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Salutació del director

// Màrio Sasot

Fa ja uns anys que em vaig
quedar bastant sorprès i sobtat quan el conseller de Medi
Ambient aragonès, Alfredo
Boné, va disculpar-se, en un
perfecte català de Torre del
Comte, davant del seu col·lega
català, en el transcurs d’un
acte oficial a Mequinensa “perquè el
parlo una mica malament” –es referia al
català–. Fa uns pocs dies, enmig de les
festes del Pilar, la seua convilatana, la
periodista Concha Montserrat, va posar
una cançó dins del seu programa “La
ventana de Aragón” de Ràdio Saragossa,
de Joan Manel Serrat, dient que, tot i que
el noi de Poble Sec tenia moltes cançons
en català, posava una versió en castellà
“perquè alguns oients tenien una oïda
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Com ha de ser
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molt sensible i els podia molestar sentir el català”.
Oh tempora... Recordo quan,
en els anys seixanta, en ple
franquisme, el locutor Plàcido
Serrano (per cert, de Fondespatla) posava en el seu programa musical de la mateixa emissora cançons de Serrat en català... i ningú
s’espantava!
Des d’ací proposo fer una recaptació popular de fons per a sufragar unes sessions
terapèutiques dirigides, per exemple, pel
psicòleg Quim Gibert, per a pujar-les l’autoestima a aquests dos xicots.
No pot ser que dos de les persones més
conegudes i mediàtiques de la Torre del
Comte donen una imatge pública tan lamentable. El poble no s’ho mereix.

Enguany a Casserres hem celebrat dos
Gran Festes: l’habitual a l’agost i la de la
inauguració de la casa refugi al juny. Ja us
podeu imaginar què significa per als socis de
“So Nostre” de poder disposar d’un “cau”
amb cuina i lavabo –amb aigua corrent! La
festa va ser gran, amb l’honor de ser presidida pel Viceconseller de Cultura Sr. J.
Vázquez Casabona, en representació del
nostre president Marcelino Iglesias i amb
personalitats com J. A. Chauvell, l’escriptor
del Campell i Agustí Larrégola, lletraferit
i dramaturg d’Estopanyà. Amb actuacions
dels Gaiters de la Ribagorça, dels Titiriteros
de Binèfar i de la Colla del Ball dels Totxets
de Camporrells, l’únic lloc d’aquestes comarques on es manté viva aquesta antiga dansa,
de la que es diu que té un origen almogàver.
De quan aquells guerrers intentaven deixondir-se i “Despertar el Ferro!” de les espases
abans d’entrar en combat.
Acabades les actuacions la cosa va ser rematada amb un esplèndid banquet. Una autèntica alifara amb més de 150 comensals.
Cal destacar que els discursos de la inauguració, es van fer tant en català com en castellà, amb total naturalitat. Com ha de ser.
I no seria just no esmentar el parlament
de J. Ramon Vidal, “totxetaire” i coautor

amb Ramon Sistac, del llibre –amb DVD inclòs– Història dels totxets de Camporrells
on també es parla extensament dels Gaiters
de Casserres.
Tot això ho hem d’agrair, a part del
treball de la Junta i a l’Ajuntament d’Estopanyà, a la decisiva col·laboració de Pascual
Antillac, Cap del Gabinet de la Presidència
que ha estat el nostre guia per l’embolicat
laberint de la burocràcia administrativa i als
que amb la seua dedicació, han “lligat” els
esforços de tanta gent: J. Guillén Zanuy, alcalde de Camporrells i J. Bafalluy Quintillà,
secretari de “So Nostre”, que a més va rematar la festa amb la presentació del seu llibre Historias e imágenes de Caserras, escrit
en català/ribagorçà i castellà –i repeteixo–
amb total naturalitat. Com ha de ser.

Josep Mauri
Sant Just Desvern
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EDITORIAL

Cent motius d’orgull
Aquesta revista que teniu a les
mans arriba al seu número cent.
Han sét deu anys de presència ininterrompuda en català als nostres
quioscs i llibreries de la Franja i
a les cases dels nostres subscriptors, en un intent de servir informativament als lectors i de mantindre viva la flama habitual, quotidiana, d’una llengua escrita, que
durant massa temps, fins i tot segles, ha estat relegada a un exclusiu ús oral i familiar, sense possibilitats reals de dignificació i normalització.

Per això, les associacions editores
de la revista, “úniques entitats responsables del seu finançament i de
la seua línia
editorial” com
Hem aconseguit
díem en l’edidivulgar l’us escrit
torial del número 1, estem
d’una llengua relegada
satisfetes i orquasi sempre a un
gulloses per
haver arribat
exclusiu ús oral
fins aquí, no
sense esforços i sacrificis, i per a haver fet aquest camí, i haver-lo fet
possible, amb un puial d’amics

col·laboradors que ha anat creixent,
número rere número: escriptors, dibuixants gràfics, fotògrafs, maquetadors, dissenyadors impressors,
administratius, venedors i distribuïdors, clients publicitaris, institucions
públiques, etc.
A tots ells, moltes gràcies de
debò. Esperem continuar aquest
camí tot junts, creixent en quantitat
i en qualitat, enriquint-nos mútuament en la fita de la dignificació de
la nostra llengua i en aconseguir un
futur millor per a les nostres comarques.

EDITORIAL

TdF 100.qx7:TempsdeFranja

Just quan tancàvem aquesta edició
rebíem la –ja quasi inesperada– notícia de que el govern aragonès
havia decidit, per via de decret,
anomenar els últims cinc membres
que faltaven i constituir oficialment
el Consell Superior de Llengües
d’Aragó, òrgan que té el comanda-

ment i la responsabilitat
de posar en marxa els
principals objectius de la
Llei d’Ús, Protecció i Promoció de les Llengües
Pròpies d’Aragó, com la
creació de les Acadèmies
de l’Aragonès i el Català,
la delimitació de les zones
bilingües, etc.
“Bé està, allò que bé
acaba”. Després de cinc
mesos de retard, segons el
termini que marcava la
llei, ara li queda al Consell la tasca urgent de
reunir-se, elaborar el seu
propi reglament de funcionament i fer la proposta dels membres de les
dues Acadèmies al Govern d’Aragó. Tot i que la
representació d’especialistes en català és escassa
i desproporcionada amb
el volum de catalanoparlants a aquesta regió (5
consellers de 15), cal dir
que els membres escollits
pels tres organismes que marca la
Llei (Josep Bada, Carme Alcover, i
Ignasi Nicolau pel govern; Albert
Moragrega per les Corts, i Xavier
Giralt per la Universitat) són persones de prou solvència i clara trajectòria que, junt amb bona part dels
anomenats procedents de diversos
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Per fi hi ha un Consell de Llengües
àmbits de l’aragonès, poden dur a
terme la seua tasca sense massa
entrebancs i, si no hi ha un boicot
econòmic total, amb una certa eficàcia. Un repàs, per damunt, dels continguts editorials i d’opinió de la nostra revista en aquests deu anys, ens
revela –no és un secret per a ningú–
que l’exigència d’un reconeixement
legal i institucional de la nostra
llengua mitjançant una Llei ha esdevingut una idea recorrent, gairebé
obsessiva. Ja en l’editorial del segon
número –en el primer ens limitàvem
a presentar-nos i a explicar els nostres objectius– parlàvem dels nostres
temors a possibles retalls en una reforma de l’Estatut aragonès i al recent aprovat Dictamen de Política
Lingüística. I en les primeres entrevistes, l’alcaldessa de Saidí es queixava, en la primera, de que la Llei de
Llengües estava “massa parada” i en
la segona, el president Marcel·lí
Iglesias ens advertia que la Llei estaria marcada “per la voluntarietat”.
Hem hagut d’arribar al número
100 de la revista i als deu anys del
primer número per a poder donar
aquesta notícia, en principi positiva,
als nostres lectors, de la qual cosa ens
congratulem. Esperem donar-ne
més d’aquest caire en el futur. Modestament pensem que en alguna
cosa haurem contribuït des d’aquesta publicació i des de les nostres
associacions perquè així sia.
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El Matarranya en els 10 anys de TdF
// CARLES SANCHO
Quan a finals del 2000 vam decidir
posar fi a la revista Sorolla’t, portaveu d’ASCUMA des de la seua
fundació el 1989, ho fèiem perquè la
volíem substituir per una nova publicació que recollira tota la informació d’un territori més ampli: la
Franja. Per a seguir col·laborant en
les comarques aragoneses germanes
de llengua. Temps de Franja naixia,
ara fa deu anys, amb aquesta il·lusió.
I en aquest mitjà, de periodicitat
mensual, la nostra comarca del Matarranya ha estat molt ben representada. Els membres matarranyencs
del Consell de Redacció ens hem encarregat de transmetre les notícies
del territori de referència: A. Bengochea, J. M. Gràcia, M. Momblant,
A. Quintana, Ll. Rajadell i qui subscriu l’article. A cada número de la revista tres pàgines corresponien íntegrament a la informació generada a
la nostra comarca.
Temps de Franja ha donat puntual notícia de la constitució de la comarca del Matarranya el 2002, una
de les primeres en formar-se a l’Aragó, aspiració històrica des de feia
dues dècades i que havia engegat anteriorment la Mancomunitat de
Municipis del Matarranya Turolense
amb uns resultats força satisfactoris.
Una de les notícies més rellevants
d’aquesta dècada. Un altre dels temes que han aparegut reiteradament
han estat la temàtica mediambiental.
El més important ha estat el problema de l’aigua al Matarranya. En un
primer moment per tal de solucio-

nar-lo es va pensar amb la construcció del pantà de la Torre del Comte
però l’enfrontament d’interessos
entre la població del Alt i Baix Matarranya va impossibilitar l’alternativa i, posteriorment, es va pactar la
construcció de diverses basses laterals per a l’emmagatzemament de
l’aigua. El Matarranya i els seus
afluents, amb poca aigua a l’estiu,
produeix inundacions quan a la tardor es produeixen abundants pluges.
Tot just iniciar-se la revista, la tardor
del 2000, la comarca va quedar en situació crítica per l’aigua que va
malmetre comunicacions, terrenys,
productes agrícoles i edificacions. Un
episodi de pluja dels més importants
que es recorden. El 2008 hi va haver
un altre temporal de pluges que no-

Riuada del riu
Matarranya a
l’any 2000 al
seu pas per
Beseit

més va afectar al riu Matarranya i els
terrenys propers, no va ser tan important com l’anterior. Un altre
problema mediambiental són els
incendis com els que es van produir
l’estiu del 2009 a Massalió, Horta de
Sant Joan i la Vall del Tormo on es
va cremar la tercera part del terme
municipal i el foc va arribar a les portes del nucli urbà que va ser desallotjat. I el tornado que va arrasar part
del terme de Massalió el 2003.
Ràdio Matarranya ha estat una
realitat la primavera d’aquest mateix
any. Un projecte que feia molt de
temps teníem present i que, finalment, s’ha dut a terme; una emissora
que fa del català la seua llengua habitual. És la veu dels 18 municipis de
la comarca que emet des de Calaceit,

