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Salutació del director

// Màrio Sasot

Amb l’excusa de presentar
el número 100 d’aquesta revista he pogut assistir a diversos actes protagonitzats per les
nostres associacions editores.
El passat sis de novembre
vaig estar a Maella a les Jornades de l’Associació Cultural del
Matarranya i el 27 d’eixe mateix mes, a la
meua vila, a Saidí, en el lliurament dels
Premis Josep Galan a la normalització lingüística i de les beques Amanda Llebot.
L’onze de desembre, presentarem la revista a el Campell (la Llitera).
En tots aquests actes he pogut comprovar l’energia que encara conserven els activistes de les nostres associacions, la il·lusió d’alguns (pocs) valors juvenils que
s’incorporen a la nostra tasca i la simpatia
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i la col·laboració que rebem
dels vilatans dels llocs que visitem.
Per altra banda, com a coordinador d’un projecte de dinamització lingüística i cultural
del govern d’Aragó, veig, cada
cop més clarament, que la
tasca que des de la DGA s’ha de fer per
posar en marxa la Llei de Llengües no implica “l’apadrinament total” ni la substitució de les feines que fem les associacions i
que potser hauria d’assumir l’administració (edició, investigació, etc.)
Tret d’alguns ajuts puntuals que surten
al BOA, la tasca d’aquests àmbits ha de ser
paral·lela.
Això ens suposarà més sacrifici. Però
ens donarà més independència.

En ocasió del centenar de números de
Temps de Franja, (felicitacions!) agafo
prestat el títol del llibre de l’enyorat Joan
Perucho (Barcelona, 1920-2003) que encapçala aquesta carta per rememorar també els
meus recorreguts per aquesta terra entre
Catalunya i Aragó, de la qual no ens separa
res, ni llengua, cultura, història o geografia.
Faig memòria i el primer que em surt és
el 1983 a Calaceit, que és quan em sembla
que vaig viatjar, per primera vegada, al Matarranya, convidat per Paulí Fontoba i la
Vicky, per a parlar sobre el meu llibre Supervivència 2000, que havia publicat l’editorial Pòrtic, a Barcelona. Entre els elements més actius del poble que em van presentar, recordo bé la ceramista Teresa
Jassà. Allà em vaig sentir com a casa. Llengua, cultura i paisatge eren una extensió natural de la meva.
Jo venia de la comunitat marinera de Vilanova, em desplaçava des de Barcelona, on
de feia uns anys exercia el periodisme a l’Avui (que em feia voltar pel país com un
Comte Arnau) i venia també de la terra de
l’Ebre, que de feia més d’una dècada considerava la meva segona pàtria, la del cor,
la millor entre totes, la qual sentia com el
meu Macondo particular. En aquells inicis
democràtics, aviat vaig comprendre que

aquells joves del Matarranya emprenien
–segurament amb més dificultats que en altres indrets de la geografia de la catalanitat–
el vell i sempre renovat combat de la
justícia social i la llibertat personal i col·lectiva, inseparable del de la llengua i cultura
pròpies, com havien fet, al llarg del segle
XX, correcamins de tota mena: d’arqueòlegs (Josep Pijoan i Pere Bosch Gimpera)
a lingüistes (Joan Coromines, Francesc de
Borja Moll), de botànics (Pius Font i Quer)
a folkloristes (Joan Amades) i d’escriptors
(Josep Pla, el mateix Perucho, Xavier Fàbregas, Josep Vallverdú i Josep M. Espinàs)
a excursionistes (Kildo Carreté, que havia
passejat mitja Catalunya pels Ports, des dels
anys cinquanta).
Paulí, de catalanitat repicada i irredempta,
picapedrer dels Països Catalans amb voluntat de perspectiva d’alliberament social i nacional, em portà igualment pels pobles, m’airejà per les inacabables extensions camperoles d’olivers, ametllers i bladerars i,
enmig dels camins i les estepes, en la
solitud de la garriga, vaig recordar el vers
de Perucho, inspirat en el drama de la guerra civil: “la infinita malenconia del camperol que llaura sota el crit del voltor”, una
malenconia que es produïa sota “la immensitat augusta i muda del firmament”.

Xavier García Pujades, escriptor

Disseny: Carles Terès Bellès
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EDITORIAL

L’any Martí: una efemèride
sense pena ni glòria
El rei Martí I, dit l’Humà, o l’Eclesiàstic, com era anomenat al
segle XV, el darrer rei de la dinastia
nacional catalanoaragonesa (heu
llegit bé, catalanoaragonesa!), morí
ara fa sis-cents anys. Amb ell, finí la
nissaga dels Guifrés, Borrells, Ramons Berenguers i Jaumes barcelonins, però també la dels Asnars, Galins i Ramirs aragonesos. No debades, era descendent directe de la reina Peronella. Per raons que no cal
aprofundir molt per a imaginar,
des de l’Aragó oficial, més acostumats a adreçar la mirada cap a
Castella que cap als membres de la
seua antiga Corona, no se n’han assabentat, o pitjor encara, no se
n’han volgut assabentar.
Al Principat català estricte, tampoc s’ha fet gran cosa fins ara, tot i
que, almenys, l’Institut d’Estudis Catalans tingué la venturosa iniciativa
d’organitzar un congrés, però poca
cosa més. El País Valencià, la Comunitat oficial, fatxendant de “nuevas
glorias a España”, continua més
pendent de l’armari del Poc Honorable Camps i corrupteles diverses
que de fer país i honrar el rei Martí,
mentre a les Illes l’efemèride també
ha passat desapercebuda. Ai, tant
com segons les cròniques li agradava al bo del rei Martí el formatge de
Mallorca!
I, des de la Franja, què hem de
dir? Caldria esmentar que el 31 de
maig de 1410 traspassà l’última
testa coronada de llengua materna
catalana. Un home que, de més a
més, tenia claríssim quina llengua
parlaven i parlen les nostres comarques. Sí, cert, fins i tot quan les corts
de Maella de juliol 1404 s’adreça al
comanador d’Alcanyís, ho fa en
català. Era obvi, el català era la llengua d’ús, habitual i oficial de l’Aragó
oriental aleshores. I, precisament,
des de la Franja, a Mequinensa, s’organitzà després l’oposició catalanoaragonesista contra la pretensió
del castellà Ferran de Trastàmara de
fer-se coronar rei d’Aragó.
A Maella, el rei Martí hi arribà

El rei Martí
l’Humà i el
seu fill Martí
el Jove en el
trasllat de les
despulles de
Sant Sever a
Barcelona
l’any 1405.
Retaule de
Sant Sever,
1541–1542.
MUSEU DIOCESÀ DE
BARCELONA

