritat, subjecta
sempre a una possible revisió.
Així és com ha progressat la
ciència. Crec fermament que
tinc raó. Bé… pot ser no la
tinc tota… els altres tal vega-
da en tinguen una mica… no
caiguem en el fonamentalis-
me. 

Miquel Blanc

El cardenal arquebisbe de
Barcelona, Ricard Maria
Carles, visità la vila de Massa-
lió el passat 24 d’agost amb
motiu de la festa major de loca-
litat que es celebra en honor de
Sant Sebastià.

Va ser rebut a la Casa de la
Vila per l’alcalde, Ángel Mese-
guer, i tota la corporació en
ple. Després de signar al llibre
de visites de l’Ajuntament li
van ser entregats uns presents
per part del municipi.

A continuació va recórrer
diferents dependències de la
Casa Consistorial, entre elles
els soterranis on s’hi troben les
presons del segle XVI, espe-
cialment l’anomenada «presó
del cep», incloses recentment
dins la ruta de les presons del
Matarranya.

Monsenyor Carles participà
en els actes religiosos del dia,
presidint la processó fins a l’es-

glésia, on li va ser entregat, tal
com mana la tradició, el
«panet» de Sant Sebastià.

Durant l’Eucaristia, que va
concelebrar amb altres capellans,
va fer un sermó bilingüe, on
demostrà estar ben informat de
moltes tradicions de la vila i la
comarca, entre elles l’antiga
dansada de Sant Sebastià.

Entre els assistents es quali-
ficava la visita del cardenal
Carles d’històrica, no tant sols
pel fet d’haver vingut una
personali tat  eclesiàst ica
d’aquest rang a la Franja, sinó
«per haver-se escoltat, per
primera vegada des de fa molts
anys un sermó en català dins de
les nostres esglésies». 

La pintora Gemma Noguera
i la ceramista Dominique
Goffard han reconvertit una
antiga fàbrica de paper de
Beseit en una galeria d’art ober-
ta a artistes nous o que tenen
dificultats per a accedir a les
sales d’exposició institucionals.

La galeria Antigua Fábrica
Noguera ha obert les seues
portes este estiu amb una expo-
sició de l’escultor català Paco
Morales. Paral·lelament, s’ha
desenvolupat un taller de Patch-
work, una secular tècnica tèxtil
que permet reciclar teixits.

Les dues artistes promoto-
res de la galeria manifesten la
seua esperança de convertir
l’Antiga Fàbrica Noguera en
un lloc on es trobin les influen-
cies i inquietuds culturals de
Catalunya i Aragó. 

L’activitat artística permetrà,
a més, injectar nova vida a una
de les fàbriques de paper que
van donar fama a Beseit durant
els segles XIX i principis del
XX per l’alta qualitat de la seua
producció. Ara, moltes d’aque-
lles fàbriques –en van arribar a
funcionar a la vegada prop
d’una dotzena– estan tancades
i abocades a la ruïna. 

La galeria ha recuperat el
soterranis d’una de les fàbri-
ques més grans. L’activitat
artísticocomercial es comple-
mentarà amb una biblioteca
temàtica de les comarques del
Matarranya, els Ports i el Maes-
trat. 

Gemma i Dominique volen
que els visitants es troben a
gust a l’Antiga Fàbrica Nogue-
ra i puguen passar una estona

distrets disfrutant de les expo-
sicions, de la biblioteca o dels
jocs de taula que la galeria
oferirà al públic. Entre ells, una
puzle gegant de 5.000 peces
que reproduirà una coneguda
pintura de Brueghel.

Exposició inaugural de la galeria
d’art Antiga Fàbrica Noguera de
Beseit

Una fàbrica per a l’art
Lluís Rajadell
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Visita de l’arquebisbe de Barcelona a Massalió el passat mes d’agost
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La Universitat de les Terres de l’Ebre 
celebra un curs d’estiu a Calaceit

Carme Messeguer

Els dies 30 i 31 de juliol i 1
d’agost Calaceit va acollir un
curs sobre literatura popular
organitzat per la Universitat
d’Estiu de les Terres de l’Ebre
(UETE) en col·laboració amb
l’Ajuntament de Calaceit i
l’Associació Cultural del Mata-
rranya entre d’altres entitats.

L’objectiu del curs, coordi-
nat pel professor Artur Quin-
tana, professor dels estudis de
Fi lologia  Romànica a  la
Universitat de Heidelberg, era
donar a conèixer el que s’ha
fet i el que caldrà fer en rela-
ció amb la recollida, l’estudi i
el foment de la literatura popu-
lar, amb exemples presos de
l’Aragó de llengua catalana
però extrapolables a altres
contextos.

Artur Quintana va tractar
sobre les característiques de la
literatura popular, va traçar una
història de la recerca d’aques-
ta literatura i les seues rela-

cions amb la literatura culta, i
es va encarregar també de
parlar sobre les llegendes;
Carlos Gonzàlez es va ocupar
de la rondallística; al teatre
popular es van dedicar les
xerrades de Salvador Palomar
i novament d’Artur Quintana;
del cançoner se’n van ocupar
Glòria Francino i Josep Galan;
Hèctor Moret va tractar sobre
els gèneres menors de la lite-
ratura popular; Josep Anton
Carrégalo va parlar sobre les
relacions entre literatura popu-
lar i toponímia, i Carles Sancho
va tractar sobre la recopilació
de jocs infantils. Les referèn-
cies a Lo Molinar i Bllat colrat,
els dos compendis de literatu-
ra popular de la Franja, van ser
constants.

Al llarg de les sessions es va
insistir en la necessitat que la
recollida de literatura popular
tinga molt en compte el context
en què aquesta es produeix. En

aquest sentit, diversos ponents
van coincidir a senyalar que la
transformació dels modes de
vida tradicionals ha contribuït a
la pèrdua d’aquestes manifes-
tacions literàries per haver
quedat desprovistes de funcio-
nalitat, tret del cas de les cançons
infantils. També es va dir, però,
que han sorgit noves modalitats
de literatura popular, com ara les
llegendes urbanes.

Dues actuacions musicals a
càrrec d’Àngel Vergara i Cía, i
Antoni Bengoechea van acabar
d’arredonir les jornades.

En aquesta setena edició, la
UETE es proposava oferir
cursos relacionats amb el terri-
tori, així com ampliar el seu
àmbit a poblacions que inte-
gren les Terres de l’Ebre al
marge de divisions adminis-
tratives.

Una visió àmplia i exhaustiva de la Literatura Popular

Enguany la UETE, seguint
el procés d’eixamplament per
les terres actuals o recents del
Bisbat de Tortosa, ha arribat a
la Franja, a Calaceit, localitat
que fins el 1957 fou cap de l’ar-
xiprestat homònim d’aquell
bisbat, i que ara es perfila com
a capital històricocultural de la
Comarca del Matarranya, al
costat de Vall-de-roures com a
capital administrativa.

La UETE compta amb el
reconeixement acadèmic de la
Universitat Rovira i Virgili i de
l’Institut Lluís Vives, que englo-
ba totes les universitats de llen-
gua catalana, així com també
amb el suport de la UNESCO.

El curs celebrat a Calaceit
ha estat patrocinat, a més, per
l’ajuntament d’aqueixa vila,
per l’Associació Cultural del

Matarranya, per l’Associació
Carrutxa de Reus i per la Dipu-
tació de Tarragona, i ha tingut
el suport de la Universitat
d’Heidelberg.

El curs de Calaceit, que feia
el número 17 del total de 23
cursos de la UETE, ha estat
dedicat, amb una duració de
15 hores (1,5 crèdits) a la lite-
ratura popular, amb exemples
presos majoritàriament de la
literatura catalana de l’Aragó,
fàcilment extrapolables a altres
territoris, i/o altres llengües.
Malgrat que ha participat una
xifra ideal de 23 alumnes i amb
procedències molt variades (set
procedien de la Franja, sis del
País Valencià, cinc de Cata-
lunya, un de Luxemburg i un
d’Alemanya), s’hi observa
l’absència d’aragonesos no

franjatins, si bé n’hi havia entre
el professorat.

Durant el curs hi ha hagut
una nodrida mostra de llibres
sobre la temàtica tractada. La
logística –local, servei de cate-
ring i gastronomia en general,
allotjament, etc.– ha funcionat
esplèndidament; només man-
cava la refrigeració a l’aula per
a ésser perfecta.

Prenent com a exemple els
treballs de Josep Galan i Carlos
González sobre la literatura
popular de Fraga i els reculls Lo
Molinar i Bllat colrat!, de
diversos autors, sobre la litera-
tura popular de la resta de la
Franja, s’hi ha donat una àmplia
visió de la literatura popular
general i de la catalana en parti-
cular, intentant una certa
exhaustivitat en la presentació

dels gèneres, i mirant de mante-
nir el difícil equilibri entre la
informació teòrica i la pràctica.
Els resultats assolits han estat
plenament satisfactoris.

Per a properes edicions de
la UETE a Calaceit caldrà
pensar en temes més o menys
similars al celebrat enguany
–potser la literatura popular i la
culta– o en altres –toponímia,
comarcalització, sociolingüís-
tica, prehistòria…

El que sí que sembla clar és
que convindria que el curs
abastés dos crèdits (20 hores).
Augurem-li en tot cas conti-
nuïtat en aquestes terres nostres
tan mancades d’infraestructu-
res culturals en la pròpia llen-
gua, vull dir –amb permís de les
autoritats– en català.

Júlia Llambert
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Intervenció de Josep Galan sobre el cançoner fragatí
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La millora de la carretera
N-234 entre l’empalme cap a
Ràfels i el límit de la provín-
cia de Castelló porta parada
més de cinc anys i ningú sap
quan tornarà a reprendre’s.
Els pressupostos de l’Estat
inclouen any rera any –el 2002
no és una excepció– partides
per a la reforma de la carretera
N-234, però, per distintes i
poc convincents raons, l’obra
no es fa. Els habitants de
pobles com Mont-roig o
Torredarques ja es deuen
haver acostumat a trobar una
carretera acceptable fins a
Ràfels i una penosa successió
de voltes i revoltes des d’este
punt fins a Castelló.

Les promeses electorals
d’acabar esta carretera s’in-
compleixen reiteradament i
ningú s’avergonyeix d’esta
situació. El responsable que
la millora porte tants anys
encantada hauria de donar
alguna explicació o caure-li la
cara de vergonya per no poder
acabar el que va començar fa
tants anys. És, sens dubte, el
tram de carretera estatal en
pitjor estat de tota la provín-
cia de Terol. El responsable
que la millora porte tants anys
encantada hauria de donar
alguna explicació. 