L’ESMOLET

La importància de les coses

// Carles Terès

Si d’alguna cosa hauria de servir l’experiència, és per relativitzar els problemes. Recordo quan feia d’esmolet de
debò i el mestre –mon pare– no va poder seguir treballant
a causa de la malaltia. Era freqüent que la féssim petar amb
clients i proveïdors. Un dia, un representant se’ns confessà
aclaparat per un problema amb el gos del cunyat. La mare
i jo ens vam dir, amb una sola mirada, “quina sort té si aquest
és el seu principal maldecap”. Han passat molts anys, i la
vida, tot i ser generosa, ens ha tornat a colpejar. Després de
la garrotada inicial, sembla que la cosa va per bon camí, tot
i que d’ensurts no ens en falten. Amb la Cèlia fem la broma
que no ens cal anar a Port Aventura: portem el Dragon Khan
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incorporat. Potser és per això que enguany ho veig tot amb
una certa distància. Gairebé no escolto les tertúlies radiofòniques a les quals fa tant de temps que n’estic enganxat.
Prefereixo que l’Itunes em vagi sorprenent agradablement
i aleatòria amb els centenars de cançons que atresora. I el
futbol me’l miro –per fi– d’una altra manera: ja no entenc
perquè omple tant d’espai mediàtic i social més enllà del
seu àmbit esportiu. I em pregunto perquè no s’ha complert
la premonició del mestre de La llengua de les papallones:
“Si aconseguim que una generació, una de sola, creixi lliure
a Espanya, mai ningú no els podrà arrencar la llibertat”.
Però, què n’estem fent, de la nostra llibertat?

Festa de Sant
Antoni,
declarada
d’interès al
Matarranya
CARLES SANCHO

dedicat a entrevistes, han eixit diferents personatges vinculats al territori. Polítics com José Bada, exconseller del Govern d’Aragó; Antoni Arrufat, president de la Diputació Provincial de Terol; Àngel
Meseguer i Roman Roda, expresidents de la comarca del Matarranya;
Rosa Maria Domènech, vicepresidenta i alcaldessa de Calaceit i Alberto Moragrega, alcalde de Beseit.
Empresaris com Octavi Serret, propietari de la Llibreria Serret; Enrique Bayona, director del grup Arco
Iris; Jaime Gil propietari de l’empresa Virgen de la Fuente i Santiago
Rams, propietari de confeccions
Rams. Escriptors com Artur Quintana, president d’ICF; Josep A. Carrégalo, activista cultural i escriptor
de Mont-roig; José M. Gràcia, president d’ASCUMA, Ramon Mur,
periodista i Silvestre Hernández,
director de l’Institut Matarranya.
S’ha entrevistat també a Los Draps,
grup de rock de Pena-roja; Marga-

MATARRANYA

rita Celma, presidenta de Corals del
Matarranya; Lluís Hostalot, actor
calaceità; Ersi Samará, responsable
de la galeria d’art de l’Antiga Fàbrica Noguera a Beseit... I a la secció
“Galeria de personatges” una trentena de matarranyencs han passat
per les nostres pàgines. Artistes
com Ferran Blanco, José Manuel
Aragonés, Jesús Pallarés, Sigrid
Schmidt o Marian Tijm, escriptors
com Carles Andreu, Andreu Subirats o Pasqual Vidal i altres personatges molt diversos com Salvador
Benítez ‘Pajaritos’, Teresa Lombarte, César Bernús, mossèn León,
Rosalia Gil, Wirberto Delso... Molts
columnistes matarranyencs han publicat els seus textos en Temps de
Franja. Des del primer número
Miquel Blanc a “Coets”, Joaquim
Montclús a “Desperta ferro” i el
col·lectiu Viles i gents. Després
s’han anat incorporant d’altres columnistes: Carles Terès a “L’esmolet”, el col·lectiu Lo cresol, Juli Micolau a “L’argadell”, Merxe Llop a
“Dones”, Ramon Mur a “Lo raspall”, Susana Antolí a “Lo meu gènit” i Vicent de Melchor a “Vanitas
vanitatis”. L’artista plàstic maellà
Miguel Estaña aporta la il·lustració
i l’humor a “Estirores”.
La gestió i administració de la revista corre a càrrec de Cèlia Badet i la cap
de redacció i maquetació és Isabel Calaf, totes dues des de Calaceit, la
capital cultural de la comarca.
Com veieu, l’aportació de la gent
del Matarranya a l’equip de Temps de
Franja ha estat molt significativa en
aquests deu anys de vida. Esperem
complir-ne molts més si la competència de la via digital ens ho permet.
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que va tenir els precedents de La
Veu del Baix Matarranya a Favara
que funcionava el 2003, segons l’entrevista que se li va fer al seu director M. A. Ruiz a Temps de Franja i
la TV de Nonasp que també estava
activa aquest mateix any dirigida
per J. M. Ráfales.
Però la informació més general de
Temps de Franja és la que parla de
la temàtica cultural en general. La
que genera l’activa Associació Cultural del Matarranya: Trobades Culturals, assemblees generals anuals,
Cerç, Trobades d’Autors Ebrencs,
edició de llibres i CDs, classes de català per a adults, tallers de lectura,
exposicions, homenatges i premis.
La informació cultural i turística del
Consell Comarcal: Cicles d’Orgue,
Jornades Culturals i Literàries de la
tardor, presentacions a Barcelona,
Via Verda, festa de Sant Antoni i
trobades de corals i bandes. L’ensenyament és un altre dels temes recurrents: ensenyament del català a
les escoles i adults, la problemàtica
situació del català a secundària i el
Projecte d’Animació Cultural Jesús
Moncada. Altres notícies fan referència als premis Guillem Nicolau
atorgat anualment pel Govern d’Aragó i que ha recaigut en molts escriptors matarranyencs: J. Micolau,
J.M. Gràcia, S. Antolí i M. Momblant; les informacions referides a
la Llibreria Serret de Vall-de-roures,
dinamitzadora d’escriptors i llibres
i empresa guardonada; la problemàtica del sector ramader; la pèrdua
progressiva de la població dels nostres municipis; el creixement del sector turístic...
En les pàgines centrals, en l’espai

LO RASPALL

Rosalita

// Ramon Mur

Rosalía Gil, vídua de Desideri Lombarte. Rosalita va estar
el 15 d’agost a Bellmunt llegint dues pàgines del llibre Memòries d’una desmemoriada mula vella, un dels més bells que
va escriure el seu marit.
A més de tenir el detall d’assistir a la tercera jornada de lectura pública a Bellmunt, Rosalita ens va convidar a la meva
dona i a mi a berenar a Pena Roja dos dies més tard. Rosalita
és tot menys una dona desmemoriada. Manté viva la vida
creativa del seu marit al qual, segons ella recorda i conta,
acompanyava a totes les convencions culturals d'aquesta terra,
sempre en defensa de la nostra llengua, el català.
Ara, Rosalita no pot acompanyar al nostre plorat, el seu plo-

rat Desideri, però ella no deixa d'estar present en totes les concentracions que es celebren a favor de la nostra llengua i la
nostra cultura.
I com no és una dona desmemoriada, ella reviu a Pena-roja,
a la riba del riu Tastavins, però també a Barcelona, els moments que van portar al seu marit a convertir-se en un escriptor-poeta, narrador i assagista –irrepetible. Desideri va ser el
promotor de moltes iniciatives a favor del català del Baix
Aragó i es manté actual entre nosaltres gràcies als seus escrits,
però també gràcies als vius records de la seva dona, Rosalia
Gil, Rosalita, una dona que no té, per sort, res de desmemoriada.
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EXCURSIÓ A PENA-ROJA DE L’ESCOLA D’ESTIU DE LA FRANJA

Seguint les petjades de Desideri Lombarte
// ANTONI BENGOCHEA

“Desideri Lombarte i la seva literatura vist des de Pena-roja”.
Aquest era el títol que ens proposava l’excursió d’enguany de l’Escola
d’Estiu de la Franja. Una excursió
diferent, perquè l’accés a Pena-roja
des del Baix Cinca és, diguem-ne,
esforçada. Aquesta bellíssima, exòtica i, al mateix temps, moderna vila
del Tastavins es troba als confins de
la Franja, on el tranquil Matarranya
esdevé més exòtic, feréstec i ancestral que en cap altre tram del seu
recorregut.
Desideri Lombarte no es comprèn sense Pena-roja i aprofundir

en aquest binomi és el que va fer el
nombrós grup de Professors de
Català de la Franja que van baixar
amb goig cap els cingles del Tastavins per a seguir les petjades del
nostre poeta, guiats pel sociòleg,
músic i animador socio-cultural
Natxo Sorolla, al que des d’aquí
agraïm la seva impagable dedicació.
No vam poder completar tot el
recorregut, però l’excursió va resultar, diria jo, bastant pena-rogina.
Vam començar al Castell de la
“tàpia plena d’ossos de moros i de
cristians”, i ens vam enfilar pel
Camí de Vallibona, on Natxo ens va

Antoni
Bengochea
a Pena-roja
amb l’Escola
d’Estiu de la
Franja
JOAQUIM SOROLLA

narrar la història de l’agermanament de Pena-roja i Vallibona, que
és la més sentida, llegendària i
autèntica de la vila. Després de travessar el Pont Tallat, una llum entre
verda i groga, que ens anunciava la
primera tardor, ens acompanyà fins
a les imponents Roques del Masmut. Després de conèixer la visió
que la poesia lombartiana fa de les
Roques, la llum va esdevenir més
fosca quan ens intricàrem cap a la
Creu del Llop. Llops i bruixes (tan
pena-rogines) es confabularen per a
descarregar la tronada i haguérem
de tornar abans que allò s’embolicare més. A la tornada, gaudirem de la
gastronomia serrana al restaurant
de la Mare de Déu de la Font, que
va estar a l’altura de la jornada (prèvia visita a l’ermita gòtica-mudèjar
del segle XIV, Patrimoni de la
Humanitat).També poguérem visitar (amb una mica de pressa perquè
es feia tard) l’esplèndida vila de
Pena-roja, plena de ràfecs de fusta,
de racons melancòlics i llegendaris i
d’històries i records d’en Desideri.
Durant el dinar, entre plat i plat i
per als postres, repassarem unes lectures del poeta sobre “La Processó
de Vall-i-bona” i “L’emigrant Penarogí”.
Enhorabona a tots els assistents,
que des de la Ribagorça a Montroig representaven tota la Franja, i
que tornaren a les seves respectives
localitats potser no plens, però sí
amb una mica més d’aventura i de
coneixença, que no és poc.