Còpia del
rotlle
genealògic
dels reis
d’Aragó i
comtes de
Barcelona
(1395/1409).
ARXIU MONESTIR DE
POBLET
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per a posar pau al greu enfrontament entre parcialitats que sacsejava el seu reialme de ponent. D’antuvi reeixí, però, el col·lapse de la dinastia nacional (mort del primogènit i successor Martí el Jove a Sardenya en 1409) malbaratà els esforços del rei. Al morir, Lunes i Urrees,
amb llurs respectius valedors, s’enfrontaren en guerra cruenta, mai no
solució paccionada, que acabà amb
la farsa de l’anomenat Compromís
de Casp en 1412, quan els vencedors
per les armes imposaren llur candidat, que probablement no hagués
set la persona a qui Martí hagués
volgut que li succeís.
Bé, l’ombra de Casp s’interfereix
des d’aleshores en la biografia d’un
rei, més recordat per haver mort
sense hereu que pels èxits que
aconseguí: conquerí Sicília, sotmeté
Sardenya i posà ordre en la gestió
de l’estat, afectat pel desgavell financer del regnat de Joan I. Un rei
–val a dir– bo, preocupat pel benestar dels seus súbdits d’un i de l’altre
costat de la Clamor d’Almacelles.
Un rei, doncs, que mereix el reconeixement històric de catalans i
aragonesos i que, lamentablement,
llevat de dignes excepcions, en l’any
del sis-cents aniversari de la seua
mort, no tindrà.
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20a Trobada d’ASCUMA a Maella
// LLUÍS ROIG
A Maella –on, al 1404 celebrà les
Corts Martí l’Humà, i Felip V, al 1700
i escaig, li atorgà el privilegi de la flor
de lis per al seu escut per haver-se
posat al seu costat en la Guerra de
Successió–, el 6 de novembre del
2010 tingué lloc la 20a Trobada Cultural del Matarranya, al Saló de
plens de ca la Vila, tan ben adreçat
com ple d’amics i maellans, dins de
la Torre del Rellotge, d’impressionants 48 metres d’alçària, mig quadrada, mig redona, mig romànica i
mig mudèjar. I entre el públic tres
socis d’ASCUMA, recentment nomenats membres del Consell de
Llengües d’Aragó: Carme Alcover,
José Bada i Ignacio Micolau.
Just a les 11.30 h. després de l’actuació dels gaiters de la vila, començà l’acte de celebració dels 10
anys i 100 números de Temps de
Franja. Va parlar l’alcalde de la vila,
Antonio Tudó; José Miguel Gràcia,
president d’ASCUMA; Juan José
Vázquez, viceconseller de Cultura
d’Aragó; Artur Quintana, president d’ICF; Pep Labat president
d’IEBC, Màrio Sasot, director de la
revista i Carles Terès, dissenyador.
Tots lloaren la revista, magnificaren el seu llarg període de vida, el
nou format i la seua específica significació com a única publicació
mensual en català a l’Aragó. Li
desitjaren llarga vida.
El plat fort, després, a la mesa redona: la Carme Messeguer, simpàtica i acurada, va repassar la Galeria
de personatges i entrevistats dels

deu anys; Carles Sancho, amb precisió i bon relat va recórrer els
temes matarranyencs; Hèctor Moret
analitzà les disquisicions literàries,
gastronòmiques i de debat del seu
amic Esteve Betrià i d’altres, i Ramon Sistac, com sempre, erudit i de
fluida paraula, de l’intimisme eròtic
virtual passà al model de català de
la revista.
Un llarg dinar de germanor i van
sonar novament els gaiters.
Per la tarda, al magnífic cine-teatre la Germandat, tingueren lloc les
actuacions musicals, després de les
presentacions del llibres Roda la
Mola i Melodia provençal de
Tomàs Bosque per part de Loli Gimeno i Artur Quintana. I vingué

Taula redona
sobre els 10
anys de TdF
SIGRID SCHMIDT
VON DER TWER

l’acte més emotiu, les actuacions
musicals. L’Anton Abad, saidinès
experimentat en la cançó, crític
amb llenguatge viu i de regust popular, va acabar la seua actuació
amb una preciosa cançó acompanyat a la bandúrria pel Màrio
Sasot. Tomàs Bosque, codonyerenc,
més de 30 anys sense pujar a un escenari, ple d’emoció va fer Roda la
mola i ens va fer tremolar amb
Hauríem i amb una tendra i nova
cançó. Forts aplaudiment a un i a
l’altre. “Els maellans”, Puyol i Estanya al seu poble, amb guitarra i
acordió ompliren el teatre de veu i
ritmes populars. Més aplaudiments.
Hauríem de tornar un altre any
amb la Trobada a Maella.

L’ESMOLET

Joguines mal educades

// Carles Terès

A la Tuàbech, la nostra filla menuda, vam anar a buscar-la
a Etiòpia ara fa tres anys i mig. Està plena de curiositat i, com
a conseqüència, té el costum de preguntar sobre tot allò que
li crida l’atenció. Alguna volta ens ha posat en algun compromís
en travessar el llindar d’allò que en diem intimitat. Res d’importància, doncs és difícil ofendre’s si l’interlocutor és una nena
petita. Al principi era habitual que preguntés a la gent castellanoparlant perquè no parlava en català. Les persones
interpel·lades solien respondre amb tota franquesa i amabilitat,
algunes en català: “No lo sé hablar”, “no me atrevo”, “per costum”, “no ho sé!”. Fins i tot alguns se li disculpaven. Ara ja ha
assumit que les coses són així i ja no en fa cas. L’altre dia però,
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tot mirant el seu estimat Doraemon, va tornar a preguntar-me
perquè hi havia tants anuncis en castellà si allò era el Súper 3.
No em vaig poder estar de dir-li que era perquè els anunciants
que feien això eren molt poc educats. Des d’aleshores m’avisa
amb entusiasme quan surt un anunci en català: “Mira papa! La
Barbie ho fan en català”. Fa temps vaig escriure un Esmolet
parlant del tema, en aquell cas des del punt de vista de l’efectivitat publicitària. Ara, gràcies a la ingenuïtat d’una xiqueta,
m’adono de la manca de visió de les empreses que persisteixen
en anunciar-se en un idioma diferent del del de la programació.
És tan contraproduent que no cal ser malpensat per deduir que
ho fan a posta. I la majoria, irònicament, són valencianes.

// JÚLIA LLAMBERT
El dia 13 de novembre a les set de
la vesprada, organitzat per l’Associació Cultural del Matarranya a l’Auditori del Palau Ardid d’Alcanyís, el
músic i escriptor de la Codonyera Tomàs Bosque va oferir un magnífic recital. L’acte havia estat anunciat curosament per la comarca amb l’esquer que en Tomàs Bosque tornava
a cantar en públic després de trenta
anys de no fer-ho –i l’Auditori era ple
del tot. En José Miguel Gràcia de la
Codonyera i en Ramon Mur de
Bellmunt hi han fet de mestres de cerimònia inaugurant l’acte i presentant-ne les següents escenes en un
encertat i ben ajustat duet bilingüe
castellà-català. A continuació s’ha
projectat un esplèndid vídeo fet a la
Codonyera a en Tomàs Bosque,
quan encara duia els cabells llargs,
per TVE/Barcelona l’any 1978. Hi ha
la idea d’incloure’l a la web d’ASCUMA però encara resten problemes
de drets per resoldre. En Tomàs ha
iniciat la primera part del recital amb
cinc cançons del seu repertori en castellà, entre les quals, personalment,
m’ha colpit molt una cançó monegrina dedicada a Sant Antoni si no recordo malament. En acabat Loli
Gimeno de Maella i Artur Quintana
de la Codonyera han presentat la
persona d’en Tomàs Bosque i la
seua Melodia provençal, llibre publicat dins la col·lecció Quaderns del
Cingle que edita la Iniciativa Cultu-

Tomàs
Bosque al
recital del
Palau Ardid
d’Alcanyís
CARLES TERÈS

ral de la Franja, que conté la pràctica
totalitat de la poesia bosquiana,
amb cinc o sis il·lustracions musicals,
i una ampla mostra del seu articulisme. El llibre va acompanyat de dibuixos de Carlos Azagra. En Marcos
Nebreda d’Andorra i Anton Bengotxea de Calaceit han llegit uns quants
textos, prosa i versos respectivament,
d’en Tomás, originals en castellà i català i en traducció a l’aragonès. La segona part del recital eren cinc cançons en català, com les velles i ben
conegudes A golps, Hauríem i la recent Roda la mola que comptava
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Magnífic recital
de Tomàs Bosque a Alcanyís

amb la presència entre el públic de
la Natàlia, una de les dues xiquetes
que la protagonitzen. L’èxit ha estat
total, amb nombrosos bisos, i les dues
hores que ha durat l’acte ens han
passat en una exhalació. A la sortida,
en acomiadar-se, em comentava l’alcaldessa d’Alcanyís, Amor Pascual,
“Tan propet que estem, i tan desconeguts”, i efectivament les paraules
i la veu d’en Tomàs han descobert als
molts alcanyissans presents que la
llengua i la literatura catalanes de
l’Aragó realment existen.