Ara, enmig d’esta penosa
situació apareix ara una ambi-
ciosa demanda de l’Ajuntament
d’Alcanyís. El ple municipal
va aprovar per unanimitat
reivindicar la conversió de la
N-234 entre Saragossa i Vinaròs
en autovia. Una idea brillant,
important per al Baix Aragó,
per al Matarranya i per a donar
una nova eixida a Aragó cap al
mar, però pot ser que abans
convinga acabar una modesta
obra de millora que porta camí
d’eternitzar-se. Si l’Estat ha
estat incapaç de reformar uns
quilòmetres de carretera, com
ha d’estar capaç de convertir-la
en autovia?

Lluís Rajadell

El  Min i s t e r i  de  Med i
Ambient ha convocat este estiu
dos concursos per adjudicar la
construcció de dues basses late-
rals a la conca baixa del Mata-
rranya que asseguraran, junta-
ment amb el pantà de Pena, les
necessitats mínimes d’aigua
dels regadius i dels consumi-
dors actuals. 

La construcció de les basses
compta amb el consens de tota
la conca i és una mesura inclo-
sa al Pacte de Favara, un acord
signat entre regants, ajunta-
ments i col·lectius ecologistes
per a regular el riu Matarran-
ya, un dels més castigats per la
sequera durant els darrers anys.

Les dues basses –previstes a
la Trapa i a Vallcomuna, entre
els termes municipals de
Massalió i Maella– que han
eixit a concurs costaran 2.906
milions de pessetes, una quan-
titat que aportarà el Govern
central. Entre les dues tindran
capacitat per a 3,2 hectòme-
tres cúbics d’aigua.

El projecte del dipòsit de la
Trapa inclou també una eleva-
ció d’aigües des de l’Ebre per
una conducció de 13 kilòmetres
de tuberies. Els cabals es pren-

dran des del pantà de Mequi-
nensa per a garantir el submi-
nistre si el Matarranya no apor-
ta suficient aigua. Les obres
duraran dos anys.

El president del Sindicat
Central de Regants de la Conca
del Matarranya, José Maria
Puyol, confia que la bassa de
Vallcomuna, la primera que va
eixir a concurs, es començarà
a construir al gener o febrer de
l’any 2002. 

Mentre arriben les dues
basses i l’elevació de l’Ebre,
el pantà de Pena disposa de
reserves més que suficients per
a cobrir totes les necessitats de
la conca. 

Les riuades d’octubre de
2000 van deixar darrera d’elles
un panorama de destrucció a
tots els pobles riberencs però
també van omplir el pantà de
Pena, que, amb 19 hectòme-
tres cúbics de capacitat, té aigua
suficient per al consum de la
conca durant quatre o cinc anys.

José Maria Puyol comenta
que les dues basses laterals
permetran recuperar regadius
abandonats, des de fa mes d’una
dècada a pobles del sol del riu
como Nonasp i Faió, per falta

d’aigua per a regar. El dirigent
dels regants explica que a la
conca baixa del Matarranya hi
ha una «alegria gran» per la
convocatòria dels concursos
d’adjudicació de les basses.

El  Sindicat  Central  de
Regants ha aprovat a instàn-
cies de la conca alta del riu
crear una «reserva» d’aigua al
pantà de Pena per als pobles
que no es beneficiaran de les
dues basses en estar situats
aigües amunt. 

La Plataforma en Defensa
del Matarranya, que agrupa
fonamentalment a veïns dels
pobles de la capçalera del
Matarranya, ha defensat des
de fa anys la construcció de
les basses laterals i la millora
dels sistemes de reg com la
solució definitiva per a la regu-
lació de la conca.

El  Sindicat  Central  de
Regants es mostra satisfet per
la pròxima construcció de les
basses però insisteix en la
necessitat de fer el pantà de la
Freixneda-la Torre del Comte,
una obra amb un projecte
redactat que aviat eixirà a infor-
mació pública.

Dues basses laterals garantiran 
les necessitats d’aigua del Matarranya

Lluís Rajadell

Bassa de Vallcomuna 
Convocatoria de concurs d’adjudicació: 7 de juliol. 

Capacitat: 2,2 hectòmetres cúbics.
Alimentació: Un canal de 14 kilòmetres que prendrà 

l’aigua a l’assut de la sèquia de Vilanova.
Inversió prevista: 926 milions de pessetes.
Temps de duració de les obres: 24 mesos.

Bassa de la Trapa
Convocatoria del concurs d’adjudicació: 13 de setembre.

Capacitat: 1 hectòmetre cúbic.
Alimentació: A través d’una prolongació de la sèquia 
de Santa Maria. A través d’una elevació de l’Ebre que 
precisarà de bombes d’impulsió i d’una canalització 

de 13 kilòmetres des del pantà de Mequinença.
Inversió prevista: 1.980 milions de pessetes.

Duració de les obres: 24 mesos.

Les basses es construiran a la
conca baixa del riu Matarranya
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Durant  e l  curs  escolar
2000/2001 l’Institut d’Ensen-
yament Secundari de Vall-de-
roures ha realitzat els tràmits del
canvi de denominació del Centre
(abans es deia Instituto Grande
Covián). Atesa la circumstàn-
cia, l’Associació Cultural del
Matarranya va proposar fa uns
mesos el nom de Desideri
Lombarte i va enviar comuni-
cacions al Consell Escolar de
l’Institut, als ajuntaments de la
comarca i a altres organismes,
entitats i associacions, dema-
nant el seu recolzament, en la

convicció que la polifacètica i
suggestiva personalitat del desa-
paregut literat pena-rogí –expres-
sada en la gran quantitat de
treballs seus, com assagista,
poeta, dramaturg, narrador i
investigador, que han estat publi-
cats– i el seu compromís ètic
amb esta terra, constituïen uns
factors prou sòlids per a justifi-
car la idea. Però, finalment, de
les quatre opcions que hi havia
sobre la taula: «Matarraña»,
«Matar ranya» , «Grande
Covián» i «Desideri Lombar-
te», i a pesar de la resposta posi-

tiva de diversos ajuntaments i
d’altres entitats, la Comunitat
Educativa, a través d’unes vota-
cions en les que han participat
tots els col·lectius (pares, alum-
nes i professorat), s’ha decidit
per la primera i així el Centre
passa a denominar-se «Institu-
to de Enseñanza Secundaria
Matarraña». El propi autor
d’aquesta nota es lamentava de
tal decisió a la columna «Viles
i Gents» del periòdic La Comar-
ca del passat 20 de juliol quan
expressava que novament s’ha
tornat a fer bo l’aforisme que

L’IES de Vall-de-roures es decideix 
per la denominació Matarraña

J.A. Carrégalo

diu que «ningú és profeta a la
seua terra» i afegia el seu
convenciment que, degut a què
els matarranyencs d’avui són
incapaços, haurà de ser el temps
qui li face justícia a l’Emigrant
Pena-rogí. Tot i això, la direcció
del Centre va tindre la deferèn-
cia de comunicar el resultat de
la votació mitjançant un escrit
adreçat a l’Associació Cultural
del Matarranya, alhora que
expressava la seua voluntat de
fer, l’any vinent, unes jornades
culturals dedicades a Desideri
Lombarte.

Més de 18.000 persones, van
acudir al Palau Huarte de Sara-
gossa durant els dies 28, 29 i
30 de setembre per veure l’ex-
posició «Mezquín-Matarraña.
Bajo Aragón en vivo», orga-
nitzada per l’Associació per al
Desenvolupament OMEZY-
MA i subvencionada amb fons
econòmics comunitaris. 

La mostra, representativa de
les formes de vida, l’economia,
la història, els recursos naturals
i turístics, l’art i les tradicions
d’aquestes comarques, va estar
complementada amb un extens
programa d’animació cultural
en l’entorn de la plaça de la
Seo per a fomentar la visita a
l’exposició entre els passejants
del casc antic saragossà.

Entre aquestes activitats
destacaren les representacions
teatrals de carrer Pícars i bufo-
nades del Mesquí-Matarran-
ya, coordinades per Guillermo
Castelló («Mago Zapata») que
van estar omnipresents els tres
dies que va durar la mostra.

El divendres a la nit tingué
lloc a la plaça de Sant Joan de
Saragossa l’actuació dels
«Diables» de la Portellada amb
l’espectacle Correfocs de Sant
Antoni, acompanyats dels
gaiters de Valdealgorfa.

El dissabte es va donar, en
l’entorn de la catedral de la
Seo, un recital de contes i
llegendes del Matarranya, Con
sabor a Tierra Baja.

Endinsant-nos en el contin-
gut de la mostra al Palau Huar-
te, podríem dir que es tracta-
va de donar al públic assistent
una panoràmica visual prou
exhaustiva de gairebé tot el
que les terres del Mesquí i del
Matarranya poden oferir:
gastronomia, paisatge, serveis
turístics, atraccions musicals,
jaciments arqueològics, recur-
sos naturals, la ruta de les
presons, excursions micolò-
giques, festes i tradicions, etc.

I tots aquests atractius turís-
tics entren eficaçment pels ulls
i les oïdes a través d’uns suports

àgils i moderns: panels plasti-
ficats, plens de fotografies i
mapes de colors, música, víde-
os promocionals, fullets divul-
gatius, etc.

La planta baixa del Palau
estava destinada a la part està-
tica de l’exposició (estands,
panels, etc.) i la segona planta
es va condicionar per a les
audicions videogràfiques.

Els actes d’animació cultu-

El Matarranya i el Mesquí, 
«en viu» a Saragossa

Màrio Sasot

Detall de l’exposició Mezquín-Matarraña. Bajo Aragón en vivo

ral van aconseguir que, malgrat
la pluja que saludà l’inici de
l’exposició el divendres, acudi-
ren en gran quantitat al Palau
Huarte. 