VANITAS VANITATIS

“Matarranya”

// Vicent de Melchor

Joan Coromines (1905-1997) va ser un dels romanistes més
grans del segle XX. Entre 1955 i 1957 va fer diverses eixides
a 130 pobles i viletes del llevant aragonès per recollir dades
lingüístiques. Pocs saben que va ser este llorejat professor qui
va “inventar”, en un article de 1959, el nom de Matarranya
per denominar, per primera vegada, 29 municipis de la
comarca. Que jo sàpiga, esta designació ere fins llavors desconeguda. A tot estirar s’usaven les denominacions de Baix
Aragó o Comarca de Vall-de-Roures, i Matarranya ere només
el nom d’un riu. Les successives edicions d’un popular llibret
(1965) de Coromines van divulgar la seua proposta, i en primer
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lloc a la Gran Enciclopèdia Catalana (1968-1980; però segregant-ne tres). En fi, en el seu Onomasticon Cataloniae
(1996, s. v.) hi deia: “Des d’aleshores [1959] ençà, aquest nom
ha estat adoptat generalment en les publicacions catalanes”.
Però no solament a això: també ha segut acollit amb naturalitat
per la població i fins per l’Administració aragonesa: la llei
7/2002 reconeix legalment la Comarca del Matarranya,
encara que n’ha separat 10 municipis al N i SO. Vist avui, no
deixe de ser remarcable que un “invent” de persones i
mitjans catalans hage tengut tant d’èxit a l’Aragó (ara: també
la paraula Catalunya ve d’Itàlia, i español d’Occitània...).

// JAUME CASAS I JOSEP LABAT
El nivell C és més
exigent i obre moltes
portes en el camp laboral i d’estudis per
als nostres joves en la
veïna comunitat, va
dir Martínez Urtasun.
A més, en la seva
intervenció, la Directora General va fer
un repàs de l’evolució
de l’ensenyament de
i en català a l’Aragó
en els darrers anys.
Martínez Urtasun va
dir entre altres coses: “un treball que
ha donat molts bons resultats, malgrat que al començament el vam haver de fer sense la cobertura d’una
norma legal, com l’actual Llei de
llengües. Així es van aconseguir
coses importants com l’extensió de
classes de català a pràcticament el
cent per cent dels centres docents de
les poblacions”. Actualment són 42
els municipis on s’imparteix l’assignatura de Llengua Catalana, amb un
total de 4.000 alumnes, xifra que contrasta amb els 700 que hi havia fa 25
anys. A més, va manifestar: “s’ha
aconseguit engegar projectes bilingües castellà-català en dos col·legis
i tres instituts, a Fraga i Tamarit, on
els alumnes estudien en català i ja
s’han expedit 500 títols de nivell B
de català”. De cara al futur, va afirmar que els reptes del seu departament passen per desenvolupar el currículum de català per millorar la
qualitat d’aquest ensenyament i donar a conèixer la realitat lingüística
de les comarques aragoneses catalanoparlants a la resta del territori per
a evitar que un fet natural com és el
d’estudiar la pròpia llengua, s’utilitzi
com a arma.
Per la seva part, la Directora del
Centre de Professors i Recursos de
Fraga va apuntar que l’Escola d’Estiu pretén donar respostes i pautes
d’actuació davant el repte que suposa la coexistència i l’aprenentatge de
vàries llengües a l’escola.

Ponències a
l’Escola
d’Estiu de la
Franja
JAUME CASAS

Bons resultats
a les proves
lliures de català
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La Directora de Política Educativa
del Govern d’Aragó, Carmen Martínez Urtasun, va inaugurar el passat
16 de setembre al Palau Montcada
de Fraga la XIV edició de l’Escola
d’Estiu a la Franja. Aquest certamen
està organitzat pel Departament
d’Educació del Govern d’Aragó a
través del Centre de Professors i Recursos de Fraga.
En una primera sessió, es van
desenvolupar tres ponències: “La
planificació de l’ensenyament de
les llengües en currículums multilingües” a càrrec d’Oriol Guash de la
Universitat Autònoma, “El tractament de les llengües a l’Escola Andorrana” per Anna Oliva, responsable d’Innovació Pedagògica del Govern d’Andorra i “Àmbit lingüístic
de l’Institut Montgròs: un exemple
d’implementació de currículum integrat de llengües” per Susanna
Soler i Laura Becerra, professores
del centre; i una taula rodona: “Projectes lingüístics: l’ensenyament castellà-català a l’Aragó”, que va comptar amb representants dels centres
d’Aragó amb projecte lingüístic.
La segona sessió va consistir en
una visita guiada per Natxo Sorolla,
sociòleg per la UAB, a Pena-roja i
voltants per a conèixer la figura de
l’escriptor aragonès en català, Desideri Lombarte. El recorregut es va
completar amb la lectura dels seus
poemes a càrrec d’Antoni Bengochea.
A la convocatòria van acudir més
de quaranta docents, majoritàriament de llengua catalana.
La Directora General, Carmen
Martínez Urtasun, va assegurar en el
transcurs de la inauguració, que el
Departament d’Educació del Govern d’Aragó treballa amb la Generalitat de Catalunya per a aconseguir
el reconeixement del nivell C de català per als estudiants de la Franja.
Fa tres anys es va aconseguir que els
estudiants aragonesos que han finalitzat l’ESO i han cursat estudis de
llengua catalana, rebin automàticament el títol de nivell intermedi o B.

BAIX CINCA

L’Escola d’Estiu de la Franja debat
a Fraga l’educació plurilingüe

// MARIVÍ BASALLO
Dels 10 alumnes de l’I.E.S Baix
Cinca de Fraga que es van presentar el passat mes de juny a les diverses proves lliures de Llengua catalana que es convoquen, 6 n’han
obtingut uns resultats satisfactoris
amb qualificació d’aptes en el diferent nivell al qual es presentaven.
La majoria dels alumnes procedeixen de 1r curs de batxillerat, encara
que també n’hi ha algun de 2n de
batxillerat i algun de 4t d’ESO, en
aquest cas procedent de Ballobar i
que, per tant, no té dret al Certificat
de nivell B quan acaba l’Educació
Secundària Obligatòria. Sobre
aquest tema existeix una demanda
social que sol·licita per a aquests
alumnes, que s’incorporen a l’aprenentatge d’aquesta llengua a 1r curs
de l’ESO, els mateixos drets que tenen els seus companys, ja que està
suficientment demostrat que tenen
el mateix nivell i capacitat quan
acaben aquesta etapa.
Una altra demanda faria referència a l’obtenció del Certificat de nivell C en acabar el batxillerat, però
aquest és un tema que, si bé cada
vegada veiem més a prop, encara
s’està debatent.
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Els miners de la conca de Mequinensa
es solidaritzen amb la comarca d’Andorra
// LLUÍS RAJADELL

Les dues empreses mineres de
Mequinensa (Saragossa) van quedar paralitzades el passat dia 22 de
setembre i 45 dels seus 80 treballadors van participar activament en
les mobilitzacions organitzades a Terol dis de la vaga de quatre dies convocada pels sindicats UGT i
CC.OO. a tot l’Estat. Els miners de
la conca mequinensana van incorporar-se a les barricades que van tallar la circulació de vehicles per les
principals carreteres del voltant de
les comarques mineres terolenques.
A les 10 del matí, mig centenar de
miners saragossans i altres tants de
la comarca d’Andorra van pegar-li
foc a un claper de rodes damunt del
quitrà de la N-211, que va quedar tallada a l’altura de Gargallo. Els

Miner de
Carboníferas
del Ebro de
Mequinensa
MERCÈ GILI

miners demanaven l’aprovació immediata del decret del Govern central que reserva un 15% de la producció elèctrica per a les tèrmiques
que cremen carbó nacional. Esta
mesura desbloquejaria el sector carbonífer, pràcticament paralitzat des
de primers d’any.
A més reclamaven que les ajudes
a la producció de carbó no s’acaben
l’any 2014, com preveu la Unió Europea, i que s’accelere el procés de
creació de llocs de treball alternatius
a la mineria, un sector que, ara per
ara, pareix condemnat a l’extinció.
La convocatòria de vaga va ser secundada per totes les mines aragoneses, que van suspendre la producció, tant a la Comarca d’AndorraSierra de Arcos, amb quatre empre-

ses carboníferes, com a Mequinensa,
amb dues. Les protestes van provocar llargues retencions, sobre tot a la
N-232. La presència de la Guàrdia
Civil va contribuir a regular la situació sense altercats.
El responsable de la Federación
de Industrias Afines (FIA) –que inclou la mineria– d’UGT a Aragó, el
miner mequinensà Javier Caballé, va
explicar que a la conca de Mequinensa hi ha “nerviosisme i inquietud”. “Veiem perillar els nostres
treballs i el futur de tota la conca”,
va dir. Caballé va reconèixer que els
treballadors de les dues mines de la
localitat saragossana han cobrat
puntualment els jornals, però va
advertir de que, si la venda de carbó
no es desbloqueja d’immediat, el pagament de la nòmina de setembre
“perillarà”. El miner va afegir que
des de fa quatre mesos els treballadors es dediquen a activitats complementàries i a manteniment de les explotacions, “però la situació no es
pot mantenir així per més temps”.
El principal client de les mines
mequinensanes és la central tèrmica d’Escucha (Terol), però, degut a
la manca de demanda i l’aprofitament d’altres fonts energètiques
està, actualment, parada. Javier
Caballé va anunciar que, si la producció i venda de carbó no es
reprenen, els miners radicalitzaran
les seues protestes.

L’ARGADELL

El repte

// Juli Micolau

Sovint reflexiono sobre quines deuen ser les causes que
mos fan caure a l'index més alt de fracàs escolar d’Europa.
Si una societat com la nostra, que té un sistema educatiu
molt avançat –el millor que hem tingut mai– no és capaç de
formar amb un rendiment notable i/o satisfactori, podríem
dir que el fracàs és col·lectiu. No és de rebut delegar tota la
qüestió al ram dels mestres, perquè mestres de la vida ho
som tots.
¿És culpa dels pares que no atenen prou als seus fills?
¿Dels alumnes, que ho tenen tot a la mà i no valoren res?
Segurament també hi ha docents que no deuen estar a l’alçada de les circumstàncies, però quan es té a l’abast les
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tecnologies d’informació tan extraordinàries com ara, no hi
ha excusa. Filòsofs, pedagogs, intel·lectuals, han creat eines i
mecanismes al llarg de la història: aprofitem-los! Aprenguem d’ells o es pot perdre una generació plàcida i conformista sense causes ni lluita que cau, generosament, a la desídia i la indiferència.
De res serveix voler alliçonar si no és per fascinar-nos.
Demostrem-nos la part més humana. Anant sempre a la
velocitat de la llum hauríem de pensar on volem anar a
parar.
Assosseguem-nos en el temps per a buscar amb quietud
l’equilibri i trobar el millor des del dedins més nostre.