LO RASPALL

Humà, però oblidat

// Ramon Mur

El Govern d’Aragó prepara la commemoració, el 2012, del
Sis-cents Aniversari del Compromís de Casp. En canvi, l’aniversari que ha passat totalment desapercebut ha estat el de la
mort del Rei Martí I l’Humà d’Aragó, mort a Barcelona el 31
de maig de 1410, als 54 anys, quan va ser la seva mort sense
descendència la que va provocar l’interregne de dos anys que
va culminar amb l’esmentat acord de Casp entre les parts pretendents.
Hi ha hagut en la història monarques batejats com el cruel,
el noble, el breu, el fort, el batallador, el sant, el catòlic, el
magnànim, el savi, l’impotent, etcètera. Però pocs van ser
investits amb el major títol que es pot concedir a un ésser

humà: el de ser reconegut com a tal, precisament per la dificultat que ens resulta comportar com el que som.
Per a un rei que tenim HUMÀ, ho oblidem. Aquí està el
pobre Martí l’Humà, l’humà però oblidat. A Aragó, l’han
tapat, segur, perquè va néixer a Girona i va morir a Barcelona.
Martí I l’Humà va ser l’últim Rei d’Aragó. Després van
arribar les aliances, com la de Casp, que van portar a Aragó a
compartir la seva corona i el seu poder. Però Rei aragonès, el
que es diu aragonès, només aragonès i res més que aragonès,
l’últim va ser Martí I l’Humà. Però com en aquesta terra som
així, ens hem oblidat del nostre últim rei.
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II Trobada Cultural i Artística
de la Terra Baixa a Alcorisa
// M.D. GIMENO

L’Associació Cultural del Matarranya va estar present el passat dissabte 12 de novembre a Alcorisa a la
segona edició de la fira SinMUGA,
o “II Encuentro Cultural y artístico
de la Tierra Baja”, organitzat per la
comarca del Bajo Aragón i la vila
amfitriona, amb la col·laboració del
Departament de Cultura del Govern
d’Aragó.
L’Ascuma hi va presentar el llibre
de Tomàs Bosque, Melodia proven-

Fira SinMuga
a Alcorisa
SIGRID SCHMIDT
VON DER TWER

çal. Poesia, música i prosa. Els seus
editors, Artur Quintana i Maria D.
Gimeno, van glossar la figura i significació del poeta-cantant dins del
moviment de la cançó popular aragonesa durant la dècada dels 70, i
van destacar els eixos temàtics de la
seua obra poètica: la denúncia social
del món del llaurador, la reivindicació de la llengua catalana i l’evocació
lírica de l’amor i dels paisatges de la
Codonyera. El mateix autor va concloure amb la lectura del poemacançó “La masovera” i amb el cant
de “Roda la mola”, corejat per tots
els assistents, que omplien el Saló de
Plens de l’Ajuntament.
Dins d’esta trobada es celebrava la
II Feria del Libro Bajoaragonés, amb
una vintena de parades de diversos
centres d’estudis, institucions i editorials, entre elles l’Ascuma. Com a
novetat literària s’ha de destacar
Yin. Poetas aragonesas (1960-2010),
una sel·lecció de poesia femenina en
castellà, editada per Olifante a càrrec d’Ángel Guinda, qui anunciava
al pròleg un projecte similar amb les
poetes en aragonès i en català de la
Franja.
El programa, que es va desenvolupar durant dos dies –divendres i dissabte–, comprenia tot un seguit
d’actes relacionats amb la música, la
literatura i el folklore: xerrades, presentacions editorials, exposicions, tallers, recitals poètics, concerts,
projeccions… En l’apartat musical

es van celebrar diverses actuacions:
el duo saxofonista Zavasax i Juan
Carlos Comelles, els Dulzaineros del
Bajo Aragón, l’Orquesta de Cámara
del Bajo Aragón… Relacionats amb
la cultura popular, destacaren dos llibres: Arundo donax. La caña en el
Bajo Aragón. Usos y desusos, col·lecció d’estudis editada pel Centro de
Estudios del Bajo Martín; i La indumentaria tradicional en el Bajo Aragón y Matarraña y las demás ropas
de su uso y llevar, d’Elena Guarc i
Dabí Latas, editat per Prames. Eloy
Fernández Clemente, periodista,
professor d’Economia i fundador
d’Andalán, va oferir una xerrada
sobre “Los libros de nuestra infancia”. Per la seua banda, l’alcalde d’Ejulve, José Manuel Salvador, va
presentar el documental Ejulve Carrasca Rock 2010, sobre les jornades
celebrades després dels incendis de
2009 i el festival musical de l’estiu
passat.
D’aquesta manera l’extensa comarca del “Bajo Aragón”, on hi ha
set localitats catalanoparlants –Aiguaviva, Bellmunt, la Canyada de
Beric, la Sorollera, la Codonyera, la
Ginebrosa i la Torre de Vilella–, consolida una interessant proposta, iniciada l’any passat a Valldalgorfa, que
pretén difondre les manifestacions
culturals pròpies i reforçar els seus
lligams amb les actuals comarques
administratives del Baix Aragó històric.

LO MEU GÈNIT

De lliure interpretació

// Susana Antolí

Últimament, se’m recrimine que quan hi ha actes literaris,
en defensa del català o de les dos coses a la vegada, jo no hi
acudeixo. I entenc que si tots fessin lo mateix, eixes trobades
serien un fracàs no tan sols de l’esdeveniment en sí, sinó de la
defensa de la nostra llengua. Lo que passe és que sé qui hi anirà,
i aquí resideix el problema. Sé que em trobaré amb persones
dignes i honestes, persones senzilles que treballen sense cap presumpció, i que m’estimo; però sé també que em trobaré amb
eixos pseudoescriptors presumptuosos que perquè els han publicat dos llibres i han guanyat algun premi ja van de literats,
fent-se grans alifares uns als altres, buscant contactes, i que el
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mateix que una caparra t’atabalen amb projectes, crítiques,
èxits… I amb eixa gent no hi puc, potser perquè jo també sóc
d’eixes a les que han publicat dos cosetes i han guanyat algun
premi, cosa que considero més un obsequi que un mèrit propi.
Molts pensaran que demostro supèrbia, com si estigués per damunt de tot això. Res més lluny, senzillament prefereixo quedar-me a casa, no crec que la meua presència sigue imprescindible.
Al llegir una cita de Ciceró: “Són mals temps, los fills no obeeixen a sons pares i tothom escriu llibres”, em vaig posar roja
i vaig riure, encara que sé que això no és cap justificació. Cal?