També és de destacar el
magnífic CD Rom editat per
OMEZYMA amb la col·labo-
ració de nombroses persones
vinculades amb la vida i la
cultura dels pobles d’aquestes
comarques. 
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El Cegonyer

L’abril del 2000, el M.I.A.
de Fraga va editar dos mil
exemplars del llibre Quadern
de notes: el desenvolupament
urbanístic de Fraga, del Dr.
Ton Berenguer. En totes les
notes, més de set, a peu de
pàgina i al peu de la lletra hi
apareixia la paraula Cegonyer
–de cigonya– i nom amb què
es coneix la rambla de la
nostra ciutat. Fins a 1550, tota
la documentació de l’arxiu
està en català o en llatí, i la
paraula apareix sempre escri-
ta així –lo portal del Cegon-
yer (1462)–, amb c, ny i r
final. A partir d’aquesta data,
tot i estar les actes en llengua
castellana, cada volta que hi
apareix el nom de la rambla,
s’hi fa constar també com a
Cegonyer. L’última cita és la
de 1640, encara que el topò-
nim –la roca del Cegonyer–
abasta la segona meitat del
segle XVII, segons l’autor.

Doncs és el cas que, fulle-
jant La Voz del Bajo Cinca, hi
vaig constatar –5/4/1995–,
com ho pot fer qualsevol
lector interessat, unes ferido-
res declaracions de la perio-
dista fundadora dels Amics
de Fraga, Mª José Arellano,
«anticatalanista i martillo de
herejes donde los haya» que,
recordant les bones estones
passades a  l ’esmentada
rambla, escriu: «me niego a
nombrar-la con ese nombre
antiestético i desagradable que
los normalizadores del cata-
lán intentan normalizar i que
estoy segura que nunca se ha
escrito así…». Així estan les
coses, Maria Josep. No com
una voldria.

Josep Galan

El Correllengua 
arriba al Baix Cinca

Carme Messeguer

A Pau Casals li hagués agra-
dat sentir el seu (o gairebé)
Cant dels ocells com a música
de fons per a versos de poetes
de la Franja. I encara més si
hagués sabut que el recital es
feia amb motiu del pas del
Correllengua per la Franja.

El Correllengua és una festa
reivindicativa de la unitat de la
llengua que, cada any per aques-
tes dates, recorre els Països
Catalans portant el testimoni de
la  F lama de  la  Llengua .
Enguany el Correllengua ha
arrencat d’Andorra per arribar
al País Valencià i retornar fins
a Perpinyà, desplegat en quatre
columnes que han resseguit la
diversitat de les terres de parla
catalana. Una d’aquestes colum-
nes ha recorregut la Franja des
de Viacamp, a la Ribagorça,
passant per Castellonroi, a la
Llitera, i el Baix Cinca, fins
arribar a Calaceit i Pena-roja
de Tastavins, al Matarranya.

A la nostra comarca, el
Correllengua ha estat organit-

zat pels Casals Jaume I i per
l’Institut d’Estudis del Baix
Cinca, en col·laboració amb
diversos ajuntaments, i ha fet
estada a Saidí, Fraga, Torrent
i Mequinensa, així com a la
veïna població de Seròs. La
celebració del Correllengua ha
comptat al Baix Cinca amb
diversos actes, com l’actuació
del contacontes Antoni Bengo-
chea  i  de l  Duo  Recap te
(Bengoechea & Sasot), recital

de poemes d’autors de la Fran-
ja amb acompanyament musi-
cal, a més d’un correfoc i de la
projecció d’una pel·lícula en
català. Cal destacar que l’arri-
bada de la Flama a Torrent de
Cinca va gaudir de la nodrida
participació d’un puial d’es-
colars del poble gràcies a la
tasca d’informació i preparació
prèvia de l’acte que es va fer
per part de la direcció i claus-
tre del centre.

Manifest del Correllengua 2001 al Baix Cinca
El Correllengua arriba per primera volta al Baix Cinca, procedent de Viacamp a la Ribagorça i

de Castellonroi a la Llitera. A la nostra comarca celebrarem enguany el Correllengua Saidí, Fraga,
Torrent i Mequinensa, així com Seròs, de la veïna comarca del Segrià. El Correllengua enfilarà després
cap a Calaceit i Pena-roja de Tastavins al Matarranya per endinsar-se en terres valencianes fins arri-
bar a València, on confluirà amb les altres columnes arribades des del País Valencià o Catalunya.

Amb el Correllengua volem simbolitzar la unitat d’una llengua que ens serveix per entendre’ns
a les comarques de la Franja d’Aragó, Catalunya, València i les Illes Balears i que cada poble
enriquïm amb la nostra manera de parlar-la.

Amb el Correllengua d’enguany commemorem la Lletra de Convit que, ara fa 100 anys, un capellà
mallorquí, mossèn Alcover, que s’estimava profundament la seua llengua, va enviar arreu de les
terres de parla catalana per demanar la col·laboració de tothom per a
l’elaboració d’un diccionari que contingués totes les paraules de la llen-
gua i totes les maneres de dir-les. Després, el propi capellà va recórrer
totes aquestes terres carregat amb una calaixera (llavors no hi havia
ordinadors) on anava guardant i classificant en petits departaments totes
les paraules que recollia. El fruit d’aquella tasca hercúlia va ser l’obra
titulada Diccionari Català-Valencià-Balear, en 10 volums que avui
podem consultar a les biblioteques.

Amb el pas del Correllengua volem també reivindicar l’aprovació
d’una Llei de Llengües digna, que ens permeta viure en la nostra
llengua amb normalitat.

Amb aquestes il·lusions i esperances rebem el Correllengua al
nostre poble i li desitgem un bon viatge fins a València. Visca la nostra llengua! 
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Correllengua 2001 al Palau Moncada de Fraga
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Activitats de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca-IEA

Convocatòria de les beques d’in-
vestigació «Amanda Llebot»

L’Institut d’Estudis del Baix
Cinca IEA ha convocat les
beques d’investigació «Aman-
da Llebot». Aquesta és la XIIa
convocatòria, i a l’igual que
els anys anteriors, tenen el
suport de la Fundació Jordi Ca-
ses i Llebot.

La convocatòria consta de
dues beques: una adreçada al
públic en general i l’altra, als
escolars. Aquestes pretenen
promoure la realització de
treballs inèdits de qualsevol
tema, però que tinguin com a
marc de referència la comarca
del Baix Cinca (llengua, histò-
ria, geografia, economia, etno-
logia, ciències, etc.). La prime-
ra de les beques és d’extensió
flexible i  està dotada de
100.000 pessetes, quantitat que

Pilars 
i polèmiques

Ja som a l’octubre, ja se’m
fa la boca aigua: dins de quatre
dies, les festes del Pilar.
Enguany, ni polèmiques ni res,
tots a una, l’Ajuntament, la
Penya… i així dóna gust. Ben
pensat, no podia continuar
aquell «mal rotllo», ja es va dir
que aquest Pilar seria diferent,
que havien de canviar coses i
s’havia d’innovar una mica.
Veritablement, crec que el
problema de debò estava en la
falta d’idees originals, i tot
aquell enfrontament només
era perquè alguns necessitaven
un protagonisme que no van
saber-se guanyar com cal. Ara,
les nostres benvolgudes enti-
tats socials tenen una nova
oportunitat, i veurem si és
veritat allò del canvi, no sola-
ment a l’hora de triar activi-
tats o la ubicació de les zones
de marxa, sinó també de
mentalitat. Ja va tocant que
ens embotim al segle XXI,
encara que sigui poc a poc i
comencem a  d i s cu lpa r
amablement tot allò que es fa
perquè s’ha fet sempre i que
ara ja no té massa sentit,
mirant de superar els valors
vilatans de la festa, que tanta
gent s'esforça per fer passar
com a tradició.

O. Labat

El govern d’Aragó dóna el primer pas 
en la protecció de l’Aiguabarreig

Redacció

Serès, Premi 
Guillem Nicolau

L’escriptor saidinès Fran-
cesc Serés ha guanyat el premi
«Guillem Nicolau» de litera-
tura aragonesa en català pel
seu poemari La gran planúria.
El premi Arnal Cavero, de lite-
ratura en aragonès, va ser ator-
gat a José Antonio Saura per
l’obra Neoterica. «El Balta-
sar Gracián» de literatura en
castellà va ser declarat desert. 

M.S.

es lliurarà, d’acord amb les
bases, en dos terminis de
30.000 i 70.000 pessetes. Pel
que fa a la convocatòria esco-
lar, és important destacar que
poden participar escolars de
segon cicle d’ESO i Batxillerat
dels instituts de la comarca sota
la direcció d’un professor del
centre i que s’atorgaran dues
beques de 30.000 pessetes. 

Els projectes, que podran
redactar-se tant en català com
en castellà, hauran de tenir una
extensió màxima de cinc fulls
mecanografiats a doble espai i
podran presentar-se fins al 30
de novembre de 2001. Els
treballs seleccionats s’hauran
de lliurar abans del 30 de
setembre de 2002 per a la
convocatòria general i abans
del 30 de juny del mateix any
per a l’escolar. Els treballs

premiats seran propietat dels
autors; ara bé, l’IEBC-IEA els
podrà publicar. En aquest cas,
es farà en català. Més infor-
mació i lliurament de projectes:
XIIa Convocatòria de Beques
d’Investigació IEBC-IEA. Ap.
116. 22520 Fraga (Osca). Telè-
fon: 974473611.

Ajornament pàgina web de la Franja
Per una altra part, l’IEBC-IEA

ha ajornat fins el mes de desem-
bre l’edició de la pàgina web
sobre la Franja. La causa del
retard és la tramitació de compra
d’un domini significatiu i adient
d’acord amb els continguts del
web. L’objectiu de la proposta
és el d’unificar totes les pàgines
web de les nostres associacions
per tal d’augmentar el nombre de
visitants.

Pep Labat

El Consell de Govern de la
Diputació General d’Aragó ha
aprovat la inclusió de l’Espai
Natural de l’Aiguabarreig-
Matarranya com a nova Zona
d’Especial Protecció Ambien-
tal (BOA de 5 de setembre de
2001). 

L’espai així qualificat inclou
el curs baix del riu Cinca en la
meitat sud de Torrent de Cinca,
tota la zona fluvial de Mequi-
nensa, tot el terme municipal de
Faió i Nonasp, així com les
àrees fluvials matarranyenques
de Favara i Maella. En total la
nova ZEPA anomenada Mata-
rranya-Aiguabarreig abraça
36.724 ha, situant-se com una
de les de major grandària
d’Aragó, repartides en 101 ha
a Torrent de Cinca, 7.419 ha de
Mequinensa, 11.080 ha de
Nonasp, 6.695 ha de Faió,
5.164 de Favara de Matarran-
ya i 6.265 ha de Maella. 

L’EBA (Estació Biològica

de l’Aiguabarreig) va ser la
impulsora d’aquesta ZEPA
amb la important participació
de l’Ajuntament de Mequi-
nensa, entitats que han pres-
sionat al Govern d’Aragó
durant nou anys. 