BAIX CINCA

“Un museu al meu Institut”
// ELI TORRENT

s’ha implicat la meitat dels professors
del centre i quasi la totalitat dels alumnes.
L’objectiu del projecte és apropar el
món de l’art als estudiants. Per això, els
passadissos del centre han estat decorats
amb rèpliques d’obres pictòriques triades pels alumnes i s’han enregistrat
unes audioguies en diversos idiomes
perquè els visitants puguin fer un recorregut artístic per diferents autors com

Velázquez, Goya, Dalí, Picasso, Warhol, etc. Presidint el vestíbul ja trobem
una impressionant rèplica del Guernika de Picasso, realitzada pels alumnes
de 2n d’ESO i 4t de Diversificació.
Les persones interessades poden visitar l’exposició en grups o de manera
individual i gaudir d’explicacions tant
a través de les audioguies com dels vídeos que mostren com s’ha desenvolupat el projecte.

Inauguració
del projecte
“Un museu a
l’institut”
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El passat dia 22 de setembre es va
portar a terme, a l’IES Ramon J. Sender, la inauguració d’un projecte anomenat ‘Un museu al meu institut’.
A l’acte va assistir-hi la Consellera
d’Educació del Govern d’Aragó, Mª
Victoria Broto; l’alcalde de Fraga, José
Luis Moret; el president de la comarca
del Baix Cinca, Evaristo Cabistañ entre
altres personalitats del món cultural,
educatiu i polític. El director del centre,
Aurelio Trigueros, va explicar els objectius del projecte i va expressar la seva
satisfacció pel resultat obtingut. A continuació, un grup d’alumnes van recitar
un poema de Rafael Alberti i Jessica
Vergara, de 3r d’ESO va llegir un relat
de la seva companya Inés Zugasti narrant l’experiència viscuda des del
punt de vista de l’alumnat.
Sergio Duce, professor responsable
del projecte, va explicar tot el seu procés de concepció i realització en el qual
han participat, durant els dos darrers
cursos, els departaments d’Educació
Plàstica i Visual, el de Llengua Castellana, Llengua Catalana i Llengües
Estrangeres, així com els departaments
d’Història i de Música; això vol dir que

JAUME CASAS

ESTAMPES RIBERENQUES

10 anys, número 100 de Temps de Franja
Què rodons són els números 10 i 100! És indiscutible que el
nostre cervell els percep d’aquesta manera. Deu ser els zeros
que porten. La veritat és que tenim una tendència natural a arrodonir, a empaquetar i a donar-li un sentit i significat a tot el que
ens envolta. Per això sempre hem desitjat un cosmos –ordre–
com a univers, però en realitat, tenim un caos –desordre–. El
sistema decimal ens sembla proporcionat, simètric i equilibrat.
Únicament alguns elements subversius –com els venedors d’ous–
s’atreveixen a contradir-ho; en aquest cas, agrupant la seva mercaderia de 12 en 12, la celebració de qualsevol efemèride relacionada amb els ous seria els 120 aniversari. Ja sé que també
es fan celebracions quan han passat 25, 50 i 75 anys, però això
no és una altra cosa que un invent d’una colla d’impacients que
se fonen per arribar als 100 i aprofiten que 25, 50 i 75 se corresponen amb un quart, la meitat i tres quarts de 100, per celebrar
alguna cosa. Altra vegada el 100. Què us havíeu pensat?
Ara bé, tot això no ens eximeix del reconeixement que 10
anys ja són anys i que 100 números, són molts números. I això
és el que té Temps de Franja, una dècada documentada o un
centenar de revistes plenes de fotos i textos sobre la Franja.
Ha estat un llarg periple; però el que és important és que
encara no estem cansats de bregar i no ens aturarem perquè
TdF, als franjolins malalts de llengua, ens fa sentir vius i com

// Josep Labat

deia Kavafis per boca del Llach, l’important és el viatge,
metàfora de la vida, no la destinació. Al llarg d’aquest camí
hem vist i hem après molt, però també, malauradament, hem
perdut alguna que altra maleta. Ara, quan miro cap a enrere,
em ve el record de la tarda d’estiu que el vam iniciar. Allà, a
la vora del Cinca, encara hi érem tots: companys, amics o
família, tant se val. Aquella tarda, Josep, principal impulsor
de la criatura, va proposar entre altres coses, el nom de
“Temps de Franja” amb el propòsit d’emular la mítica revista dels valencians “El Temps” ja que com aquests, necessitàvem crear un element d’unió i coneixença entre tots nosaltres, els franjolins. No sé si TdF ens ha fet més savis i poderosos, però sí ens ha agermanat superant la llunyania de
projectes més aïllats i menys ambiciosos com Batecs i Sorolla’t i, d’aquesta manera, hem recuperat l’esperit i l’àmplia
visió que tenia Desperta Ferro!
Com és ben segur que no arribaré a veure-la amb 100 anys
o l’exemplar número 1000, he decidit apuntar-me a la festa dels
100 números ara que puc, relaxar-me i gaudir de la nostra criatura sense retreure-li els defectes, amb ulls de mare, i després
esperar amb paciència el 25è aniversari que, mirat amb optimisme, tampoc està tant lluny!
(Fraga, 10 del 10 del 10).
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ENTREVISTA

RAMON SARRATE, EMPRESARI

«Lo català semp
per a promoure

TEMPS DE FRANJA / n. 100 / novembre 2010

// JOSEP ESPLUGA
Ramon Sarrate és un empresari lliterà amb
unes preocupacions culturals més que notables.
Tota una raresa al nostre territori. Nascut a
Alcampell el 1953, fa la seua carrera professional
a Binèfar, capital econòmica de la Llitera, on al
llarg dels anys ha posat en marxa iniciatives
empresarials molt diverses (pubs, restaurants, el
mític Chantilly, encara en actiu).
Però la joia de la corona del seu itinerari és la
fàbrica de gelats que l’any 1988 va instal·lar a
Alcampell, basada en la filosofia de fer un producte d’alta qualitat, cent per cent natural i arrelat a la terra. Des d’aleshores, la seua expansió
ha estat imparable i l’èxit de la iniciativa l’ha
convertit en un dels més reconeguts empresaris
de la Llitera i de molt més enllà.
Pregunta. Qui no haja provat els
“Chelats Sarrate” encara no ha descobert un dels millors plaers de la
nostra terra.
Resposta. Fa més de vint anys que
fem gelats. Lo més important és la qualitat de les matèries primeres, i en això
no fallem mai. Després també hi ha el
mètode d’elaboració, que és plenament
artesanal. Ara mateix tenim una vintena de treballadors i unes noves instal·lacions amb un local més gran...

P: Una de les coses que ha donat
renom a “Chelats Sarrate” és la varietat de sabors que feu...
R: Sí. La gent se sorprèn de que puguem fer gelats de qualsevol cosa. A
més dels clàssics de nata, maduixa, vainilla, coco, etc., també fem gelats de
vinagre, de formatge idiazàbal, de
gambes, de fongs, de xoriço, de tortilla
en trumfa, de multitud d’herbes aromàtiques, i de tot el que vulgues. Tenen molta demanda. Normalment
els invento jo mateix. Ara fa poc
me’n van demanar uns de baies del Tibet, però normalment, procurem que
els gelats tinguen una personalitat lligada al territori i que les matèries primeres provinguen d’ací.

P: ...i un altre motiu de comentari
acostuma a ser el nom de l’empresa.
Per què “Chelats Sarrate”?
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Ramon
Sarrate

R: En aquell moment, durant els
anys vuitanta, la cosa del català ací estava encara pitjor que ara, que ja és dir.
Jo no volia posar-ho en castellà, però
tampoc volia que la gent llegís “gelats”
quan naltros diem “chelats”, així que
vaig pensar que lo nom podria ser una
barrea entre aragonès i català, perquè
l’aragonès és l’altra llengua ignorada
i represaliada a l’Aragó. Vaig pensar
que així els aragonesos s’emprenyarien com a mones i els catalans també.
Almenys parlarien de jo.

P: I has comprovat si tant els aragonesos com els catalans s’han emprenyat molt?
R: No tant. Als aragonesos tant
se’ls en fot, a ells lis sona a català. Els
catalanoparlants sí que t’ho demanen,
sempre els motiva curiositat, i els explico que és un nom de fusió. És
màrqueting. Sovent també em pregunten per què poso “Uesca” sense “H”,
i jo els responc que perquè la gramàtica de l’aragonès va decidir prescindir-ne. Vaig començar la meua reivindicació lingüística a finals dels setanta
quan treballava Binèfar amb gent de
la fabla i del català, i haig après una
mica de cada llengua. No vull renunciar a la meua pròpia història.

P: Ara fa un temps vas patir algun
problema legal per la retolació en ca-

talà dels vostres productes. Per què
va ser?
R: Tot el que ix cap a les botigues ho
etiquetem en cinc idiomes: aragonès,
català, castellà, euskera i gallec. Mos
agrada ser respectuosos amb totes les
llengües. El problema que vam tindre
va ser per la direcció, perquè posàvem
“Espanya” amb “ny” en lloc de “ñ”, i
també “Uesca” sense “H”. Un dia va
passar lo manescal i mos va dir que
això no podia ser, perquè a Aragó no
estava legalitzat ni el català ni l’aragonès. I mos ho va prohibir. Fixa’t com
estem. També van denunciar la cooperativa d’Alcampell perquè etiquetava
l’oli només en català. I una botiga d’El
Torricó que portava mel d’un productor de la part de Tortosa, li van dir que
no la podia vendre perquè estava etiquetada només en català. I així va tot...
És de vergonya aliena. Però la gent ni
s’immuta... Ja veus com estan los noms
dels llocs, tota la toponímia està que fa
pena de veure...

P: I l’adreça ara com la poses?
R: Com que em vaig emprenyar, ara
no hi fico ni Espanya ni Uesca, ara només hi poso “Comarca de Llitera”. Ara
moltes coses procurem posar-les de manera que es puguen llegir tant en
català com en castellà, perquè així
m’evito problemes i cadascú ho llegeix

P: Pertanys a algun gremi o associació d’empresaris comarcal o provincial?
R: Sí, estic a l’Asociación de Empresarios de Binéfar y la Litera. Que ja estic fart de dir-los que hi fiquen “Llitera”
en lloc de “Litera”. A la primera reunió
que vam fer ja vam tindre una bulla per
això, però és igual, no ha servit de res.