Durant los dies 8, 9 i 19 de novembre, una quinzena d’alumnes de
l’Institut barcelonès “Francisco de
Goya” visitaren la nostra vila dins
d’un programa d’intercanvi amb
el nostre centre emmarcat en el Projecte ARCE del Ministeri d’Educació espanyol i organitzat per des de
la Direcció General de Política
Educativa de la DGA.
Durant els tres dies de la visita, a
part de participar en diferents activitats entorn de la figura de l’escriptor Jesús Moncada, tema central de
l’intercanvi, com conferències, debats
i una gimcana sobre el lèxic de
l’obra moncadiana, els alumnes visitaren el poble nou, el poble vell, el
castell, l’espai jove, el molí de l’oli,
reberen una explicació in situ sobre
les característiques geològiques de la
zona i assistiren a la representació de
l’obra: Un racó del cafè de la Granota a càrrec del grup lleidatà “La Re-

moreu Teatre”, que comptà amb la
col·laboració del Projecte d’Animació Cultural “Jesús Moncada”.
En la meva opinió l’intercanvi ha

IES Baix Cinca
de Mequinensa
i l’IES Francisco
de Goya de
Barcelona
ALÍCIA OLIVER

Representació
de l’obra
«Un racó
del cafè de
la Granota»
ALICIA OLIVER

BAIX CINCA

// JOEL ROCA, ALUMNE DE 4T DE L’ESO DE L’INSTITUT DE MEQUINENSA
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Alumnes de l’IES Francisco de Goya
de Barcelona visitaren Mequinensa

estat una molt bona experiència, difícil d’oblidar. Les visites per Mequinensa van ser força adequades per
conèixer tot el que ens representa,
encara que em va semblar una equivocació no anar a veure l’embassament i la presa; però per tot el
demés estic bastant satisfet.
Els barcelonins eren ben simpàtics.
Al principi hi parlaven poc, com és
habitual al començament d’una relació, quan no coneixes ningú, però
més endavant ja parlàvem tots amb
tots i ens dúiem molt bé, com si ens
coneguéssim des de petits.
El que més em va agradar va ser
la representació de la necròpolis
neolítica al poble vell, donat que encara no l’havia visitada. També la
gimcana va ser una activitat molt divertida final, en la qual els barcelonins van aprendre molt de vocabulari típic de la vila que no coneixien
ni de lluny i que, per una altra
banda, els serà molt útil per entendre
millor els llibres escrits per escriptors
de la Franja, com els del tan esmentat Jesús Moncada.
Jo crec, en definitiva, que ha estat
una activitat molt interessant perquè
ells coneguessin el nostre poble i els
trets propis de la nostra parla, i per
tal que nosaltres ens familiaritzéssim
amb l’accent de Barcelona.
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BAIX CINCA

Presentació del llibre de Jordi Estruga
Mequinenza a través de la historia
// ACC

Cabòries Estivals
de Jesús Moncada
en castellà
i aragonès
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// B. DE MUSSOTS

El passat 9 d’octubre al Cine
Goya de Mequinensa es va fer la
presentació pública i oficial del llibre col·lectiu Mequinenza a través
de la historia, editat per l’ Ajuntament de Mequinensa i coordinat
per Jordi Estruga Estruga.
A l’acte de la presentació hi va
intervindre en primer lloc l’alcaldessa del Poble, Magda Godia, tot
seguit, els autors Pere Rams, David
Tormo i Andrés Coso. Va tancar
l’acte Jordi Estruga.
Aquest llibre narra les diferents
etapes del pas de Mequinensa a

Assistents
sol·licitant la
firma dels
autors
ANDREU COSO

través de la història (des dels primers assentaments humans a la
prehistòria fins al trasllat del Poble
Vell al Poble Nou). Un relat fidel de
fets socials i polítics en els què la
població ha sigut partícip com a
subjecte actiu o passiu. Un llibre
molt complet i treballat que amplia,
detalla i complementa un anterior
sobre el mateix tema Siempre Mequinenza de José Ramón Marcuello, editat l’any 2007, i que obre noves vies d’investigació a futurs
estudiosos de la història de Mequinensa.

L’editorial saragossana
Gara d’Edizions ha
publicat
ben recentment les
versions
aragonesa,
Barucas estibals
y
otras prosas bolanderas (2010), i
castellana, Quimeras estivales y
otras prosas volanderas (2010),
del recull d’articles Cabòries estivals i altres proses volanderes de
Jesús Moncada. Les traduccions
han estat, respectivament, a càrrec
de Chusé Aragües i Pascual Miguel Ballestín. D’aquesta manera,
els set títols editats per l’escriptor
mequinensà ja els podem trobar
en castellà, mentre que aquesta
traducció a l’aragonès és la segona
feta en aquesta llengua; la primera
Camín de sirga (2003) fou obra de
Chusé Aragües.

DONES

Clara Campoamor (Madrid 1888-Lausanne 1972)
Procedent d’una família modesta, a la mort del seu pare va
deixar l’escola per tal d’ajudar la família. Als 32 anys es va
matricular de batxillerat i després de Dret, carrera que va acabar en dos anys. La seua inquietud política, la va portar a
fundar una Associació Femenina Universitària, al mateix
temps que treballava com advocada.
Amb la Segona República (1931), va obtenir un escó de
diputada per Madrid en les llistes del Partit Radical. Va formar part de la Comissió Constitucional, destacant en la
discussió que va conduir a aprovar l’article 36, que reconeixia
per primera vegada el dret de vot a les dones. Allí va lluitar
molt per aconseguir la no discriminació en funció del sexe, la
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// Merxe Llop

igualtat legal dels fills nascuts dintre i fora del matrimoni, el
divorci i el sufragi universal. Va fundar l’anomenada Unió
Republicana Femenina.
No va aconseguir renovar la seva acta de diputada en les
eleccions de 1933. El 1938 va abandonar Espanya, exiliada
primer a l’Argentina, i, des de 1955 fins la seva mort, a Suïssa.
Obres seves són: El dret de la dona a Espanya, El vot femení
i jo: el meu pecat mortal, La revolució espanyola vista per una
republicana.
Clara C. és una dona que va lluitar contra tot i contra tots:
“la meua llei és la lluita”. Inconformista, demòcrata, solidària
i lluitadora. In memoriam.

BAIX CINCA

// ROSA SOLER
El dia 29 d’octubre al Col·legi
Maria Quintana de Mequinensa
vam celebrar la Festa de la Castanyada amb tot un seguit d’activitats
relacionades amb la tardor.
Al llarg de tota la setmana, com
cada any, vam poder gaudir, al vestíbul del centre, de l’exposició de
fruits i plantes pròpies d’aquesta
estació. Pels passadissos de l’escola
també es van exposar murals preparats pels alumnes de tots els
nivells sobre activitats plàstiques,
de coneixement del medi i poemes
relacionats amb aquest centre d’interès.
A les classes del divendres es van
realitzar intercanvis d’activitats
entre diferents nivells. Al matí els
alumnes de cursos superiors van
anar a les aules del més petits per
ajudar-los a confeccionar petites
manualitats que posteriorment van
ser incorporades al gran mural
situat al replà de l’escala. A la tarda
van ser els alumnes d’Educació
Infantil els que van mostrar les
seves produccions als grans. En
finalitzar, vam sortir tots al pati a
menjar castanyes que repartien
amablement els alumnes de sisè
disfressats.
Coincidint amb aquest dia tan
especial, dins del Projecte d’Animació Cultural “Jesús Moncada”

Representació
de «Hocus
Pocus»
de Rodamons
Teatre
MÀRIO SASOT

del Govern d’Aragó, tots els nens i
nenes de l’escola vam anar a veure
a la Sala Goya,el grup de Teatre
Rodamons que ens va representar
l’obra Hocus Pocus. Allí vam can-
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El C.P. Maria Quintana celebrà la tardor
amb el grup valencià Rodamons Teatre

tar i vam participar amb la seva
actuació que a tots ens va agradar
molt.
Va estar un dia molt divertit per
a tots.