El passat 30 de setembre es
va fer una concentració a
Mequinensa d’un centenar de
científics i naturalistes arago-
nesos per demanar l’entrada

de la riba aragonesa de l’Ai-
guabarreig a la Xarxa Natura
2000 (la catalana ja hi forma
part) i iniciar un Pla d’Orde-
nació dels Recursos Naturals,
i el proper novembre es reunirà
la Mesa Municipal de l’Ai-
guabarreig, integrada pels ajun-
taments de Fraga, Mequinen-
sa, Faió, Almatret, la Granja
d’Escarp, Massalcoreig i Seròs
per tractar la nova situació.

Naturalistes aragonesos a l’Aiguabarreig
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Entrevista a Artur Quintana

«Sempre he volgut estar al cost
Artur Quintana i Font va

nàixer a Barcelona l’any 1936.
Fill de botiguers –encara viu a
la casa/botiga dels seus pares
quan va a Barcelona– estudià
Filologia Catalana a la Univer-
sitat del Principat on es llicen-
cià en 1958 després d’haver
participat en els difícils i peri-
llosos moviments polítics
universitaris dels anys 60.
Doctor en Filologia Moderna,
va començar la seua feina
professional com a becari a
Colònia (Alemanya) el curs
1960-61.

En 1963 va estar de lector
de català a Cardiff (País de
Gals) i del 72 al 80, Friburg
(Alemanya) com a lector de
català i castellà.

Del 72-73 fins a aquest any
2001, que va arribar l’hora de
la seua jubilació, ha exercit
com a bibliotecari a Espira
(Alemanya), feina que, des de
1980, ha simultanejat amb la de
professor de català a la Univer-
sitat d’Heidelberg, on encara
treballa.

P. Com se li va acudir, a un
jove universitari barceloní dels
anys 60, interessar-se per una
«terra de ningú», com era alla-
vons la Franja? 

R. Va ser el professor Fran-
cesc de Borja Moll, allà pels
anys 1966 o 1967, qui em va
recomanar, quan volia fer la
tesi doctoral, que anés a visi-
tar les terres de la frontera
d’Aragó per a estudiar la seua
llengua. Abans no sabia gran
cosa de la Franja i no havia
estat mai per allà. Però arrel
d’aquest suggeriment vaig
recórrer les terres del Mata-
rranya de dalt a baix i vaig fer
un mapa lingüístic.

P. De tots els treballs que ha
realitzat sobre la llengua i la
cultura de l’Aragó catalanò-
fon, quin és el que més li ha

il·lusionat o donat més satis-
faccions?

R. Sens dubte, els reculls de
literatura popular del Molinar
i Lo Bllat Colrat. Em va perme-
tre conèixer quasi tots els
pobles  de  la  Franja  amb
companyia d'altres investiga-
dors, les seues cançons, fantàs-
tiques històries de bruixes,
contes populars que havia sentit
a altres llocs del món amb apor-
tacions inèdites, etc.; en fi,
m’ho vaig passar molt bé.

P. Faça un diagnòstic: Com
qualificaria l’actual estat de la
llengua als nostres territoris de
la Franja.

R. Quan vaig arribar aquí la
situació era d’absoluta degra-
dació. La gent la parlava, però
durant els primers anys no vaig
conèixer a ningú de la Franja
que s’interessés per la llengua,
per estudiar-la, per fer alguna
cosa per conservar-la. Passat
un temps ja van aparèixer
persones com un jove Tomàs
Bosque, que escrivia poemes i
cançons, la revista Andalán que
treia alguna cosa sobre el tema,
etc. La resta de la gent acostu-
mava a dir: «parlem molt
malament, natres».

P. I ara?
R. El que més em preocupa

és la situació de la llengua al
Mesquí, que és on vic una part
de l’any i la que més conec.
Els meus fills van aprendre
català durant les vacances
parlant amb la gent de la

Codonyera. Avui dia, la meva
neta ja té dificultats per a parlar-
lo perquè la majoria de la gent
se li adreça en castellà. Potser
ha millorat la consciència del
què parlen, però sense acabar
d’acceptar que sigue català. No
vergonyen de la seua parla i
fins i tot molts diuen: caldria fer
alguna cosa. Per altra banda, la
immigració, les campanyes per
a atraure més gent i evitar la
pèrdua de la població ha empit-
jorat lingüísticament la situació,
com és el cas d’Aiguaviva, on
quasi bé no es parla la llengua
autòctona. A cap poble de la
comarca del Mesquí es donen
classes de català, tret de la
iniciativa particular d’un mestre

a la Ginebrosa. De totes formes
no vull que penseu que ho veig
tot negatiu. Penso que ara la
Franja existeix per a la resta
dels aragonesos. El mateix
nom de Franja s’ha gravat i ha
quallat en la consciència dels
aragonesos castellanòfons.

P. Quin paper pense que han
jugat en aquest camí de reha-
bilitació lingüística les classes
de català?

R. Els professors de català
han treballat en unes condi-
cions molt especials i difícils.
Si el professor de català no és
excel·lent, la feina se li veu
poc i els pares, companys i
administració dels centres se li
tiren a sobre. És el destí de les

Ara la Franja

comença a existir 

per a la resta 

dels aragonesos.
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tat de les minories»
assignatures optatives. A la
mínima que falla alguna cosa,
tot s’enfonsa. Al professor de
català se li exigeix molt més
que als altres i això que treba-
llen en pitjors condicions labo-
rals i acadèmiques. Els matei-
xos pares, al mínim problema
que tenen els seus fills en els
estudis a la Secundària, els
treuen de les classes de català.

P. La futura Llei de Llen-
gües, pot servir per a aconse-
guir un bilingüisme real i no
diglòsic a la Franja?

R. Per a ser optimista amb la
Llei de Llengües tindria que
creure en miracles (rialles). En
el millors dels casos pot servir,
si apareixen uns principis
mínims clars i amb possibles
modificacions futures, per a
millorar molts aspectes rela-
cionats amb la normalització
pública de la llengua, finançar
projectes de divulgació i inves-
tigació, etc. En canvi, si es
confirmen les previsions a la
baixa de la Llei, en el pitjor
dels casos, pot ser un excel·lent
instrument per a aconseguir la
plena castellanització d’Ara-
gó.

P. Com investigador de la
Franja, quins projectes té entre
mans?

R. Acabo de preparar l’edi-
ció de l’epistolari de Desideri
Lombarte per a la col·lecció
«Lo trill», de l’Associació
Cultural Matarranya. Es tracta

d’un recull de cartes a amics
escrites de l’any 82 fins al 89,
quan es va morir. També estic
preparant la publicació d’unes
Dansades de Bellmunt, d’Al-
berto Camarero i la recopilació
de la Toponímia del Mesquí,
junt amb Tomàs Bosque. Tam-
bé estic coordinant l’elaboració
d’una antologia poètica d’Hèc-
tor Moret.

P. Per què aquest interès,
sempre durant la seua vida, per
«les franges», les zones margi-
nals i minoritzades?
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Artur Quintana, dret, durant un dels cursos de la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre 2001 a Calaceit

Una llarga tasca investigadora

Artur Quintana, sensible sempre a les llengües i cultures mino-
ritzades –és membre del Concello da Fabla aragonesa– ha
bolcat el seu interès científic, a més del català de la Franja, en
altres llengües oblidades com l’occità, l’aragonès, les llengües
de transició del català al castellà a Múrcia, i del portuguès al
castellà a l’Algarbe i Extremadura.

Dins l’àmbit de les llengües anglosaxones ha traduït obres
de l’alemany al català i al castellà d’autors com Brecht i
Dürier, i va fer, l’any 1973 una edició en castellà de poesia
alemanya del Barroc. També ha traduït a l’anglès i al català
l’obra L’enfarinat de Joan Bodon, i de l’anglès al català Les
illes d’Aran, de Jhon M. Synge.

Al professor 

de català 

se li exigeix 

molt més que als

altres.

En el pitjor dels

casos, la Llei de

Llengües pot ser un

excel·lent instrument

de normalització 

del castellà.

R. Sempre he intentat estar
al costat de les minories. Les
majories no ho necessiten, ja es
defenen soles. A Turquia. on
vaig mot sovint, sempre he
defensat als cristians. A Ale-
manya, sempre he estat de la
part dels turcs.

P. Vostè que porta vivint 30
anys al centre d’Europa, com
veu els problemes tan greus
que han esclatat a Alemanya i
als Balcans en aquesta radera
època?

R. El problema de racisme i
nazisme emergent a l’antiga
Alemagna Democràtica, és
qüestió de temps. Ells no havien
tingut fins ara emigració massi-
va i és una reacció de por davant
de quelcom desconegut. La
tragèdia dels Balcans és com a
l'Àfrica: una qüestió colonial.
Els països colonitzadors tracen
arbitràriament les fronteres i
ara estem patint los resultats.

Màrio Sasot
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Nova edició de l’Escola d’Estiu a la Franja
Carme Messeguer

Els dies 4 i 5 de setembre va
tenir lloc a Fraga la 5a edició
de l’Escola d’Estiu de la Fran-
ja organitzada pel Seminari
Permanent  de Català , el
Departament d’Educació i
Cultura del Govern d’Aragó,
el Servei d’Ensenyament del
Català de la Generalitat de
Catalunya i el Centre de
Recursos i Professors de
Fraga.
Sota el títol Jugar i aprendre,
l’Escola d’Estiu d’enguany
oferia una sèrie de propostes
per ensenyar la llengua a partir
del joc. La inauguració de les
jornades va córrer a càrrec de
l’alcalde de Fraga i dels repre-
sentants dels organismes
convocants. Després d’un cafè
de benvinguda, l’enigmista
Màrius Serra va pronunciar la
conferència titulada «Els
tresors ocults de les paraules»,
en què va subratllar la immen-

sa potencialitat lúdica i creati-
va de la llengua i l’antídot
contra la intolerància que supo-
sa el coneixement d’altres llen-
gües. A la tarda, Carme Saba-
rich i Josep Liz, del SEDEC,
van presentar diversos «Jocs
de llengua oral i escrita» en
dos tallers simultanis dirigits
respectivament als professors
d’educació primària i secundà-
ria. En acabar la jornada es va
inaugurar l’exposició interac-
tiva Lúdic, de jocs en català,
presentada pel Consorci per a
la Normalització Lingüística i
la Paeria de Lleida. Al vespre,
els assistents a l’Escola d’Es-
tiu van poder participar al
sopar-concert i a la cercavila
amenitzats per l’orquestra de
jazz Pixie&Dixie. L’endemà,
Antoni  Navarro i  Alfons
Muñoz, del CEFIRE de Sagunt,
van proposar el pas «Dels jocs
de llengua al text poètic», una

ESTAMPES RIBERENQUES

Avui un conte

Francesc Serés

Avui un conte. Primer, la presentació.
Hi havia una vegada, un noi que va marxar del poble per treba-

llar a la capital. Marxà pelat i enviant alguns diners cap a casa,
no gaires tampoc, calia establir-se en aquella ciutat on tot esta-
va per fer, una ciutat fosca, de quan el color gris de les acaballes
del franquisme que es tornava en la claror de les bombetes tris-
tes de la transició. Hi havia feina, molta feina i, treballant molt
i molt, va aconseguir casar-se i comprar-se un pis. Estalviava molt,
i fins i tot adquirí un apartament en un poblet de la costa tipus
Torrevieja-Alicante. Ah, oblidava dir que com tothom, era d’es-
querres, molt d’esquerres, un autèntic obrer amb allò que deien
consciència de classe.