P: Hi ha algun altre empresari al
que li passe el mateix que a tu?
R: No ho crec. En estos aspectes la
gent no diu res. Algun potser ho
pense, o a vegades ho diu, però ningú
no fa res. Som uns conformistes acabats. I això ho explica tot.

P: Potser es pensen que els ocasionarà problemes...
R: Lo català no ha estat mai un problema per a vendre més o menys, al contrari, sempre ha estat una oportunitat.
Tota la zona on es parla aragonès, des
de la vall d’Hecho cap ací a la Ribagorça, encara no sé perquè no aprofiten la
possibilitat que tenen de ser diferents
dels altres, per a distingir-se de la resta
d’Aragó. Això els donaria una imatge
comercial més forta i estic segur que els
portaria més clients, i, a la vegada,
faria molt per dignificar la cultura local
i les seues condicions d’existència. Així
normalitzes lo que és la teua vida i, a la
vegada, la gent que ve de fora veu que
això és realment així, que ixa realitat
existeix. Perquè ara a molts llocs fan
propaganda de, per exemple, la “torteta” de no-sé-què... home si això és diu
“pataca”, tio, posa-li “pataca” i ja està,
i si en un altre lloc es diu “bola”, i en un
altre es diu “torteta”, a cada lloc poseuli com se li digue.

P: D’on provenen les teues reivindicacions lingüístiques i culturals?
R: A finals dels setanta o principis dels
vuitanta a Binèfar vam muntar un

grup anomenat “Renaixent”, era un
grup de reivindicació cultural i lingüística feit per gent de la parla aragonesa i catalana que vivíem allà. N’hi havia un de la vall de Chistau, un de Binèfar, una noia de Montsó, un d’Algaió,
jo mateix i dos o tres més. Una vegada
mos van vindre a gravar per a la segona
cadena de la televisió aragonesa. A jo
llavors, com que portava el Bingo de Binèfar, em coneixia molta gent, i després
d’emetre-ho em venia gent a amenaçarme i em deien “ah, si te pillamos por
el pueblo ya verás...”. Lo típic. També
mos van entrevistar a Ràdio-4 de Barbastre, on trucava gent dient-mos que
de què anàvem, que “lo que hay que

P: Un sentiment del qual s’aprofiten alguns polítics per a deixar morir
la llengua?
R: En el fons, tot açò s’ha d’arreglar

hacer es aprender a hablar bien el castellano, antes que aprender el catalán”.
I jo els deia “es que no lo tenemos que
aprender, que ya lo hablamos!”. Quins

a Saragossa. Són los polítics aragonesos
los que han d’arreglar les coses. Però si
des d’ací no diem res... ells mai faran res.
Com ha passat ara amb la Llei de
Llengües. Quan anaves a dir alguna cosa
encara los polítics d’ací
«Procurem que els
et diven “calla, calla,
que ara no es pot fer
gelats tinguen una
res més que això”. No
personalitat lligada n’estic d’acord. Si los
polítics locals haguesal territori»
sen reivindicat lo que
és just, segur que los de Saragossa s’haguessen espavilat més. Però molt em
temo que als polítics de la Franja no els
interessa que es mogue el tema. Segurament hi podrien perdre la butaca.

collons... Era a principis dels anys vuitanta i llavors tot era ignorància i
menyspreu. I avui si fa o no fa...

P: Quin impacte tindrà la Llei de
Llengües?
R: Que continue sent optatiu ací a

P: Com s’hauria de lluitar contra
la ignorància i el menyspreu?
R: El mal és que la gent del propi país

l’escola del teu lloc aprendre la teua
pròpia llengua... és una presa de pèl. És
com dir-te “tu continua siguent analfabet i sobretot no et deixes veure gaire”.

no reaccionem. I tot lo que vingue de
fora... encara mos és contraproduent.
De tant en tant ve algú de Barcelona,
fa lo gran discurs i llavors encara mos
complique més la vida. Los sentiments
de la gent són una cosa molt delicada.
Jo me sentisco aragonès, però si em diguessen que m’hauria de sentir català...
m’hi veuria forçat. Jo me sentisco
d’ací. Si açò és Aragó, llavors me sentisco aragonès. Si açò fos Catalunya, me
sentiria català. Si algun dia es digués de
passar-mos a Catalunya, potser jo m’hi
apuntaria el primer, només perquè
llavors podria viure i treballar d’acord
amb la meua pròpia cultura i no tindria
que fer tantes comèdies. Perquè ara des
d’Aragó tot són pals a les rodes. Però
si hi hagués una reacció hauria d’eixir
d’ací. Una altra cosa és que s’hauria de
comptar amb la col·laboració de les universitats aragoneses i catalanes, de
l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia de l’Aragonès, etc.
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com millor li va. Però vaja, “Llitera” no
ho canviaria mai per “Litera”, això ho
tinc claríssim. Perquè etimològicament
“Llitera” és una terra llisa, plana, mentre que “Litera” és un llit doble. L’un
és un topònim i l’altre és un moble.

ENTREVISTA

pre ha estat una oportunitat
e el nostres productes»

P: Donades les circumstàncies, tenim alguna solució?
R: Jo sempre dic el mateix. Un país
de quinze mil habitants com Andorra,
que hi vaig estar treballant fa molts
anys, on hi ha una població molt gran
d’espanyols, de portuguesos, de francesos... Ells et diuen “fes lo que vulgues, parla com et done la gana”. Ara
bé, tot el que és oficial, tot en català.
Si tu vols treballar a l’administració
has d’aprendre català. Clar. Ací què
passa? Li dius a un “estudia català”, i
ell et diu “i això per a què serveix?”.
És incomprensible. Cada vegada hi ha
més gent que prefereix que els fills no
aprenguen lo català a casa, “perquè
així parlaran millor lo castellà”, diuen.
“Tela marinera”. Cal una reacció de la
gent del país, i això només ho poden
promoure les associacions de parlants
de català i d’aragonès actuant de manera conjunta i apartidista.
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Associacions de dones a la Llitera
// JOSEFINA MOTIS
Des de que va començar l’associacionisme en els pobles de la Llitera,
hi va haver molta activitat d’aquest
tipus. A tots ells van sorgir les associacions de dones, dones rurals, mestresses de casa majoritàriament.
Perquè a la societat rural, en
aquests pobles en especial, de petits
a mitjans propietaris agrícoles i ramaders, la dona té una part molt activa i primordial en el desenvolupament del negoci familiar, a més de
les tasques tradicionals. També hi ha
algunes amb petits negocis, botigues
serveis o treballen a jornal. De
noves generacions, n’hi ha a l’ensenyament, a la sanitat, alguna periodista, estètica i d’altres que requereixen més mobilitat, anar i venir del
poble, o viure fora.
Aquestes associacions de dones
son principalment mestresses de
casa amb les tasques pròpies. Múltiples treballs, es podria dir. Són molt
actives, col·laboren amb celebracions
i festes, organitzen excursions i cursos amb diferents temes, jardineria,
informàtica, cuina i primers auxilis,
Una tasca important és estar en contacte entre elles, les associacions
dels pobles, i fins i tot tenien una línia de comunicació amb una organització europea.
A la Llitera van tenir la iniciativa
de fer una trobada anual les mestresses de casa de tots el pobles de la comarca. Fa més de vint anys que es

van trobant un dijous de la primera
quinzena de juny, cada vegada a un
poble diferent.
Surt un autocar de cada poble i es
troben a un lloc adient per esmorzar.
Tenen costum de fer una missa –les
misses encara són cerimònies festives de celebració d’esdeveniments
en aquests pobles–. I naturalment, a
tota festa hi ha d’haver una alifara.
Fan portar un bon dinar d’un catering segons el nombre d’assistents.
Generalment es posen taules als pavellons esportius, o a un lloc gran i
còmode.
L’any passat va ser a Albelda ja
per segona vegada de la ronda de
pobles. Aquest any ha estat a Esplús
que, per cert, va agradar molt el ben

25è
aniversari de
l’Associació
de Dones
d’Albelda

conservat que esta el poble, i com es
va organitzar la trobada. Desprès
del dinar van fer ball, o escoltar música amb un duo local de bon sentir.
S’ho passen bé per les tertúlies i
tracte amb diferents pobles dels voltants.
Encara que, com que ja fa anys
que es fa, s’ ha repetit a tots els pobles. Diuen que aquest any va tenir
menys participació, i es possible,
que aquest costum s’ acabi.
El costum de trobar-se a un
poble de la Llitera potser ja no
dóna més de si, però com que les
associacions segueixen igualment,
poden tenir altres iniciatives o
maneres de continuar aquest dia
de convivència.

DESPERTA FERRO!

Ejerique Ruiz

// Joaquim Montclús

El professor i arqueòleg Enrique Vallespí, nét de Pérez
Temprado, fill de Favara i ara resident a Sevilla, em recordava en una de les darreres converses que no s’havia de confondre a Julián Ejerique Ruiz, ni amb el seu pare ni amb el
seu fill. Tots tres porten el nom de Julián, però l’historiador i
col·laborador del Boletín de Historia y Geografía del Bajo
Aragón fou Julián Ejerique Ruiz. L’insigne calaceità va
morir molt jove, amb 45 anys, i només va tenir un fill. Aquest,
acabada la guerra, després de vendre la casa i totes les propietats, va marxar de la població i es va instal·lar a Castelló.
A Calaceit, a penes tenien família, i és aquesta la principal
raó, perquè la seva figura hagi quedat desdibuixada i oblidada, malgrat que va ser un escriptor i un col·laborador del
Boletín molt important en tots els aspectes.
El personatge en qüestió va nàixer a Calaceit l’any 1882, el

12

mateix any que va nàixer Joan Cabré, i va morir a Barcelona
el 6 de gener de 1927. Posteriorment va ser enterrat a Calaceit en el panteó familiar.
Com Santiago Vidiella, Joan Cabré i Marià Galindo va
estudiar a la Universitat de Saragossa, filosofia i dret, malgrat que no va acabar els estudis. Era un hisendat, però també un home de gran cultura. Va ajudar a finançar la publicació del Boletín i també altres iniciatives. En el Boletín va
publicar: “Dos bajo-aragoneses ilustres”; “De Maella”; “Una
inscripción aràbiga”; “Villazgos de Castelserás, Torrevelilla y
La Codoñera”, “El célebre Cura de Valdealgofa D. Ramón
Segura”, etc., perquè també col·laborava en el que deien
“datos sueltos”.
Era parent de Pío Membrado de Bellmunt. Seria convenient que algú fes una ampla biografia sobre el personatge.