ESTAMPES RIBERENQUES

Les Corpetes: Corvus monedula i Pyrrhocorax pyrrhocorax
La corpeta petita (Corvus monedula) és, tal com el seu nom
mequinensà –‘gralla’ en el català general i ‘grajilla’ en castellà–
el més petit dels còrvids. La corpeta petita és de color quasi negre
perquè el bescoll, los ulls i part del cos els té d’un gris escur. N’hi
ha poques, de Corvus monedula, al terme del Poble, a penes queden unes tímides parelles en els edificis que tenim abandonats
en les velles mines. Pon quatre o cinc ous de color verdós amb
moltes taques escures. La presència d’est moixó pel Poble ha
canviat molt en los darrers anys. A la dècada dels anys
quaranta –llavors jo tenia edat escolar, però, com molts altres
companys, me’n recordo perfectament– la corpeta petita era una
plaga ja que en aquelles dates tot l’afavoria. Fia el niu al castell,
en ruïnes, i els roquissals dels Castellets. Entre aquests dos punts
hi havia un tràfec constant de moixons, que s’ho menjaven tot,
en especial les ametlles mollars, fins que un bon dia els

// Francisco Copons

agricultors de la zona van rebre el permís per a fer un enverinament massiu i així es va eliminar la major part d’aquests ocells.
En canvi, l’hàbitat de pastura de la Pyrrhocorax pyrrhocorax
–la ‘corpeta grossa’ en el català de Mequinensa, ‘gralla de bec
vermell’ en el català general i ‘chova piquirroja’ en el castellà
no menys general– són los camps oberts o els grans conreus extensius. Són moixons gregaris, fora de l’època de cria, que fan
lo niu en grans masos abandonats i, algunes parelles, en mines
mig abandonades. Fan lo niu, prou voluminós, amb rametes seques folrant-lo per dins de manera molt fina amb bocins de llana.
La corpeta grossa és molt fàcil d’identificar gràcies al negre brillant del seu plomatge. Té les potes roges i el bec, també roig,
és llarg i encorbat cap a baix. Pon tres o quatre ous d’un color
paregut al de la resta de còrvids, potser una mica més clars i més
plens de pigues.
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ENTREVISTA

JAUME FULLOLA, HISTORIADOR, PROFE

«L’economia i la
un paper fonam

TEMPS DE FRANJA / n. 101 / desembre 2010

// MAITE MORET
Jaume Fullola Fuster va nàixer a Lleida l’any
1982 i es va llicenciar en Història el 2004. Tot
seguit va obtenir una beca de la Generalitat de
Catalunya per iniciar la seua tasca investigadora i va obtenir el grau de doctor en Història
l’any 2009 per la Universitat de Lleida. L’any
2008 va rebre el Premi Sant Jordi de l’Institut
d’Estudis Històrics per la investigació La conca
lignitífera de Mequinensa (Ebre/Segre). Passat
i evolució històrica. El llibre s’ha publicat l’any
2009 a la col·lecció “Espai/Temps” del Servei
de Publicacions de la Universitat de Lleida en
col·laboració amb la Carbonífera del Ebro, S.A.
i l’Ajuntament de Mequinensa.
Ens trobem a Mequinensa, al carrer B
número 10, la casa dels iaios paterns d’en
Jaume Fullola, amb qui parlarem sobre el seu
llibre.

Pregunta. Jaume, ens podries explicar quines són les arrels que t’uneixen a Mequinensa?

Resposta. Tot i que per qüestions
administratives vaig néixer a Lleida, gran part de la meva vida
(fins als 20 anys) he viscut a Mequinensa. Els meus pares també hi
van néixer i hi han viscut tota la
vida. Actualment, tot i no ser-hi en
tot moment, hi faig visites freqüents per veure la família i els
amics, i respirar l’ambient tan característic d’aquesta població.
P. Si no estic mal informada, vas estudiar la llicenciatura d’Història a la
Universitat de Lleida i vas ser becari
d’investigació; de fet aquest llibre és
el resultat de la teua tesi doctoral; hi
ha alguna raó en especial que despertés el teu interès per la mineria?

R. Em vaig llicenciar l’any 2004,
i poc després vaig rebre una beca
per a la formació de personal investigador que em va permetre
desenvolupar la meva tasca com a
docent i investigador. D’altra banda, no pot passar desapercebut la
vinculació de la meva família amb
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Jaume Fullola

el món de la mineria, ja que els
meus besavis hi van treballar durant el segle passat, sobretot el
meu avi patern qui hi va participar
de tot aquest univers en el moment
més àlgid en aquest espai lignitífer.
A més, el meu pare, gran part del
seu recorregut laboral l’ha passat
treballant a les mines conduint una
màquina excavadora.
P. Quina diferèn-

«La forma de vida,
l’alimentació i els
horaris han creat
un llenguatge
forjat en diverses
generacions»

conca minera escassegen i acostumen a ser bastant breus i més referits a històries fotogràfiques que
a un estudi històric i científic. La
meva tasca ha estat sobretot la recerca arxivística, la qual m’ha permès trobar algun estudi de caire
econòmic i productiu que atorgava
a la conca Ebre/Segre el mèrit que
en la meva tesi se li atribueix, però
que es remuntaria al primer quart
del segle XX.
P. Quina diferència has trobat

cia hi ha entre el
contingut de la teua
tesi i el que suposa
aquest llibre?

entre aquesta conca minera i d’altres
del territori espanyol?

R. La publicació
del llibre és la primera part de la
investigació, a la
tesi algunes de les
informacions que queden explicitades en el llibre estan ampliades
i matisades. Cal pensar que el
llibre té unes dues-centes pàgines
i la tesi doctoral pràcticament n’aporta 650 més.
P. Hi havia algun precedent d’es-

R. Fonamentalment la configuració dels estrats geològics, element que segurament t’explicaria
millor un geòleg que no pas jo. Factors determinants com la configuració subhoritzontal dels estrats de
carbó que no es troben a gran profunditat (al contrari que en zones
com Astúries o Terol) ha condicionat clarament tot el procés d’extracció del lignit.
P. Quina rellevància creus que ha

tudi d’aquest caire?

tingut –i té– la mineria en el desenvolupament de Mequinensa i de tota

R. Els estudis sobre aquesta

a cultura mineres han tingut
mental a Mequinensa»
la comarca?

R. La mineria en l’entorn d’aquest territori miner ha tingut
una repercussió fonamental, cosa
que he pogut confirmar a través
d’informacions a nivell productiu
i salarial. Només cal pensar que en
la Primera i Segona Guerra Mundial, aquest territori terciari sempre va estar situat entre els dos
capdavanters pel que fa al sector
lignitífer. L’estudi salarial també
ens revela que durant aquestes
conjuntures els salaris dels miners
de Mequinensa eren més elevats
que els que es remuneraven a
Astúries. D’altra banda, en l’àmbit
demogràfic, el fet que no hi hagi
hagut un estancament durant l’etapa 1880-1950 constitueix un clar
reflex de com la mineria va donar
una oportunitat a una població
que estava condemnada a la pèrdua poblacional.
P. Ens podries comentar com va

R. La mineria històricament ha
actuat com un element diferenciador de les poblacions que han
tingut la possibilitat de desenvolupar aquesta activitat amb totes les
seves conseqüències. Quan a la tesi
doctoral es parla de “cultura minera” no es refereix a res més que
allò a què fa referència Jesús
Moncada en les seves obres literàries. La conformació de tot un univers mental entorn a la mineria i
a les seves activitats ha sigut una
realitat present en aquest segle i
mitjà de vida de la conca minera.
Es tracta d’una forma d’entendre
la vida, d’una alimentació i d’uns
horaris condicionats per un tipus
determinat de treball, d’un llenguatge específic que s’ha anat forjant gràcies a l’esforç de diverses
generacions. En conclusió, d’una
activitat que va transformar els hàbits i els costums d’unes poblacions, cosa que va permetre trencar l’ aïllament que acostuma a caracteritzar determinats contextos
rurals.
P. Mequinensa ha estat, i és, un po-

començar el moviment minaire i la
seva explotació en aquesta conca?