Després, en un conte, sempre ve el nus.
El noi, que ja no era tan noi, baixava els caps de setmana cap

al poble amb un cotxe lluent, amb la dona i el xiquet i la xique-
ta. Li explicava al seu pare que la feina de paleta estava molt ben
pagada, que un bon oficial de primera cobrava molt i que fins i
tot podia estalviar. Amb el temps el xiquet i la xiqueta també van
créixer, i així el net d’aquell vell del poble va començar a treba-

llar en una empresa de tubs calibrats i, la neta, estudià dret. El senyor
que havia marxat del poble per anar a fer de paleta li explicava al
pare que ara que els fills no el necessitaven posava els diners en
un fons d’inversió. «Els diners treballen sols» deia estarrofat al
sofà de casa. «Els diners treballen sols», escoltava el vell que no
entenia molt bé això de què els diners treballessin sols. Tot canvia-
va, el final dels vuitanta. Els temps canvien, clar, no calia rubo-
ritzar-se per votar els altres; a fi de comptes, no fan tots el mateix?

Al final un desenllaç
La darrera vegada que van tornar a casa per les vacances l’avi

es va quedar preocupat. La fàbrica de tubs calibrats no era prou
rentable, una misteriosa agència d’inversions deia que s’havia
d’acomiadar la meitat de la plantilla i el net es sabia en la llista.
La noia, amb la carrera de dret i un màster en no-sé-què cobrava
vuitanta mil pessetes en un bufet de banca i feia ja cinc anys que
volia casar-se tot esperant que el seu xicot es convertís en indefi-
nit (estrany això que un home es torni indefinit!). Sort en tenien
del fons d’inversió en què el seu pare va posar els diners. El banc
també estava molt content, els diners del senyor que de jove havia
havia fet de paleta –i que ara era regidor d’un conegut partit
conservador–, treballaven dins d’un fons d’inversió modernitzant
una empresa de tubs calibrats que ara donava encara més benefi-
cis; el diners del fons gestionaven una xarxa de bufets d’advocats
que era líder en el seu sector i, també, en contractes escombraria;
els interessos acaparaven pisos per tal d’inflar els preus.

Com si res hagués canviat.

manera lúdica d’apropar els
alumnes a la literatura a partir
de calendaris de poesia per
temes. A la tarda, Vicent Roig,
de la Universitat d’Alacant, al
taller «Juguem amb els contes»,
va suggerir com aprofitar els
contes per a l’ensenyament de
la llengua.

La valoració que els partici-
pants van fer de les jornades va
ser altament positiva, tant pel
que fa a la selecció dels ponents
i la possibilitat d’aprofitament
didàctic dels continguts i dels
materials dels diferents tallers
com a l’organització i l’am-
bient en general. 

L’escola d’estiu en un dels animats descansos entre sessions
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TOT ENSENYANT LES DENTS

Em sap greu, però n’hi ha que ja tenen qui els defèn. I avui, a
mitjans de setembre, ja se n’ha parlat prou. Potser massa i tot.
Al capdavall, l’objectiu principal del terrorisme és que se’n parle;
molt, fins a la sacietat. És, en definitiva, el millor sistema d’aco-
llonir la població. I jo no sóc antiamericà, o no me’n considero,
però el que s’escunça a l’Imperi, amb tot el seu impacte medià-
tic, no ens ha de fer perdre de vista qüestions que ens són molt
més properes.

És per això que, un cop recarregades les piles amb l’energia
de l’estiu, em vaga de recordar algunes imatges que he gravat
els darrers mesos en el disc dur de la memòria; imatges que, com
les de les torres bessones, difícilment podré oblidar. I no les
oblidaré perquè també m’han impressionat: són reflex de destruc-
ció, abandó, soledat i oblit.

He visitat Quatrecorts. He caminat pels carrers deserts, entre
els murs caiguts. Agregat de Peralta de la Sal, els anys seixanta

Destrucció

Ramon Sistac

encara tenia vora una cinquantena d’habitants. La vista sobre l’Al-
ta Llitera hi és esplèndida: s’hi veu ben a prop la Móra i, més
lluny, la bellesa serena de Calassanç, la perla de la Llitera. He
estat de sort i hi he pogut parlar amb una persona. Un regal de
la fortuna que no he rebut a Rocafort, Pelegrinyó, Sorita, el
Canar… Pobles pròxims, tots de secà, la maledicció divina, d’on
ja fa temps que va marxar la remor de la canalla, la tos aspra dels
vells, el rum-rum salvador dels tractors…

Com que l’estiu no és bona època per a posar-se nostàlgic, he
fet també una excursió aquàtica per l’envasament de Canelles.
Anar amb barca no és ben bé un esport d’aventura, però a mi ja
m’està bé. I he tingut el privilegi de passar per davall la murada
del Montsec, pel congost inundat de Mont-rebei. Natura pletò-
rica. I conreus perduts, feixes abandonades. Blancafort, Fet,
l’Estall, Montfalcó, Montgai, Girbeta, Mont-rebei, Millà, Corçà,
la Pertusa… I la ciclòpia muralla natural que protegeix Fines-
tres. Noms cabdals en la història d’Aragó i de Catalunya, conver-
tits ara en un immens desert d’aigua.

Sortosament, la visita a Mequinensa, de la mà de l’Hèctor Moret
i el Jesús Moncada, havia de salvar-me la papereta. Per a un altre
moment les sensacions que em va produir la visió de l’espai de
l’antiga vila i els seus molls. Ni el sentit de l’humor del Monca-
da, ni l’erudició crítica del Moret em faran oblidar tanta destruc-
ció i un estiu d’aquells de perdre la gana.

Aquest 12 de juliol va ésser
presentat el Casal Jaume I de
Castellonroi, el primer de la
xarxa a la comarca de la Llite-
ra, que s’afegeix als de Mequi-
nensa, Fraga i el de propera
obertura a Calaceit (el Mata-
rranya). L’acte comptà amb la
presència d’alcaldes i regidors
de diferents municipis de les
comarques de la Llitera i el
Baix Cinca, així com repre-
sentants del món cultural
d’arreu la Franja i de les
comarques de Ponent. 

Es va celebrar al Saló Muni-
cipal i intervingueren Anto-
nio Fontdevila, alcalde de la
població, Josep A. Chauvell,
responsable de cultura de la
Mancomunitat de la Llitera,
Mercè Miranda, impulsora del
Casal Jaume I de Castellonroi,
Manel Ruiz, d’Acció Cultu-
ral del País Valencià i tancà
l’acte Antonio Aguilar, regidor
de cultura de Castellonroi i

membre de la junta impulso-
ra del seu casal. 

Tot seguit hi va haver un
sopar popular i dos concerts
de la mà del grup de rock fran-
jolí Los Draps de Pena-roja (el
Matarranya) que presentaren
el seu treball Terra de Fronte-
ra i del cantautor fragatí Àngel
Soro que interpretà temes de la
seua Guerrilla Cultural. 

A l ’acte  també es  van
afegir prop d’un centenar de
x i q u e t s  va l e n c i a n s  q u e
començaven les seues colò-
nies a la Franja i que van
rebre la benvinguda de l’al-
calde de la població i tot
seguit una gran festa. 

Prèviament Àngel Soro i
Guillem Xacon i el grup de
rock Los Draps van presentar
als mitjans de comunicació
vinguts des d’arreu els Països
Catalans el projecte Poetes de
Frontera que veurà la llum la
vinent tardor.

El mestre Ramon Vives dóna nom 
al Casal Jaume I de Castellonroi

Redacció
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Inauguració del Casal Jaume I. A la mesa parlant d’esquerra a dreta: Manel
Ruiz d’Acció Cultural del País Valencià; Antonio Aguilar, regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Castellonroi i membre de la Junta Gestora del Casal
Jaume I; Antonio Fontdevila, alcalde de la població; Josep A. Chauvell, res-
ponsable de cultura de la Mancomunitat de la Llitera i Mercè Miranda,
impulsora del Casal Jaume I de Castellonroi «Ramon Vives»

SUBSCRIU-T’HI
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El passat 29 de juliol va
tindre lloc a Favara la  presen-
tació del llibre Esfera. Tras-
punt en la serena de Juli
Micolau, en el transcurs de la
XII Trobada Cultural del
Matarranya. Aquest va ser
el text que es va llegir a propò-
sit d’aquesta presentació.

A propòsit d’Esfera
Vet ací un llibre ben singu-

lar –insòlit, si us ho estimeu
més– en molts aspectes. Resul-
ta evident que el poemari Esfe-
ra de Juli Micolau presenta
unes característiques externes
i internes, formals i no formals,
poc freqüents. En primer lloc
cal dir que no és gens fàcil la
concepció, redacció i edició
d’un volum de poemes en un
temps tan confusos com els
que vivim i, a més, des d’aques-
ta mateixa comarca excèntrica.

Però a part  d’aquestes
circumstàncies externes, alie-
nes a l’obra, la major origina-
litat d’Esfera rau, en el seu
contingut. Un contingut trepi-
dant, treballat y sorprenent on
es fa ràpidament palesa l’in-
tent, prou reeixit, del seu autor
per copsar amb detall diferents
fragments de la realitat i la
conjuntura temporal que l’en-
volten. Es tracta d’un conjunt
elaborat de poemes nodrits per
l’essència d’un territori, d’un
temps i d’una col·lectivitat.
Amb tot, també cal assenyalar
la presència –el descobriment–
de la pròpia veu del poeta –d’un
poeta total i radical empès, amb
afany apassionat, a la recerca
vital de les essències personals.