L’ocultació de la Franja
tenen la clara intenció de no donar
personalitat ni unitat a les poblacions catalanoparlants. S’enumera
comarca per comarca, però mai la
unitat de la Franja.
El Periódico decididament amaga
la denominació de La Franja al titular i utilitza una perífrasi molt forçada: “Aragoneses de zonas limítrofes
con Cataluña podrán ver
las emisiones de TV3”. Fa
un titular força inassumible
i llarg, en lloc de triar-ne un
de senzill com La Franja

esas zonas donde mucha gente habla
esa lengua que es el catalán.”
La Franja no deixa d’existir. Tot i
que eviton lo nom. Los objectius de
l’acord són los que són. Lo nom no
fa la cosa. Però ajuda!

podrà ver las emisiones de
TV3.
Gràcies a Ràdio Matarranya podem accedir a la
claredat en les intervencions
del Conseller de Presidència: “Hay que tener un recuerdo para todo lo que es
La Franja, para todas aquellas personas que compartís
lengua.” I és clar en la denominació de la llengua i els
objectius de l’acord: “Se ha
elaborado una ley de lenguas que dice que Aragón
tiene entre sus lenguas el catalán. Por tanto no tendria
sentido que justamente el
medio de comunicación
más importante en esa lengua no se pudiera ver en
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Estos dies s’ha signat un acord entre el govern aragonès i el català per
a poder veure TV3 a la Franja i per
a poder veure AragónTV a Salou i
les seues rodalies. L’objectiu principal és eixe. Esta és una gran notícia
per a tots los catalanoparlants! Un
gran pas, un gran acord, que cal
agrair als respectius governs i polítics
involucrats.
Catalunya hi té objectius ideològics per la normalització lingüística, però també per a mantindre les
audiències que tenia la televisió
analògica. A la Franja, independentment de les fílies o fòbies de
cadascú, hi ha interès en continuar
rebent los capítols de Ventdelplà,
els partits del Barça o l’Alqueria
Blanca (Canal 9). Los socialistes
d’Aragó tenen interès per (matisades) qüestions ideològiques, i una
Llei de llengües que complir. Però
també tenen interès en fer arribar
les emissions a la població aragonesa en apartaments a Salou.
Però comunicació del Govern i la
premsa aragonesa opinen que és perillós que La Franja, a més d'una
llengua, tinguen un territori i una
personalitat! Per això han ocultat deliberadament La Franja. L’Heraldo
tria un titular neutre “Aragón y
Cataluña acuerdan las emisiones
autonómicas en sus zonas limítrofes”. Però al llarg de la notícia

RECULL DE PREMSA

L’ESPURNEGALL // Natxo Sorolla

TOT ENSENYANT LES DENTS

100 camins

// Ramon Sistac

Camí, cop, vegada, pic, volta, viatge... Sinònims que, com a
tals, sempre volen dir el mateix: “dins la idea de repetició d’una acció o d’un esdeveniment, cada cas d’acompliment d’aquesta acció o d’aquest esdeveniment”. A mi m’agrada més
“camí”. I m’agrada per dos motius. Primer, perquè és més
propi del meu dialecte i així, dient “camí”, em fa la impressió
que mantinc la línia directa amb els meus ancestres i amb el
meu paisatge atàvic. Però també m’agrada perquè, al contrari de “cop” (que pareix que fa referència a una acció instantània i contundent), “camí” evoca el trajecte, el procés, el
recorregut. Bon moment per a pensar-hi, ara que per centèsim camí agafo l’estilogràfica i un full d’un blanc immaculat
(immaculat però per una sola cara, que cal reaprofitar). Cent
camins he començat el mateix procés, la mateixa aventura
–per bé que en un parell d’ocasions, per motius diversos, es

va avortar–, i cent camins s’ha produït la meravellosa comunió entre les neurones, la mà, l’estilogràfica i el paper (algú
ho recorda? “Lo camp és blanc, / la llavor és negra, / cinc
són los bous / que menen la rella”). Generalment a casa,
però també al tren, en un cafè, dissimuladament a la faena,
fins i tot dalt d’un avió... I fent anar alternativament, segons
l’estat d’ànim, la vella Parker de la comunió, la Waterman tot
terreny, la Montblanc que sap escriure sola...
El que passa és que, al començament, estimulava les neurones amb un bon whisky de malta, o amb un bourbon. Avui,
ironies del destí, m’acompanyo d’una trista tassa de marialluïsa. La revista es consolida, però a mi l’edat no em perdona. Felicitacions a tothom que ha compartit, ja siga des de
l’escriptura, les diverses fases del disseny i la producció, o la
lectura, el petit miracle de Temps de Franja.
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TEMA DEL MES

Jesús Grau, el calaceità que ajudà
a condemnar a dirigents nazis
Setanta aniversari de l’arribada dels deportats republicans espanyols
al camp de concentració de Mauthausen
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// LLUÍS RAJADELL
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Quan, el març
de 1938, Jesús
Grau, forner de
professió, va tindre que marxar,
amb 14 anys, del
seu poble, Calaceit, amb tota la
seua família, per
escapar de la sarpa de les tropes
franquistes, no podia imaginar que
acabaria jugant un
paper destacat, encara que a l’ombra, en el judici
més famós de la
història, el que es
va celebrar a Nuremberg (Alemanya) l’any 1946
contra la cúpula del III Reich.
Amic del fotògraf del camp de
concentració de Mauthausen (Àustria), el també pres republicà Francesc Boix, Grau es va encarregar,
amb altres companys, de la perillosa
tasca de traure del presidi els negatius de les fotos que Boix li entregava. Una vegada fora, els amagava a
la casa de la senyora Ana Pointner,
una austríaca opositora al nazisme
que ajudava a una colla de presos republicans espanyols que eixia, diàriament, a treballar a una pedrera
privada.
A l’acabar la II Guerra Mundial,
alguns del capitostos nazis van al·legar que desconeixien l’existència
dels camps de concentració i el que
hi passava. Va ser el cas d’Albert
Speer, considerat “l’arquitecte del
nazisme”. Però el testimoni de Francesc Boix i les fotos que va aportar
van servir per a condemnar a aquells
dirigents ‘desmemoriats’. Algunes de
les imatges inculpatòries exhibides
per Boix havien estat ocultades i recuperades, una vegada alliberat el
camp de concentració, per Jesús

Jesús Grau
en el moment
d’incorporarse a la colla
dels
republicans
destinats a
treballar a
la pedrera
privada
propera al
camp de
Mauthausen
ANTONIA
CHAMPOUSSIN

Grau i Jacinto
Cortés, un altre republicà espanyol.
La filla de Grau,
Antònia, resident
a Niça (França),
explica que el seu
pare i el grup de
joves republicans
espanyols que van
ocultar els clixés
“volien provar el
que passava dins
del camp de concentració, per a
que el món ho sapiguera”. Una neboda de Grau resident a Saragossa,
Isabel Sanmartín,
afegeix que alguns
caps del nazisme
“ho negaven tot i, si els van condemnar, va ser per les fotos que els espanyols van aportar. I això que ni
tan sols eren militars. Només eren,
com en el cas de mon tio, gent que
per la seua ideologia havia hagut
que fugir a França”.
Però l ‘etapa vital de Jesús Grau
que, indirectament, va portar a la
presó de Spandau (Alemanya) a Albert Speer i altres responsables
nazis, havia començat feia quasi
deu anys a Calaceit. Després de
fugir d’Espanya amb la caiguda de
la II República, com altres cents de
milers de republicans, va refugiar-se
a França. Amb l’ocupació pel III
Reich, i com el govern espanyol se’n
va desentendre d’aquella gent, Alemanya va deportar els refugiats als
camps de concentració nazis. El
passat agost se’n van complir setanta
anys d’aquella ignominiosa deportació massiva.
Un tren va transportar a centenars
de republicans espanyols, entre els
quals estaven Jesús Grau i la seua família –els dos pares i tres germanes–,
des d’Angulema (França) a Maut-

hausen. A l’arribar a les portes del
camp, pare i fill van ser empresonats
i les dones retornades al lloc d’origen. El pare de Jesús ja no eixiria de
Mauthausen, on va morir.
Dins del camp, Boix, que treballava al servei d’identificació del camp,
va fer amistat amb Jesús Grau.
Quan Grau i altres joves espanyols,
els denominats ‘Poschacher’, van
eixir a treballar fora del presidi,
van aprofitar per traure i ocultar els
negatius de les fotos que mostraven
l’horror del camp. Benito Bermejo,
historiador que ha investigat la presència espanyola a Mauthausen, explica que el comandament del camp
va obrir una mica la mà amb aquella
colla de joves republicans, que, al
darrer període d’empresonament,
tenien un estatus quasi civil al treballar fora del recinte penitenciari.
Encara que tenien certa llibertat
de moviments, l’extracció i ocultació
dels negatius era una tasca perillosa.
La filla de Jesús Grau recorda que
son pare li contava que tenien molta
por, “per ells i per la senyora Ana
Poitner, que ocultava els negatius a
la seua casa”. Una vegada alliberat
el camp per tropes nord-americanes,
l’any 1945, Grau i Boix van recuperar els negatius, que segons conta
Antònia Grau, estaven amagats a la
carbonera de la senyora Pointner.
Francesc Boix, l’únic testimoni
espanyol al judici de Nuremberg, va
aportar les fotos que va poder positivar amb els negatius que havien
tret del camp els seus amics, i amb
altres que ell mateix va amagar,
com a proba de les atrocitats nazis
a Mauthausen. Al famós camp de
concentració austríac van morir
5.000 dels 8.000 republicans espanyols empresonats. En total, van passar pel camp i van patir el règim de
treball i brutalitat de Mauthausen
entre 200.000 i 400.000 persones, en
un dels episodis més tràgics de la història contemporània europea.

Jesús Grau va tornar a Mauthausen vàries vegades, encara que
aquell lloc li recordava l’episodi
més trist de la seua vida. Allí, a més
de vore morir a son pare, va perdre
la salut –va eixir tuberculós del
camp–. Al tornar, va visitar la famosa escala que conduïa a la pedrera on eren obligats a treballar en

Un home discret

condicions penoses els presos, i allí
es va fotografiar amb la seua protectora, la senyora Ana Pointner.
La filla de Grau, Antònia, que el
va acompanyar en alguns d’aquells
viatges, guarda un “dolorós” record
d’aquelles experiències, quan el seu
pare “plorava com un xiquet al recordar el que allí havia viscut”.