R. Hi ha indicis que els romans ja
utilitzaven el carbó per alimentar
els forns de calç, però per al procés
d’extracció ens hauríem de remuntar a l’any 1863, moment en
què es funda La Carbonífera de Seròs. Val a dir que des d’inicis del segle XIX van haver-hi alguns projectes ambiciosos que vinculaven navegació i explotació de lignits, però
que finalment van fracassar. Però,
el veritable impuls miner s’adquiriria amb la constitució de Carbonífera del Ebro S.A. l’any 1880. Només sis anys més tard la conca
Ebre/Segre es convertia en la major
productora de lignit del país.
P. Després d’haver aprofundit, des
d’una perspectiva històrica, en aquest
tema, creus que caldria dir que sociològicament ha tingut una sèrie de repercussions que ha pogut influir en
la gent de Mequinensa i de la resta de

ble d’assalariats; els vilatans depenien
d’un sou que els distingia de la classe
social burgesa. Creus que això ha pogut conformar un determinat tarannà
mequinensà?

R. No es pot negar que l’activitat extractiva ha tingut una incidència molt gran en aquest territori, i això ha determinat
clarament les formes de vida de
les poblacions d’aquest espai lignitífer. Aquesta oportunitat que
donava la mineria en localitats
com Mequinensa va permetre establir un element diferenciador
respecte d’altres que no podien
disposar d’aquest recurs. Cal
apuntar que aquests assalariats
no estarien tan allunyats de la
“classe social burgesa”, sobretot

si ho comparem amb les remuneracions que s’obtenien en altres
àmbits com l’agricultura o la ramaderia. Malgrat això, hem d’afirmar que es tractava d’una feina
molt dura i que va permetre configurar una sèrie de valors de
grup, entorn a la figura del miner/agricultor.
P. Què hi trobaran els lectors no experts en aquest tema en el teu llibre?

R. He de dir que no es tracta
d’un llibre purament divulgatiu, ja
que forma part d’u«La “cultura
na investigació més
àmplia, per tant, el
minera” no és
llenguatge que el
res més que allò
lector es pot trobar
a què fa referència és bastant específic.
Tot i això, penso
Jesús Moncada en
que la lectura es fa
bastant entenedora
les seves obres
per a la gent de la
literàries»
zona que ja coneix
el vocabulari miner.
En general, penso que es un llibre
que recomanaria a la població de
localitats amb un important bagatge miner, en especial a la gent del
meu poble.
P. Jaume, en aquests moments a
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la conca del riu?

ENTREVISTA

ESSOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

què et dediques?

R. Actualment estic vinculat
com a professor associat a la Universitat de Lleida, concretament al
Departament d’Història.
P. Continuaràs realitzant més indagacions envers aquest tema?

R. La veritat és que una tesi doctoral mai queda tancada, i per
tant, sempre resten coses per investigar i noves dades i hipòtesis
que formular, perquè no es tracta
d’una ciència exacta. A més, considero que és un tema molt interessant i que és important poder
aportar noves dades que permetin
recuperar la història d’unes poblacions que en ocasions ha sigut
oblidada i silenciada.
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RIBAGORÇA

Com hauria de ser!
// JOSEP RAMON VIDAL COSIALLS
Quan sonaran les gaites,
petaran les trompes
i roncarà el bot,
totes, totes les tropes alhora
saltaran i faran bots.
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I avançaran com un sol home
i ningú, ningú
les podrà aturar
fins que el tinent Barceló els digue:
pareu, totxetaires!
pareu ja !
Probablement, aquestes van ser algunes de les estrofes que vaig declamar en el meu parlament totxetaire
a les passades festes de Casserres del
Castell, el passat mes de juny. Va ser
un dia en què les coses van ser “com
han de ser”, segons paraules de l’amic Mauri.
I és que allò que un pot pensar i
la realitat de les nostres terres de la
franja pot anar per camins molt diferents. Han passat anys i panys des
que els moviments dels anys vuitanta van reivindicar normalitat cultural
i lingüística i, essent una mica optimista, penso que tot plegat ha canviat ben poc en allò que fa referència
als drets i a la presència real del català.
Evidentment, es pot parlar en català en públic –com ja feia en temps
de Franco algun sarcàstic poeta
local de la Llitera–, però això vol dir
que hem avançat? Com ha de ser, o
com hauria de ser?

Tant se val l’expressió. El cas és
que més enllà d’aquestes manifestacions vinculades a la cultura, la llengua continua tan amagada com fa
quaranta anys. Tot s’ha de dir, reconeguda per alguns –pocs– i ignorada
per la immensa majoria. Escrita
per un nucli reduït de lletraferits,
però de difícil lectura per la resta
dels franjolins. Té remei?
Jo no sé pas si petaran les gaites,
roncaran les trompes o fotrà un
pet el bot –que Déu no ho vulgue!–,
però si la nostra cultura desafine tant
com de vegades ho devien fer els
malaurats i recordats Gaiters de
Casserres (…-1911), val més que
canviem de partitura…, d’orques-

Ball de
totxets a
Camporrells
MATIES BARRABÉS
COSIALLS

tra… o d’escenari.
Jo no sé pas si avancem com un sol
home –o com una sola dona–, però
de ben segur que ningú ens haurà
d’aturar. I el que és més preocupant:
Barceló, encara tocat per la desfeta
de Gibraltar, no ens podrà dir:
pareu, gent de la franja, pareu ja!
Ai, amic Mauri! Segurament, d’aquestes paraules i enmig de la joldra
d’una bona cutxipanda convindríem
en algunes idees de com voldríem
que fos la Franja. Ara, com fa trenta
anys i ara…que ja no tenim vint
anys.
A l’amic Mauri, de Casserres del
Castell (la Ribagorça)

DESPERTA FERRO!

Sanchis Guarner // Joaquim Montclús
El 9 de setembre es van complir cent anys del naixement de
Manuel Sanchis Guarner (València 1911-1981). Aquest personatge ha esdevingut un dels importants grans filòlegs de la llengua catalana del segle XX. A part, fou també un eminent historiador i un gran folklorista. Estudià a la Universitat de València i a la de Madrid. Després de llicenciar-se en dret es doctorà en filosofia i lletres.
La seva labor com a investigador i publicista de totes les terres
dels anomenats Països Catalans fou molt intensa i valuosa. Pel
que respecta a les investigacions i publicacions efectuades sobre
la Franja de Ponent, cal destacar els estudis realitzats sobre el
parlar d’Aiguaviva, la fixació de les fronteres lingüístiques i la
col·laboració, amb en Francesc de Borja Moll, en la redacció
i publicació del Diccionari català-valencià-balear, iniciat per
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mossèn Alcover. Després de la seva mort, els seus deixebles,
com és el cas del catedràtic de la Universitat de València, Antoni
Ferrando, han seguit ocupant-se dels estudis històrics i
lingüístics de les terres de la Franja.
Fou membre numerari de l’IEC, del Centre de Cultura Valenciana i membre corresponent de l’Acadèmia Espanyola. Per
la seva llarga i seriosa tasca cultural, l’any 1974, fou guardonat
amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
Amb motiu de complir-se els cent anys del seu naixement,
són moltes les institucions culturals i científiques, entre d’altres
l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat Catalana d’Estiu
de Prada de Conflent, que pensen organitzar actes per rendirli homenatge. Seria bo que també ho fessin les institucions de
la Franja.