En Esfera ens trobem amb
una poesia vigorosa que vol
ésser tota ella matèria de densa
i sòlida conceptualitat, que,
sense redundàncies ni estridèn-
cies, siga capaç de refectir la
seua força bàsica, una poesia
que sàpiga crear, i recrear si

convé, amb encert una realitat
diferent –força espontània–,
sempre lluny de la banalitat i la
intranscendència que sovint ens
dominen. Una poesia  conce-
buda, en principi, sense gaires
fonaments teòrics però sorgi-
da amb una intuïció sorprenent
i un innegable instint esmolat.
Una poesia construïda, en
aparença, amb la ràbia i la rapi-
desa d’un rellampec per tal de
fer més efectiva l’acumulació
dels fragments de la realitat que
el poeta ens intenta mostrar de
manera genuïna i eficaç.

Sembla que poeta vulga bastir
una poesia ancorada en la juxta-
posició acurada de nombrosos
detalls del seu món quotidià,
sempre a partir del prisma
inquietant i personal de la vida
diària, a través d’estructures
sintàctiques i imaginatives que
en ocasions no són fàcilment al
lector poc aveat a la lectura
pausada i meditada. Amb tot
no s’ha d’oblidar que el conjunt
de poemes que constitueix Esfe-
ra està escrit amb gran risc
personal, però que són, alhora,
el resultat de la necessitat del
poeta per esforçar-se, amb prou
destresa, en l’acte de la creació.
Un acte, sempre dificultós i
perillós, en el que el poeta no
vol mostrar-se gasiu, malgrat

l’intent de no caure en la tenta-
ció de l’evocació nostàlgica o
en el llenguatge efesiu i amane-
rat. I això últim ve a propòsit del
fet que convé tenir ben present
que la reflexió ètica –en la que
molts de nosaltres ens podem
veure reflectits– al voltant de la
llengua i del significat és el fil
conductor, l’element substan-
cial, l’eix central que, més enllà
de l’expressió unitària i mati-
sada de la veu del poeta, amera
de sentit el contingut d’Esfera.

En fi, Esfera. Traspunt en la
serena, és una obra excèntrica
–amb tot el que aquesta quali-
ficació implica–, tant pel que fa
a la seua concepció com a la
seua realització, tant pel que
fa a l’actitud literària i vital del
seu autor com al lloc i al
moment en què es publica.

Esfera, traspunt 
d’un llibre «excèntric»

Esteve Betrià

La població 
de la Franja

Sovint, la gent es pregunta
quantes persones poblen
actualment  la  Franja de
Ponent. És bastant difícil
poder donar una resposta. Si
mirem el cens total de la
població, la xifra difícilment
superaria els 45.000 habitants,
però, aquesta no és ni molt
menys la totalitat de la gent
que pobla aquestes viles. Hi ha
moltes persones grans, que
resideixen durant tot l’any en
els pobles de la Franja, però
estan empadronades fora,
perquè creuen que, si tenen
alguna malaltia, seran millor
ateses. Altres, malgrat que hi
van a dormir cada dia, per les
raons que siguin, tampoc hi
figuren, en el cens. Si obser-
vem l’estat del casc urbà dels
nostres pobles, veurem com
són molt poques les cases que
estan abandonades. Això vol
dir que, en certs moments de
l’any, els seus propietaris hi
són. 

L’any 1982, l’historiador i
geògraf Josep Iglésies i Font
publicava un interessant estu-
di sobre la població de la Fran-
ja de Ponent entre els anys
1857 i 1975. El nombre màxim
d’habitants va estar l’any 1860,
amb 96.203, i l’any 1975, en
què finalitzava l’estudi, la xifra
n’era de 57.260. L’any 1996,
havia baixat a 46.510 i ara,
segur que deu estar als voltants
de 45.000. Ara bé, els casc
urbà de les poblacions ha
augmentat. Aquí hi ha alguna
cosa que no quadra.

Si avui el senyor Iglésies
visqués i fes un estudi de la
població de la Franja, ben
segur que el faria d’una altra
manera: hi inclouria tota
aquesta gent que de fet pobla
els nostres pobles, als quals
se’ls haurà de reconèixer els
seus drets que, de ben segur,
tenen.

Joaquim Montclús
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Moncada, 
Creu de Sant Jordi

L’escriptor mequinensà,
Jesús Moncada, va rebre
aquest 11 de setembre la Creu
de Sant Jordi, màxim guardó
que atorga anualment la
Generalitat de Catalunya.

M.S.

Juli Micolau, presentat el seu poemari Esfera. Traspunt en la serena
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Fa un parell d’anys i de la mà
de la Conselleria de Cultura de
l’Ajuntament, Fraga es va
convertir en la primera població
d’Aragó que va programar teatre
a través del Projecte Alcover.
Aquesta iniciativa, que porta
aquest nom tan emblemàtic per
a la nostra cultura, va nàixer el
1995 (al 1996 s’iniciaren les
primeres representacions) de la
mà d’una sèrie de professionals
de la creació, gestió i progra-
mació teatral. Enguany, el
Projecte Alcover va perfilar el
seu ideari, que a l’igual que
l’empresa de Mn. Alcover, es
basava en un compromís incon-

dicional amb la llengua catala-
na. Mn. Alcover volia que la
seva gran obra lexicogràfica
abastés l’àrea geogràfica que
comprèn totes les terres de parla
catalana. Ara, amb la incorpo-
ració de Fraga i qui sap si en un
futur molt proper d’altres pobles
de la Franja, el Projecte Alco-
ver s’acosta una mica més a
l’esperit de l’autor del diccio-
nari.

El Projecte Alcover es defi-
neix com a una societat d’enti-
tats municipals i programadors
teatrals de les terres de parla
catalana que manté una estruc-

tura estable d’intercanvi per
realitzar gires de teatre en català.
Bàsicament, es promou la
contractació d’espectacles
teatrals en la nostra llengua (no
es descarta en un futur ampliar
l’acció al món de la música, la
pintura, l’escultura o el cine-
ma), facilitant d’aquesta mane-
ra la circulació d’artistes pel
seu mercat natural, sempre
supeditant els criteris culturals
sobre els comercials. Aquest
plantejament contribueix a
l’agermanament entre les Illes
Balears, Catalunya,Andorra, la
Franja i el País Valencià.

La selecció de les  t res
companyies originàries de
València, Balears i Catalunya,
que conformen la programació
anual, és competència directa
dels programadors dels ajunta-
ments i entitats que en formen
part i es realitza d’entre els grups
participants a les fires de teatre
de Manacor, Tàrrega i Alcoi.

En la pràctica, el Projecte
Alcover ha suposat per a Fraga
trencar amb la dinàmica de
presentar espectacles teatrals
de caràcter professional en
castellà, tendència molt arrela-
da en la gestió cultural dels
darrers anys, fruit de la situació
de diglòssia que patim els ciuta-
dans de la Franja. A Fraga, entre
altres coses i per citar un exem-
ple, hem tingut l’amarg plaer
de veure Els Comediants en
castellà. En alguna ocasió, algu-
na honrosa excepció d’entre els
regidors de cultura que ha tingut
Fraga, ha accedit a experimen-
tar i hem gaudit d’una versió
original; evidentment sense
conseqüències greus per als
espectadors (encara recordo,
per exemple, la rapidesa amb
què el públic es va adaptar a la
llengua de la representació el dia
que l’encara desconegut Sergi
López ens va obsequiar amb
una magnífica representació en

el muntatge Fins al fons). 
El Projecte Alcover, per a

unes terres on la normalització
és una assignatura pendent, és
gran motiu de satisfacció. No hi
ha cap dubte que el Projecte
Alcover pot ser un potent agent
que ajude a normalitzar el teatre
en català a les poblacions de les
nostres terres. A Fraga i fins al
moment, les funcions que ens
arribaven en català ho feien de
manera esporàdica. Ara, la
Conselleria de Cultura ho fa de
manera conscient. Les repre-
sentacions més estables en la
nostra llengua havien quedat
reduïdes a propostes d’agrupa-
cions amateurs, que en la majo-
ria dels casos, es tractava de
sainets que d’estampes popu-
lars sense cap ànim de norma-
litzar la nostra llengua; al contra-
ri, amb uns plantejaments basats
en una concepció museística
d’aquesta, com a una manifes-
tació del passat i de l’àmbit
exclusivament familiar. En defi-
nitiva, solament apta per a repre-
sentacions costumistes i no per
a un Hamlet o un Cyrano.

I també, el Projecte Alcover
pot ser un lligam més que ens
vincule amb els territoris
germans de llengua. Una altra
cosa important que no hauríem

d’oblidar és que l’origen dife-
rent de les companyies partici-
pants en el circuit fa que els
espectadors puguem escoltar
accents diversos del català, la
vacuna més efectiva per al
secessionisme lingüístic (els
dialectes geogràfics no són
barreres insalvables, sinó
elements d’enriquiment del
sistema). 

Enguany a Fraga, s’ha pogut
veure el grup valencià Drama-
túrgia 2000 amb l’obra A poque-
ta nit (una tendra història
d’amor amb clau d’humor al
voltant d’un contenidor de fem),
els catalans Escarlata Circus
amb Pell de Gallina (una comè-
dia centrada en números de circ
poc usuals) i la formació de les
Illes Balears, Res de Res & En
Blanc amb el muntatge Ícars
(un viatge pel món de la pare-
lla amb tècniques de circ com
el trapezi o la corda).

Projecte Alcover

Un circuit teatral amb futur
Pep Labat

Projecte Alcover
C/ baldoví, 2 – C9

46002 València
Tel: 963 512 534
Fax: 963 512 829

http://www.projectealcover.net 
e-mail: info@pastoriborras.com.