Jesús Grau en
l’homenatge
que es va
retre al
cementiri de
Calaceit als
calaceitans
morts a
Mauthausen
l’any 1986
ANTONIA
CHAMPOUSSIN

Però aquells viatges servien també
per a reafirmar l’amistat amb la senyora Pointner, a la que Grau nomenava “ma segona mare”, segons
recorda una neboda de Grau, Isabel Sanmartín. Aquella dona va
amagar els negatius que els presos
treien ocults en el menjar quan anaven a treballar a una pedrera privada com a ma d’obra esclava. A
més, els donava pa o el menjar que
podie arreplegar en aquells anys de
gana i patiment.
Jesús Grau va mantenir sempre
viu el record dels companys morts
al camp de concentració. L’any
1986 va participar en l’homenatge
que es va retre al cementiri de Calaceit als fills del poble desapareguts a Mauthausen. Antònia Grau,
que va acompanyar a son pare, recorda que este era l’únic supervivent del camp viu. Van acudir fills i
altres parents de deportats. Va ser
un acte “molt emotiu”, explica encara amb un nugo a la gola.

// LL.R.
A més del llibre De
Calaceite a Mauthausen, el destacat paper

El paper de Grau en
l’ocultació de les fotos
que van mostrar al
món la brutalitat de
Mauthausen és encara
poc conegut, un fet degut al protagonisme de
Francesc Boix com a
autor de les fotos i com
a testimoni a Nuremberg, però també motivat per la pròpia discreció de Grau, reticent a
parlar d’este episodi
de la seua vida. Així, almenys, el recorda Miquel Blanc en el llibre

De Calaceite a Mauthausen, les memòries
de Raimundo Sunyer, un altre republicà empresonat
al camp de concentració.
Blanc, a més de conèixer el paper de Jesús Grau en
l’assumpte dels negatius pels records de Suñer, es va
informar dels llavis del propi Grau, de qui Blanc és
nebot.

Jesús Grau amb
la seua filla
i la sra. Poitner
a les escales
que conduïen
a la pedrera
de Mauthausen
ANTONIA CHAMPOUSSIN
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// LL. R.
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Homenatge a la seua vila

de Grau en l’ocultació
dels clixés és descrit
per Ricard Solana en
un extens i documentat
article de la revista local
Kalat-Zeid, que recorda també el pas pel dissortadament famós
camp de concentració
de 14 calaceitans, dels
que només 5 van sobreviure. També l’historiador Benito Bermejo va
confirmar la participació de Jesús Grau en
l’ocultació i recuperació
dels clixés a partir dels testimonis que va replegar de
companys de Grau, encara que no va poder parlar
amb ell –va morir a França l’any 1991, amb 68 anys–.
Bermejo alerta, no obstant, de les contradiccions en
que van entrar alguns supervivents respecte al paper
jugat per cada ú en l’ocultació dels negatius.
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ARAGÓ

Carmeta Pallarés guanya el concurs
de cobles del Pilar en llengua catalana
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// MÀRIO SASOT

L’escriptora ginebrosina Carmeta
Pallarés guanyà el Concurs de Cobles Aragoneses en Llengua Catalana 2010 que organitza l’Ajuntament de Saragossa, amb el seu recull
“Arrels”. Pallarés va guanyar també
el Concurs de reculls i la cobla indi-

vidual en la mateixa modalitat de
l’any 2009.
Heus ací les cobles de la col·lecció
premiada:.
“Terra aspra i orgullosa/ del meu
vullgut Aragó/ com una joia preciosa/ et portaré dintre el cor”.

Carmeta
Pallarés amb
els seus néts

“De Teruel serà lo paisatge / de
l’amor una mirada / de les arrels un
orgull/ del sentiment l’enyorança.”
“A la Vall de les Estaleres / un albre se va criar / i una de les seves
branques/ la vida em va donar”.
“Pel caminet de la Embeca /
quantes voltes hi vaig passar / muntada a cavall del burro / i m’agüelo
en lo ramal.”
“Del Baix Aragó és la terra / que
m’agrada d’olorar / i lo seu perfum
guardar-me / per si la tinc que deixar.”
“La terra sempre em crida / quan
d’ací jo vull marxar / i em diu en veu
baixeta: / no em vagis a oblidar”.
“Oblidar-me no podria / de la terra i dels arrels / que em tenen ben
lligada / per amor i sentiments.”
Carme Pallarés va guanyar també
el premi a la millor cobla, amb la
quarta d’altra col·lecció seua, “Desitjos”, que diu així:
“Voldria ser el mantó/ que tot el
teu cos abraça/ per escoltar el teu
cor/ quan una joteta canta.”
Los premis a les millors col·leccions en llengua castellana i llengua
aragonesa van ser atorgats a Francisco Sanjoaquín Alcaine, i Santiago
Jorge Paricio Martín respectivament,
i els de la millor cobla, a Antonio
Arilla Begueria, en llengua castellana, i Chesús Gracia Artigas, en aragonès.

DONES

Concepción Arenal (Ferrol 1820-Vigo 1893)
Va nàixer en una modesta casa del Ferrol Vello. El seu pare
va ser un eminent militar empresonat moltes voltes per la seua
ideologia liberal i per ser contrari a Ferran VII. Òrfena de pare
als 8 anys, el 1829 marxà amb la seua mare a Armaño, Cantàbria.
El 1834 es traslladen a Madrid, set anys després entrà, a la Facultat
de Dret de la Universitat Central vestint roba masculina, ja que
en l’època l’educació universitària estava prohibida a les dones.
Vestida també d’home, participà en tertúlies polítiques i
literàries, lluitant contra el que estableix l’època per la condició
femenina. El 1848 es casà amb el també advocat i escriptor Fernando García Carrasco. Anys després col·laborarien junts al diari
liberal Iberia, fins que el 1857 Fernando va morir de tuberculosi.
Es traslladà a Potes (Cantàbria), on va fundar el 1859 el grup fe-
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// Merxe Llop

mení de les Conferències de Sant Vicenç de Paül per a ajuda
dels pobres. El 1861, l’Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques
la va premiar per la seva memòria La beneficència, la filantropia
i la caritat. Era la primera vegada que l’Acadèmia premiava a
una dona. El 1863 es converteix en la primera dona que rep el
títol de Visitadora de Presons de Dones. Va publicar nombrosos
llibres de poesia i assaig. El 1868, és nomenada Inspectora de Cases de Correcció de Dones, i el 1871, començà a col·laborar amb
la revista La Veu de la Caritat, on escriu sobre les misèries del
món que l’envolta. L'any 1872 fundà la Constructora Benèfica,
dedicada a la construcció de cases barates per a obrers.
Organitzà la Creu Roja del Socors, per als ferits de les guerres
carlines i dirigí un hospital de campanya a Miranda de Ebro.

Un calorós matí d’agost vaig visitar al tio Paco, quinto de mon sogre,
un extraordinari ferrer dedicat a la
forja i una excel·lent persona. Entro
a l’àmplia planta baixa de casa, on
conserva la ferreria, amb el foc de
farga, l’enclusa i les ferramentes
que encara utilitza. La casa és un autèntic museu de forja: làmpades de
peu i de sostre, torxes, objectes de sobretaula, roses, escuts de la vila... Lo
tio Paco, després de passejar-me
per aquesta exposició permanent,
m’ensenya els dibuixos que encara
conserva i que l’hi han servit de guia
en el seu treball sobre el metall i
també un ampli àlbum fotogràfic sobre la intensa activitat artística dels
últims anys dedicats a la forja.
Francisco Ibáñez Jordán va nàixer
a Vall-de-roures el 1923 i pertany a
una família de ferrers que procedien
d’Alloza. Son iaio, Ramón Jordán, va
ensenyar l’ofici a son pare Jaime Ibáñez que, després d’haver fet de
ferrer per diverses viles, va establirse definitivament a Vall-de-roures
quan es va casar. Francisco, als quatre anys, ja ajudava a la ferreria del
seu pare. Durant les hores de descans, dedicava temps a l’estudi, i així
va aconseguir el títol de batxillerat.
Com no podia anar a l’escola, Vicen-

te Ferrer, un calaceità que va fer de
mestre a Vall-de-roures durant la
República, de tant en tant, passava
per la ferreria per animar Francisco
en l’estudi continuant la seua progressió. Durant la guerra civil la família va haver d’emigrar a Barcelona i, més tard, destinat durant el servei militar al Marroc, va ser mobilitzat a Egipte per a treballar en la
construcció de les comportes del Canal de Suez. Als 25 anys va tornar a
la ferreria de son pare a Vall-deroures on va continuar fins als 65.
Una vegada jubilat s’ha dedicat
principalment a la forja: la seua

Francisco
Ibáñez
CARLES SANCHO

autèntica vocació, ajudat per la seua
esposa Mercedes Sorolla i, durant
uns anys, per un nebot. Durant
aquest període ha participat en diverses exposicions col·lectives d’artesans, ha fet les dos grans làmpades
de l’església parroquial de 200 quilos,
l’encensari, torxes..., les làmpades del
castell, la forja de la Unió Vall-derourenca, un ram de roses al Pilar de
Saragossa per una promesa que havia fet i va participar, als anys noranta, en l’ornamentació dels jardins
del Calvari de Vall-de-roures, junt
amb la ceramista calaceitana Teresa
Jassà i el picapedrer Càndido Roda.

GENT DE FRANJA

Francisco Ibáñez, un artesà de la forja
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GALERIA DE PERSONATGES // Carles Sancho

CRÒNIQUES TAGARINES

Siempre te recuerdo vieja...

// Esteve Betrià

El passat diumenge 19 de setembre, el país va despertar-se
amb la notícia de la mort a Saragossa de José Antonio Labordeta. Encara érem en festes al Poble. Entenc que la desaparició
de l’impertinent rondinaire ha afectat de manera diferent i, alhora, idèntica a milers i milers de ciutadans de l’Estat espanyol.
Depèn de com els havia arribat la veu, les accions i les
actituds d’aquest aragonès de soca-rel, peculiar i inquiet. A mi,
com a ciutadà d’un Estat difícil, també m’ha afectat la seua desaparició; però encara més com a membre de la societat que s’estén per l’interior de l’orient de la Península Ibèrica. Encara no
sé explicar amb prou contundència com és que quan escolto