Lo Consell Superior de les Llengües d’Aragó s’ha constituït, en 6 mesos de retard respecte el que exigix
la Llei de Llengües. La composició final és per part del Govern d’Aragó,
Manuel Castán, José Bada, Maria del
Carme Alcover, Fernando Sánchez
i José Ignacio Micolau, per part de les
Corts d’Aragó; Enrique Badía, José
Ignacio López Susín, Marta Marín,
Alberto Moragrega, Chusé Raúl
Usón; i per part de la Universitat de
Saragossa, Javier Giralt, Francho
Nagore, María Antonia Martín Zorraquino, Luisa María Frutos i Francisco Beltrán.
Pel que fa a la composició final, no
tenim més que alegrar-nos. Ni pareix
que s’extengue el perill secessionista
per al català, ni hi ha massa opositors
declarats a la normalització lingüística. Per a fer-mos una idea, entre els
perfils trobem posicions que poden
intentar traure el major suc possible
de la Llei de llengües, i assessorar en
eixa línia el Govern corresponent.
A grans trets trobem una representació major de membres lligats a l’aragonès (7) que al català (5). Pel que
fa a les posicions respecte la norma-

tiva del català, als qui se’ls coneix posició utilitzen varietats lligades en la
normativa general del català, la reconeguda a les Universitats d’arreu
del món, i és ben possible que en el
moment que sigue necessari reconeguen l’autoritat lingüística de l’IEC,
ja siga de forma explícita o implícita.
En tot cas, cal esperar per a saber què
passarà en l’Acadèmia Aragonesa
del Català, que la Llei disposa que es
crearà per nomenament del Govern
d’Aragó a proposta del Consell Superior de les Llengües d’Aragó, i que
en el seu moment Javier Giralt ja va
manifestar que tenia poques funcions
a fer, havent com hi ha una normativa reconeguda.
Pel que fa a la normativa de l’aragonès, hi ha 3 membres de l’òrbita de
l’Academia de l’Aragonès (inclòs lo
seu president) que pretén obrir la
normativa a una varietat renovada,
2 membres de la SLA, que pretén
segmentar la normativa en diferents
normes de referència segons les varietats dialectals, i dos defensors de
la normativa històrica, representants
per Francho Nagore. Així, és possible
que la Llei de llengües ajudo a aple-

José Bada,
membre del
C.S.Ll.
JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

gar los diferents corrents normatius
de l’aragonès en una única direcció,
la qual cosa serà un gran avenç històric per a la llengua.
Lo 15 membres estaran al CSLA
per un mandat de 6 anys, en renovacions d’un terç cada 2 anys. Aixina,
la cosa és de llarga durada. I la primera renovació (octubre de 2012)
afectarà dos membres proposats per
les Corts, un pel Govern i dos per la
Universitat.

TOT ENSENYANT LES DENTS

RECULL DE PREMSA

Lo primer Consell Superior de les Llengües
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L’ESPURNEGALL // Natxo Sorolla

Identitats sense carnet // Ramon Sistac
Assegut còmodament a la poltrona de l’aula magna de la
meua universitat, m’esforço per escoltar atentament una conferència sobre les identitats en moviment. De debò que m’hi
esforço, però entre que la fan en una llengua que no domino
gaire —més aviat em domina ella a mi— i, a més, són quarts
de quatre de la tarda, l’atenció es va relaxant i la imaginació
va ocupant inexorablement el seu lloc. Mig endormiscat, poc
a poc vaig reconstruint el ritme frenètic dels darrers dies, i
constato que la identitat no sé pas si la tinc en moviment, però
tot jo sí: en dues setmanes he anat de Maella a l’Alguer passant per la Vall Fosca, açò sense comptar amb innombrables
viatges a Barcelona. A la meua edat, ja em comença a amoïnar esta història de saltar del llit sense saber del cert on tinc la
tauleta de nit.
Recordo de l’Alguer la conversa amb el vell amic Toni. Em
comentava que ha (re)descobert la seua identitat sarda, i que
això posava en qüestió la seua catalanitat algueresa. Alguns
—pocs— algueresos se m’han manifestat en sentit contrari (a
mi, que mai no pregunto!), i d’altres intenten vindicar la condició històrica de catalans sense qüestionar-se en cap moment
una italianitat entesa a la manera sarda. N’hi ha, com és lògic,

per a tots els gustos. Entenc que la cosa no és fàcil, i entenc
també que d’altres, des d’ubicacions geogràfiques distants,
també s’han (o ens hem) formulat dubtes pareguts. Es pot ser
a la vegada alguerès, català, sard i italià, o potser són categories incompatibles? Potser algú seria capaç de donar-hi una
resposta clara, però penso que ha de ser molt difícil, perquè
entenc que la identitat és un camí individual que hem d’obrir
nosaltres mateixos, a partir de l’experiència viscuda i del nostre tempteig maldestre. I, en última instància, jo no tinc
respostes per a tot, conxo. I, si les tinc, avui no em vaga d’exposar-les, que en dimecres no tinc costum de fer-ho.
Com sempre, la cuina d’un país és un bon reflex de tot el
seu maremàgnum identitari. I l’algueresa no acaba de ser ben
bé ni sarda ni catalana, però té molts elements italians, segurament per un procés històric d’anivellament cultural.
Mentre prenc amb golafreria uns gnochetti sards barrejats
amb unes bones cloïsses i amb un vinet blanc “vermentino”
que es fa dir de vostè, no puc evitar un gest a la desesperada
del meu gen manyo. Des de les fondàries del meu ésser ressona potent una veu en aragonès ancestral: a cascala, amb la
identitat!
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L’actor Víctor Tejera visita l’Escola de Vilella
// NÚRIA MAÑAS
El passat 17 de novembre ens va
vindre a veure a l’escola de Vilella
Víctor Tejera, actor fragatí que ha
sortit a vàries sèries de teatre i televisió, com la coneguda “Amar en
tiempos revueltos”. Ha sigut molt
simpàtic amb nosaltres, ens ha explicat un munt de coses de la seva
professió…es notava que la seva
feina li encanta. No s’ha cansat de
repetir que la feina d’actor és molt
divertida perquè és com un joc per
ell, encara que no tot són coses divertides. Els actors han d’estudiar
moltes pàgines de guions i viatjar
d’un lloc a l’altre.
També hem après com preparar
uns càsting, alguns de nosaltres hem
fet d’actors i ha sigut molt divertit!
Una de les coses més emocionants
ha sigut quan en Víctor ens ha explicat com es fan diferents efectes es-

pecials, com per exemple com es fa la sang de
mentida o com es fa
perquè les lluites semblin de veritat. Hem
après una mica més
d’un món nou…però
com ens ha dit en Víctor el més important
és la formació, així
que…a seguir estudiant!!!
Després, el jove actor va anar a trobar-se
amb alumnes del
Col·legi Santa Anna i
Miguel Servet i el dia
d’abans va estar amb
els de Miralsot i Torrent, dins del
marc d’activitats programades pel
Projecte d’Animació Cultural “Jesús
Moncada” de la DGA.