El grup Escarlata Circus amb l’obra Pell de gallina
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Representació d’Ícars pel grup Res
de res & En Blanc
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Colònies de valencians 
a Castellonroi i el Matarranya

Guillem Xacon

El 12 de juliol arribaven a
Castellonroi (La Llitera)
xiquets i jóvens del País Valen-
cià. Els esperaven una bona
munió de franjolins de la
mateixa edat. Antonio Font-
devila, alcalde de la població,
els donava la benvinguda que
obria pas a una estada plena de
noves experiències i descobri-
ments. Per la nit una festa arri-
bava al moment més especial
amb l’actuació de Los Draps,
el grup matarranyenc que fou
la banda sonora de les colò-
nies. Tothom volia fotos i autò-
grafs dels quatre músics de
Pena-roja. Tot seguit el rapso-
da fragatí Àngel Soro feia
poesia als acords d’una guita-
rra elèctrica i carregava de
fervor l’ambient als versos de

«Franja de Ponent». 
Dies més tard, la nit del 23

de juliol, el cantant mallorquí
Biel Majoral i els seus músics
tancaven les colònies cantant-
los jotes ben entrada la nit a
l’ermita de Sant Cristòbol de
Calaceit. S’afegien les dolçai-
nes dels xiquets valencians, la
violinista calaceitana Aurora
Fontoba i les albaes de Màrius
Donderis, entre les cançons de
compromís amb la terra dels
jóvens que ja ratllaven la fi de
la seua estada a les nostres
comarques.

Però entremig, Castellonroi
a la Llitera, Favara i Calaceit
al Matarranya van acollir dife-
rents grups que van fer tota
mena d’activitats, tallers,
cursos, xerrades i excursions.

Van recórrer de Calaceit a
Horta de Sant Joan, cantant El
Tio Canya per les gleres entre
Lledó i Arenys. Queretes,
Beseit i tants altres pobles van
rebre la visita d’una colla de
valencianets que sentien la
Franja seua, la història, la cultu-
ra, la llengua idèntica. I alho-
ra els nostres xiquets de la
Franja vivien, per primera
volta, la germanor amb gent
de comarques d’arreu el País
Valencià, tan llunyanes i tan
properes alhora.

Aquestes noves colònies han
esdevingut un èxit. L’Escola
de l’Esplai d’Acció Cultural
del País Valencià s’ha bolcat en
elles, els ajuntaments de Caste-
llonroi, Favara, Calaceit i Horta
han col·laborat plenament i el

curs de formació de monitors
que es realitzava paral·lelament
va comptar amb professors de
la talla del psicòleg Quim
Gibert, el professor Xavier
Fuster o Manel Ruiz, director
de l’Escola de l’Esplai. Una
trentena llarga de jóvens des
de Benavarri a Calaceit han
obtingut, un any més, la forma-
ció necessària per aixecar el
nivell de l’animació sociocul-
tural a la Franja. 

Ells han vist que la convivèn-
cia entre les noves generacions
de casa nostra pot refer el camí
i que, junts, podran salvar els
obstacles  que els  barren
l’abraçada d’amics i companys
de viatge.

Fins l’any vinent! Vos anyo-
rem…

Excursió a la capçalera del riu Matarranya, al Parrissal Les cantades de jotes i albades foren una constant a les colònies
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Un dels grups de jóvens a Arenys de Lledó Favara va acollir algunes de les sessions del segon curs de monitors
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GALERIA DE PERSONATGES

GENT DE FRANJA

Vacances 
(o vacacions)

Esteve Betrià

CRÒNIQUES TAGARINES

En dos mesos no s’ha publicat Temps de Franja: els col·labo-
radors i la redacció hem fet vacances. Les vacances (o vacacions,
que les dues formes són valides), com a període de repòs durant
el qual cessa temporalment una activitat que es reemprendrà un
cop haja finalitzat aquest període, són un fenomen prou nou, si
més no en el món laboral.

Com sap tot observador lingüísticament atent, a les nostres comar-
ques de llengua catalana (i Déu n’hi do a la resta de territori cata-
lanòfon de l’Estat espanyol) encara tenim com a sistema lingüís-
tic a imitar el castellà en el moment d’introduir un neologisme a la
nostra llengua. Així no resulta gaire estrany que si hem de fer festa
retribuïda alguns dies de l’estiu empressem la paraula vacacions,
adaptant a la morfologia i la fonètica del català el neologisme
castellà vacaciones, per a referir-nos a aquesta «nova» circumstàn-
cia A les zones urbanes del domini lingüístic català sembla, però,
que s’optà pel neologisme francès vacances. Si més no això es
desprén del que escriu Joan Coromines al seu Diccionari Etimolò-
gic i Complementari: «vacacions ‘període en què anualment els treba-
lladors, estudiants, etc., solen deixar d’obrar’: Careta, dicc. de

Barbr. (1902) explica que vacances en aquell temps només ho
deien en el Seminari de Solsona; i, en efecte, recordo que fins c.
1920, es deia més aviat vacacions a Bna., però des de llavors
preponderà vacances, com ara diu tothom», o gairebé tothom.

A Mequinensa, on cada any hi solc passar algunes setmanes
de relatiu descans, he observat que els mequinensans residents
ens pregunten als que venim de Barcelona, Tarragona o Lleida
«que ia asteu de vacances?». Si bé al principi ho deien com per
fer veure que ells també en sabien de lèxic català urbà, ara veig
que cada vegada més empren el mot vacances sense tenir en comp-
te el destinari del missatge; fins i tot en converses entre mequi-
nensans de residència permanent a la vila. I això malgrat que l’Hèc-
tor Moret en el seu treball de 1994 sobre la llengua d’aquesta
població ens deia que «tothom fa a Mequinensa –grans i menuts–
quan pot, vagacions ‘vacacions’»; paraula, per cert, pronuncia-
da amb el fonema sonor [g], com si en lloc d’un cultisme es trac-
tés d’un mot patrimonial (penso, com també dóna a entendre en
Moret, que es tracta d’una pronuncia vulgar o, potser amb més
raó, d’un cas –encertat– d’etimologia popular que relaciona el
substantiu vagacions amb el verb vagar ‘estar ociós’). 

Tal vegada ens trobem davant d’un cas de moderna substitu-
ció lèxica d’un neologisme d’aparent origen castellà, vagacions,
per un altre, rara avis, d’aparent origen urbà i català. Ja es veurà
d’ací cent anys si hi ha hagut substitució lèxica, o no. Però em
tem que les vagacions ja s’hauran acabat a Mequinensa, les
vacaciones segur que no. 

Nascuda a Candasnos (Osca)
l’any 1935 i funcionària del
Govern d’Aragó, Carmen és
més coneguda en determinats
ambients per ser l’esposa de
José Bada, ex conseller de
Cultura de la DGA amb el que
comparteix companyia des de
fa vàries dècades.

Ara, al poc de jubilar-se,
acaba de guanyar el primer
premi de narració curta, atorgat
per la Institució Cultural d’Iber-
caja de Saragossa amb l’obra
La casa de las viudas.

En la seua escriptura Carmen
es caracteritza, com diu ella,
per ser «una observadora de la
realitat quotidiana i per anar
per la vida arran de terra, al pas
de les estacions existencials de
la vida».

Quan a temàtica, la seua obra
recent publicada està relacionada
i nodrida pel món dels records de

la seva infantesa, dels que reme-
mora històries d’aquelles que les
iaies contaven vora el foc, histò-
ries fascinants, fruit de la imagi-
nació universal i que avui malau-
radament han quedat devaluades
pel món de la imatge en nom de
la civilització i noves tecnologies.

«Sempre m’ha agradat molt
llegir, sobre tot grans novel·les
i biografies. Recordo que la
primera novel·la llarga que va
caure a les meues mans va ser
Ana Karenina. Però les meues
fons d’inspiració no són aques-
tes lectures sinó fets que m’han
cridat l’atenció, personatges
curiosos que t’has trobat a la
vida, etc.»

La casa de las viudas és una
història on es planteja una nova
realitat social per l’ancianitat,
on els vells no tenen un lloc en
la família d’avui dia, des d’una
perspectiva realista, simpàtica

i positiva ja que Júlia, la prota-
gonista, aconsegueix enganxar-
se amb humor al dinamisme
dels joves que arriben a la casa,
on només quedaven vídues.

Parlant dels difícils moments
que va passar amb el seu marit,
Pepe Bada, quan aquest va
impulsar a meitat dels anys 80
des del govern regional impor-
tants mesures per a la dignifi-
cació i l’aprenentatge del català
a la Franja, Carmen confessa
que els va viure «amb sorpre-
sa i estranyesa. Jo no parlo el
català però l’entenc perquè
Candasnos està molt a prop de
Fraga i Lleida, que fins a fa poc
ha set la nostra Diòcesi. La
meua àvia deia molts refranys
en català. Després de veure com
s’escandalitzaven tants arago-
nesos pel tema del català, vaig
pensar que els saragossans es
vendrien en massa els aparta-

ments que tenien a Salou, però
res semblant va succeir. Van
ser postures molt irracionals.
No sé si els aragonesos que
parlen català han apreciat algu-
na volta el rebuig i la impopu-
laritat que Pepe afrontà per
defendre el seu dret a la llen-
gua». 

Carmen Angás, funcionària i escriptora

«M’agrada anar per la vida arran de terra»
Carme Alcover
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Un que és molt original, per fer l’article de la represa, després
d’aquestes vacances de Temps de Franja, havia pensat a fer un
repàs d’allò més interessant o més cridaner d’aquestes terres que
nostresenyor ens ha volgut donar, que m’ajudés a eixir-me’n airós
del primer article.

Finalment, mentre feia les tries i em barallava amb els retalls
de premsa i esmolant la memòria, no ha calgut fer gaires recomp-
tes ni buscar tanta anècdota perquè quan ja s’acabava l’època esti-
val, quan ja s’havia present la llum de setembre –no us agrada
la llum de setembre?– ha estat quan han esclatat les dues bombes
que ens han tocat de ple i han evidenciat les nostres fragilitats:
la bomba Zaplana i la que ha provocat la tragèdia als USA.

De debò que no pretenc ni per un moment mostrar-me frívol
amb cap de les dues detonacions perquè poques coses ens poden
arribar a fer tant de mal en tan poc temps. El que pot arribar a
provocar Zaplana amb el projecte anunciat d’excloure (que és
com dir prohibir) els autors literaris no nascuts al País Valencià
(sí, ja ho sé: nascuts a les tres provincias de la Comunidad Valen-
ciana) dels programes de literatura de secundària és incalcula-
ble. Uns efectes perniciosos com, en un altre sentit, és clar, ha

provocat i pot provocar l’atac de qui haja atacat els edificis tan
representatius dels USA aquest memorable 11 de setembre.