Siempre te recuerdo vieja, / sentada junto al hogar, / acariciando la lumbre, / la cadiera y el pozal. // La tristeza de tus
ojos / de tanto mirar,/ hijos que van hacia Francia / y otros
hacia la ciudad./ Miguel dice que va bueno / y parió la del
Julián... // Siempre te recuerdo vieja, / sentada frente al portal,
/ repasando antiguas mudas / que ya nadie se pondrá...; sempre
noto com l’atmosfera continguda en aquest poema transformat

en cançó em duu la visió d’un temps i d’un país concrets; i sento
com la tristor i l’aigua salabrosa m’arriben als ulls. I us ben asseguro: no sóc de llàgrima fàcil.
Són molts els lligams que relacionen –que uneixen– José Antonio Labordeta –de fet, la família Labordeta– amb la gent de
l’extrem oriental del seu Aragó. Com a mostra d’aquests lligams,
un vell poema de 1988 del meu entranyable Hèctor B. Moret,
que aquest passat juliol s’ha fet un fart de recordar arreu del
racó del Mediterrani nord-occiental i que diu: Parlem, si vols,
/ de la ironia subtil de Bogdanovich, / de la pintura opaca de
Guayasamín, / de la melangia confusa de Bassani / o de l’accent
romput de Labordeta. // Parlem, si vols, / del vocalisme àton a
Mallorca, / de la revolució industrial a Gal·les / de la immigració
catalana a Galícia / o del sentiment cèltic a Bretanya. // Parlem,
si vols, / del borrimet adobador de la vall closa, / dels carrers
que encerclen els horts secrets,/ del camí que mena al fossar
de Lliri, / o de les corbes d’un corball. // Parlem-ne, si vols, / són
converses / sense enuig / ni desig.
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«Lo retrobament» amb l’Alguer
// CARME MESSEGUER
Contra el que ens puguem pensar
(si és que mai heu fet volar coloms
d’aquesta espècie), l’Alguer no s’ha
comptat sempre dins d’aquest difús
(també brandat o demonitzat) terme
de Països Catalans que va popularitzar (que no encunyar) Joan Fuster
en els anys 60. La catalanitat de l’Alguer s’estava als llimbs fins que diversos contactes (arqueològics, filològics) entre Sardenya i Catalunya
en l’època de la Renaixença catalana
van cristal·litzar en la publicació
de l’estudi Un poble català d’Itàlia:
l’Alguer (1888) d’Eduard Toda, l’aleshores cònsol espanyol a Càller, i
van esperonar una primera Renaixença a l’illa i la participació algueresa en el I Congrés Internacional de
la Llengua Catalana (1906).
La relació es va reprendre als
anys 50 del segle passat, de la mà del
fotògraf i historiador Pere Català,
que publicava una Invitació a l’Alguer actual (1957) alhora que convidava a descobrir la ciutat sarda en
una expedició marítima que es va
conèixer com «lo viatge del Retrobament». Un transatlàntic va salpar
de Barcelona l’agost de 1960 amb
més d’un centenar de catalans –de
Catalunya, València i les Illes– carregats de senyeres (prohibides pel
franquisme en aquell temps) i una
mare de Déu de Montserrat que van
ofrenar als germans algueresos, que
els rebien també amb senyeres, en
una missa en alguerès a la catedral

de la vila portuària. Si el retrobament va contribuir a fomentar la
consciència de la unitat lingüística a
l’Alguer, a la resta de «països catalans» va suposar un impuls a la revifada de la catalanitat que tant
havien ofegat els gairebé «25 años
de paz».
Mig segle més tard, el Comune
(municipi) de l’Alguer i la Generalitat de Catalunya, que ha inaugurat recentment l’Espai Llull en
la vila sardocatalana, han volgut
rememorar aquell «retrobament»
amb un nou viatge a Sardenya i un
atapeït programa d’actes culturals,
lúdics i també d’intercanvi econòmic, que han omplert el port i els
carrers de la vila al voltant de la

Còmic del
viatge del
Retrobament

celebració de Sant Joan.
Si voleu tenir l’Alguer més a
prop, senzillament visiteu amb assiduïtat l’adreça www.alguer.cat, el
diari digital de l’Alguer per a tota la
Sardenya, on hem llegit que, en virtut d’una llei ministerial de l’any
1999, que reconeix les minories lingüístiques d’Itàlia, s’obrirà a l’Alguer
una oficina per garantir la possibilitat de l’ús de la llengua catalana en
les relacions entre la ciutadania i
l’administració, així com per assessorar totes aquelles empreses o particulars que vulguen fer un ús públic
de la llengua en correcte alguerès,
objectiu que la publicació no ha dubtat a qualificar de promoció de la
«higiene lingüística».

SOM D’EIXE MÓN

Error o omissió?

// Francesc Ricart

Vaig ser a la celebració oficial de L’Onze de Setembre a la Ciutadella. N’havia vist el programa i no hi havia cap referència a la
Franja de Ponent. Aquesta sensació ja l’he viscuda altres actes, jornades, presentacions, etc. on s’anuncia la presència de representants...
Pocs dies després, a Calella de la Costa, les associacions de la
Franja disposaven d’estand en l’edició número trenta d’aquesta
fira que ha estat dedicada als Països Catalans. Què voleu que us
diga, no només m’hi sentia còmode, em sentia comprès, en totes
les accepcions del verb. A l’hora de dinar, en un restaurant, les estovalles de paper contenien el mapa del Principat de Catalunya
i, oh!, sorpresa, hi apareixien les comarques de la Catalunya Nord
i les de la Franja de Ponent. Parlant de comprensió, no sóc tan il·lús
per pensar que hi ha molta penya als nostres pobles que pense
com jo. Però estic segur de no equivocar-me si... (veure l’entrevista
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amb J.L. Espluga).
I ara que he citat l’amic Espluga, penso que la gent de la Franja
–com qualsevol organisme– segur que pot arribar a desenvolupar
les potencialitats d’un cos... El que passa és que som víctimes s’una
amputació històrica...
Referències al litigi, als silencis davant els fets rellevants de Catalunya, les consultes, l’Institut Llull, els nouvinguts i la llengua.
Des de l’Aragó, lo català és tabú; la por a què?
Mirant l’últim TdF, el 99!, qui m’hi ha fet pensar ha estat Terès.
I tornant a aqueix TdF, també el podem veure com una
singularitat, la suposada convivència entre lo espanyol i lo
català: la casa de usted, els escriptors a Fraga (a mi, mal de panxa...),
Mercè Ibarz, ... Molta contradicció? Per què no podem ser com
la majoria del món...?

OPINIÓ

Vicent de Melchor
i el seu “I also love xapurriau”
En els dos números anteriors
de Temps de Franja, el professor
Vicent de Melchor, fornolenc
d‘adopció, ha publicat un article on
pledeja perquè els qui defensem la
llengua catalana de l’Aragó no renunciem del tot a anomenar-la
also ‘xapurriau’. I ho diu perquè
pensa que podria passar com al País
Valencià on l’ús del mot “català”
per a designar-hi la llengua ha provocat un fort rebuig i ha fet créixerhi molt l’anticatalanisme que ja hi
havia des de mitjan segle XIX. Per
la meua part, gairebé només en un
punt estic d’acord amb en Vicent:
quan escriu que estos planteja-

ments no són políticament correctes, a la Franja, avui, ni formen
part del main stream “procatalà”.
No ho són, evidentment. Tanmateix
cal agrair-li que haja sabut fer
d’advocatus diaboli.
Però abans haig de fer una precisió: l’anonímia de la llengua parlada a la Franja no va durar fins al
segle XIX, com ell escriu, sinó ja hi
tenia nom des del Renaixement, si
més no, i no precisament “xapurriau”, sinó “català” i també “valencià”. “Xapurriau” només es documenta a partir del segle passat,
però sí que és documentat molt
abans l’anticatalanisme a l’Aragó,
la ideologia d’on ha eixit el xapurriau.
“Valencià” té connotacions posi-

tives i cap de negativa: ve del nom
del país. “Xapurriau” només té
connotacions negatives, de les quals
els que se’n serveixen en són plenament conscients: Natres parlem
una mescla, un xapurriau, declaren. “Valencià” es fa servir per tot
el País Valencià i només s’hi troba
en competència amb “català”. “Xapurriau” només es fa servir en una
part de la Franja —a l’altra diuen
“patuès”— i allà on s’usa es troba
en competència no només amb
“català”, sinó també amb el freqüent ús de localismes com “fragatí”, “saidiner”, “calaceità”..., i casos
d’anonímia com “en la nostra llengua”, “com ací”, “parlar mal”... , o
de lingüística-ficció com “aragonès
oriental”. Finalment mentre “valencià” es exclusiu del País Valencià
“xapurriau” és conegut també a diverses localitats de frontera del
galaicoportuguès. En resum, refuso
el nom de “xapurriau” sobretot
per les seus connotacions negatives,
i a més per la seua poca operabilitat: es fa servir també per a anomenar una llengua diferent i no serveix
per a fer-ho de tota la Franja.
Mentre que al País Valencià les
actituds dels qui defensen el “valencià” o el “català” són sensiblement
les mateixes –oficialitat de la llengua, escola en la llengua, presència
d’aquesta en l’administració i en els
mitjans de comunicació, etc.–, no

Fets de la
Codonyera
JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

passa així a la Franja. Mentre els qui
hi defensem el “català” adoptem
una actitud pràcticament idèntica
amb la que hem vist al País Valencià,
els qui hi defensen el “xapurriau” no
en volen l’oficialitat, ni l’escola –es
ben coneguda la pancarta que exhibien quan els Fets de la Codonyera
“chapurriau parlat, escrit no”– ni
presència en l’administració i en els
mitjans de comunicació, sinó únicament l’ús estrictament oral. És a dir
promouen la desaparició a curt termini de la llengua substituïda pel
castellà. És clar com l’aigua que no
hi puc estar d’acord. Si mai els partidaris del “xapurriau” canviessen
d’actitud i promoguessen com a
mínim la presència del “xapurriau”
i en “xapurriau” a l’escola, en podríem tornar a parlar. Fins aleshores
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// ARTUR QUINTANA

TXAPURRIAU? EZ, ESKERRIK ASKO!

LA VIDA EN CALMA

Espai per a cent

// Teresa Serrano

En aquest món barrejat i variat, en aquesta torre de Babel, tots
som iguals, i tots diferents.
Ens uneixen entramats de gens, relacions buscades a propòsit
o trobades a l’atzar. Amors i odis en els quals ens abracem i ens
rebutgem.
En aquesta terra fèrtil en ensenyaments i en aprenentatges, ens
unim per interessos comuns, i enllacem esperances col·lectives. Els
somnis individuals es repeteixen agermanant-nos sense adonarnos i teixint invisibles nusos que ens encaminen a mateixos fins.
En aquests anys, per expressar les nostres diferències i similituds,
des d’aquí, des d’aquest espai ideal, des d’aquesta revista entranyable, hem triat el camí de comunicació més amable i creatiu.

Triem identificar mitjançant la paraula, relatant fets, descrivint
vivències i explicant il·lusions. Documentant gràficament dies de
celebracions per fets feliços o tristos, aprofitant l’oportunitat que
brinden les pàgines d’aquesta revista per a commemorar, homenatjar, presentar, aplaudir o escridassar.
En fi, cent números buscant, cent unint esforços per crear
aquest vincle plasmat en uns fulls plens d’energia, en aquest
espai amb cabuda per a idees i projectes diversos, que compta
triomfs i derrotes, que revela ressentiment unes vegades, i victòria d’altres.
Un lloc d’expressió, sense traves ni retallades; un espai sense
més, real i lliure.
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