I en són de perniciosos, els efectes, perquè comporten una sotra-
gada d’una magnitud, com diem, difícilment mesurable: en el
cas dels americans, a les víctimes que ens han dolgut tant a
tothom, s’hi ha d’afegir els efectes col·laterals de molt variat
significat i que ens ha d’afectar a tots, és a dir, a tot el món. La
cosa perniciosa rau en l’espiral de violència que es pot desfer-
mar i en la demonització de tantes coses que no agraden als qui
governen al món de primera classe i que ha de servir, segura-
ment, per justificar-los accions i pressions contra tot allò que
es mogui en una direcció o a una velocitat no gaire catòliques
als seus ulls.

En el cas més pròxim, el de l’escapçament per decret de tantes
víctimes-autors catalans de tots els Països Catalans, ha de produir
una situació lamentable que pot arribar a comportar efectes
nocius per al conjunt de la comunitat lingüística catalana. Perquè,
com es pot gosar, si no és des de la ignorància més afanosa, o
des de la més mala llet històrica, a fer una destralada tan gros-
sa que puga arribar a impedir l’accés al coneixement dels escrip-
tors de la teua llengua segons que hagen nascut en un lloc, fora
de la ratlla dibuixada pels capricis, diguem-ne, dels cartògrafs.

Així, doncs, poca broma!
O siga que no us he pogut delectar parlant de les vacances, de

l’ecotaxa, dels incendis de Xert, de no-sé-quines-històries-de-
prínceps&princeses, ni de la calor aclaparadora, ni de la cosa
musical del Monegres, ni de l’UCE, ni del vodevil Gescartera
que potser s’allargarà fins a la tardor i fins a l’hivern…

Estiu

Francesc Ricart i Orús

SOM D’EIXE MÓN

S’està aixecant a Alcoi l’edi-
fici que acollirà el Centre Cultu-
ral Ovidi Montllor i Casal Jaume
I d’Alcoi, un macro-espai cultu-
ral que centralitzarà i fomentarà
l'obra del cantant alcoià i dina-
mitzarà la defensa de la nostra
cultura des del seu Casal.

L’execució del projecte ha
estat possible gràcies a la
col·laboració d'una trentena de
municipis de Catalunya, les
Illes i el País Valencià, així com
d’algunes universitats.

Com a element central de
l’espai l’escultor valencià
Fernando Botero ha fet una
obra on s’escriuran els noms
dels pobles que s’han destacat
en la defensa de la nostra llen-
gua i cultura comuna, així,

juntament amb viles com Igua-
lada, l’Alcúdia, Manresa, Reus,
Terrassa o Tordera apareixerà
Mequinensa. Alcoi va acollir
el passat 31 de març el primer
Congrés de Cultura i Munici-
palisme.

Programa Units de Voluntariat
Del 26 al 28 de juliol s’ha dut a terme al Seminari de Torto-

sa l’Escola d’Estiu del Voluntariat, tot coincidint amb l’Any
Internacional del Voluntariat.

Dissabte 28 es va constituir el Programa Units que coordinarà el
voluntariat dels Països Catalans. La sessió fou presidida per Josep
Lluís Claries, Director General d’Acció Cívica de la Generalitat de
Catalunya i a la mesa de treball hi eren els representants de l'Asso-
ciació Internacional del Voluntariat, del Centre de la Cultura Cata-
lana d’Andorra, de Càritas d’Andorra, Catalunya i les Illes, de les
Associacions de Dones, del Telèfon de l’Esperança, de la Federació
d’Escola Valenciana i de les Organitzacions d’Ajuda als Immigrants
i, per la Franja de Ponent, de la Xarxa de Casals Jaume I.

Aquestes organitzacions, ubicades a la Catalunya Nord,
Andorra, Catalunya, la Franja, les Illes i el País Valencià van
acordar la creació d’una secretaria de coordinació de tot el volun-
tariat d’aquests territoris, que tindrà la seva seu inicialment al
Principat d’Andorra, gràcies al suport del seu govern. 

Per part de la Franja els Casals Jaume I seran els responsables d’im-
pulsar vies de treball i de foment del voluntariat en tots els àmbits.

El nom de Mequinensa, inserit
a una escultura de Fernando Botero

Guillem Xacon
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El passat 19 de maig va inau-
gurar-se a Castellonroi (la Llite-
ra) una Aula de Natura que
porta el nom de Ramon Vives.
Voldria fer-vos, des d’aquestes
pàgines un petit esbós, quatre
pinzellades d’aquest MESTRE,
en majúscules, de tota la seva
tasca a favor de la nostra llen-
gua i de tot allò que represen-
tava per a tots els que el van
gaudir i conèixer.

Ramon Vives i Gorgues va
néixer a Rosselló (Segrià) però
ell sempre deia que el seu poble
era Castellonroi. Ja hi portava
trenta-set anys fent de mestre i
quasi els mateixos fent d’in-
vestigador. Allí es va casar i allí
van néixer els seus fills. A la
seva casa arribaren tots els veïns
per explicar-li mil i una conta-

lles, xerraduries, noms pecu-
liars etc.; per passar una esto-
na xerrant, mai tenia un no. I tot
era anotat, fins i tot el més petit
detall. Més tard, quan va deci-
dir que aquell material era digne
de ser publicat, anava quasi cada
setmana als arxius de la catedral
de Lleida, on desxifrava aquells
pergamins de català antic barre-
jat amb paraules de llatí, llen-
gua que ell dominava. D’allí va
anar viatjant fins als arxius de
la Corona d’Aragó a Barcelo-
na. Fins i tot va fer un viatge a
Sevilla per anar poc a poc cons-
tatant i verificant moltes dades
que sols s’apuntaven al llarg de

Homenatge a Ramon Vives
J. Lluís Seira

vint anys de recollir-les. Ens va
deixar amb seixanta anys el
passat mes de desembre, però la
seva extensa obra que abastà
quatre llibres ens permetrà
veure les seves intencions i el
seu esforç.

Jo com a company i deixeble
seu us voldria contar un parell
d’anècdotes que il·lustraran la
seva personalitat. Un cop als
anys noranta, quan la inspecció
d’Educació va demanar un
mom per a l’escola unitària de
Castellonroi, ell ràpidament li
va contar la història de Guerau
Ponç, vescomte d’Àger, que
havia conquerit el poble al segle
XI.

Ell va omplir els papers per
enviar-los a la delegació i al cap
de quinze dies li van dir que
era un nom molt complicat i
que no tenia justificació. Això
era el que ell esperava, i els va
omplir de fotocòpies i de docu-
mentació de tal forma que
actualment l’escola de Caste-
llonroi segueix portant aquest
nom, amb la Ç, encara que a
vegades intenten canviar-la per
la S.

Un altre fet molt significatiu
era la qüestió de la llengua. Ja
he dit que Ramon portava molts
anys al poble recollint tota clas-
se d’informació, sobre tot al
principi, de tipus etnològic, que
ell anava anotant al principi en
castellà i afegint moltes dites
entre cometes i no sempre ben
escrites. No hem d’oblidar que
estem parlant d’uns anys en que
la llengua era «única, grande y
libre»; bé, com us deia ell tenia
molt clar que les seves investi-
gacions s’havien d’escriure en
la llengua que estaven dites i
es va preocupar d’aprendre a
escriure correctament en la seva
llengua i es va treure el títol de
català. Ràpidament va passar-se
a la tasca de tornar a escriure
totes les seves investigacions
en català, i ens deia que li agra-
daria que algun dia es publi-

quessin però, és clar, en català.
I ara per fi ja en tenim publi-

cat un volum, el primer: Costu-
mari de Castellonroi, de la
col·lecció Cosas Nuestras (26)
de l’Institut d’Estudis Altoara-
goneses, un estudi acurat de
dites, refranys, endevinalles,
costums, vocabulari i fins i tot
una apartat per a les plantes
que recull prop de cent noms,
molts del quals ja no s’utilitzen
(per la seva castellanització, és
clar). Aquesta darrera part es la
que s’utilitzarà majoritàriament
en l’Aula de Natura que s’ha
creat al terme municipal. Situa-
da als voltants del pantà de
Santa Anna, al riu Ribagorça-
na, porta el seu nom i si el visi-
tant mira cap amunt veurà l’er-
mi t a  de  San t  Sa lvador
restaurada que era l’altre projec-
te que va portar a terme Ramon.

Per acabar voldria explicar-
vos tants projectes que tenia
començats, els seus tres llibres
que continuen i espero que li
seran publicats, els seus treballs
d’investigació de la història
d’Alfarràs, els petits treballs
per a altres pobles i la seva infa-
tigable tasca que perdurarà al
llarg dels anys. Però jo com a
mestre em quedo amb les seves
paraules al capítol XI quan
explica el vocabulari: «Com
s’ha d’escriure? Tal com hom
pronuncia o tal com ho indi-

quen els filòlegs de la Llen-
gua? S’ha de seguir el camí que
els entesos marquen o el que
cadascú, cada poble, cada
comarca, cada país, moguts per
la ignorància o per altres parti-
culars raons, puguin traçar al
seu antull? 

Dins el domini dels idiomes
que tenen rera seu la protecció
d’un Estat, les respostes no
ofereixen dubtes. Són totes
idèntiques: només als filòlegs,
que són els entesos, correspon
la decisió final que cal fer.

Les respostes, però, deixen
gairebé de ser úniques dins el
domini dels idiomes mancats
d’un govern propi, independent,
com és el cas del català i de
molts d’altres. Llavors, i diri-
gides les respostes majorità-
riament per part dels poders
fàctics, ja no competeix tan sols
als filòlegs l’assenyalar les
normes relatives a l’escriptura
de la llengua. Competeix,
millor, als polítics, a qualsevol
classe de gent; moltes vegades,
fins a aquella gent que tot just
sap llegir i escriure.

Per on cal decantar-se doncs?
En aquest llibre, com el lector
podrà comprovar, se segueix, fil
per randa, als filòlegs. Bé que
a aquella mena de filòlegs que
permeten alguna concessió».

Amb això està tot dit. Moltes
gràcies Ramon.

Inauguració de l’Aula de Natura «Ramon Vives», a Castellonroi
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Entrevista
a Artur
Quintana
L’investigador
barceloní ens
parla del seu
amor al català de
la Franja i a
altres causes
perdudes

El teatre
dóna vida
a una llengua

5a Escola d’Estiu a Fraga
El joc i les seues capacitats didàctiques
fou el tema central d’aquestes jornades
dirigides al professorat de la Franja

Un nou espai
d’art al
Matarranya
Una antiga
fàbrica de paper
de Beseit,
reconvertida en
galeria d’art jove
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