Actuació de
Víctor Tejera

ALCAMPELL
11 de desembre de 2010 a les 19h - Sala d’actes de la Casa de la Cultura

ACTE DE PRESENTACIÓ DE REVISTES I LLIBRES DE LA TERRA

Hi intervindran:
• Ramon Sistac (Universitat de Lleida – Centre d’Estudis Ribagorçans): Parlarà dels deu anys de la revista
Temps de Franja i de la recent publicació del Centre d’Estudis Ribagorçans
Rellampandinga. Etnotextos ribagorçans (de J.A. San Martín).
• Màrio Sasot (Corresponsal de La Vanguardia a Saragossa): Parlarà del número 100 de la revista
Temps de Franja i presentarà el llibre Cobles d’anar i tornar,
recopilació de jotes en català promogudes per l’Ajuntament de Saragossa.
• Juan Rovira (Centre d’Estudis Lliterans): Presentarà el primer número de la revista LITTERA i
el llibre Personajes de la Litera (de Valeriano Labara).
En acabar Recital de Jotes.
Organitza: La Mula Groga
Col·labora: Ajuntament d’Alcampell; Centre d’Estudis Lliterans; Centre d’Estudis Ribagorçans, SAPS i GRAPA.
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// JOSEP SAN MARTÍN BONCOMPTE*
En els darrers anys s’ha produït un
creixent interès per la recuperació
de la Memòria Històrica. I ha estat
així, afortunadament, quan encara
quedaven amb vida els darrers testimonis d’aquella generació d’homes
i dones que van saber defensar el govern legítim de la República enfront
del cop militar franquista.
Tanmateix, encara queda molt
camí per fer, per tal que les generacions més joves coneguin, valorin i,
sobre tot, siguin capaços de trametre en el futur els valors de democràcia, de llibertat i de respecte pels
drets humans pels quals van lluitar
tants milers de republicans i van saber defensar-los amb els sacrificis
més grans, fins i tot amb la pròpia
vida.
Vull fer aquí algunes referències
sobre tot plegat:
A finals de setembre, a la població
occitana de Villeneuve-sur-Lot es
van organitzar unes jornades sobre
“Espanya: els anys negres. 19451960”. Un dels protagonistes de les
jornades fou l’art que es desenvolupà com a reacció a la dictadura durant aquest període. Autors representatius del “Grupo Pórtico” de Saragossa o “Dau al Set” de Barcelona,
figuraven en una excel·lent exposició
on també hi havia obres de Chillida,
Oteiza o del mateix Picasso.
Coincidint amb l’exposició, es
van programar dues conferències
que, casualment, vam impartir dues
persones vinculades la Franja:
La primera conferència versà sobre el grup Dau al Set i l’art com a
reacció contra el franquisme, fins als
anys 60. La va impartir Eliseu Trenc,
reputat especialista mundial en l’Art
Modernista des de la seva càtedra de
la Universitat de Reims i fill d’exiliats amb arrels a Albelda, a la Franja.
La segona conferència la vaig donar jo mateix, sobre l’oposició social
i cultural al franquisme.
És curiós que encara avui hi hagi
a França més interès que al nostre
país per fer memòria d’aquest passat
*Delegat a l’Aragó de l’Amical de Mauthausen i
altres camps

recent, que ens convé no oblidar per
evitar que alguns impresentables
vulguin reinterpretar la història desvergonyidament.
Precisament el dia 6 de novembre
es celebrava a Montauban una sèrie
d’actes en el 70è aniversari de la
mort del que fou el darrer president
de la República, Manuel Azaña,
enterrat en aquella localitat francesa.
Em costa molt d’entendre que no hi
hagués cap representant del govern
espanyol.
Una mica més a prop, a l’IEI de
Lleida, inauguràvem el passat 21
d’octubre l’exposició: “Mauthausen:
crònica gràfica”, amb una mostra de

Eliseu Trenc,
J. Balmont
(Comissari
exposició),
JOSEP SAN MARTÍN

les fotografies que els republicans
deportats a Mauthausen van salvar
de la destrucció. Aquestes fotografies són un viu testimoni d’allò que
fou Mauthausen, on foren deportats
uns 8000 republicans, dels quals les
dues terceres parts no en van sortir
vius d’aquell infern.
Aquestes iniciatives són un pas
més en el camí de recuperar de la
amnèsia el nostre passat, una amnèsia que ens anem espolsant del damunt, malgrat els tímids esforços
dels nostres governants per recuperar la Memòria dels qui ho van donar tot perquè avui puguem viure en
llibertat i no sota l’esclavitud.
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TEMA DEL MES

Camins de memòria

PROJECTE LITERARI
L’Hotel la Parada del Comte i la Llibreria Serret de Vall-de-roures
han fet una crida a la col·laboració dels escriptors catalans associats a l’AELC
i vinculats a les Terres de l’Ebre i dels escriptors aragonesos associats a l’AAE
originaris del Baix Aragó i Matarranya.
Qualsevol escriptor no associat també podrà aportar els seus textos.
Les llengües admeses són les d’Aragó: castellà, català i aragonès.
El recull col·lectiu serà dels següents gèneres: narració curta i poesia.
El fil conductor serà l’antiga via fèrria de la Val de Zafan (ara Via Verda)
que anava des d’Híxar fins a Tortosa, unint Catalunya i Aragó.
El termini de presentació d’originals hauria de ser, aproximadament,
entorn a la Setmana Santa del 2011.
Poden fer arribar els treballs als següents correus de contacte:
julimicolau@yahoo.es
info@serretllibres.com
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ARAGÓ

Presentació a Saragossa i Favara de
l’Associació Cultural “Wirberto Delso”

TEMPS DE FRANJA / n. 101 / desembre 2010

// GUILLERMO VALLESPÍ / ARANTXA VALÉN

Després de la mort de Wirberto
Delso, a l’abril de 2009, un grup d’amics i companys seus decidiren
crear l’Associació Cultural “Wirberto Delso”, amb l’objectiu de conservar la memòria i custodiar els documents generats arran del “Cas Favara” i el seu context immediat i, en especial, de quant es refereixi a la participació de cristians aragonesos o
militants d’origen cristià d’Aragó des
del Concili Vaticà II a la transició
d’Espanya a la Democràcia.
L’Associació es va presentar en
societat a Favara el passat dia 23
d’octubre i posteriorment el dia 10
de novembre a Saragossa, al Centre
Pignatelli.
En aquest últim acte va tenir lloc
una taula redona, moderada per
José Bada, amb el títol “Memòries
de la Transició” en què a més van intervenir:
L’historiador Eloy Fernández, di-

rector de la revista Andalán en
aquella època, i que va seguir periodísticament el “cas Favara”, va fer
una exposició detallada de la situació en què es trobava la societat aragonesa en aquells dies, que va ser el
germen per al naixement de diversos
moviments a Aragó.
Posteriorment Pedro Carceller,
qui va ser testimoni directe dels esdeveniments ocorreguts en aquells
dies, parlà de la situació del món rural de l’època: del seu despertar, la
formació dels diferents grups d’acció
catòlica, nascuts a les llars parroquials i impulsats pels propis mossens, i de com allà es feia una anàlisi
crítica de la realitat existent.
A continuació Luis Bel, mossèn
natural de Massalió que va ser un
dels 24 capellans dimitits en suport
a Wirberto, va explicar quina era la
situació de l’església de l’època,
com a les parròquies es va fomentar

Poesia en català a Saragossa
// Tonet Pallarès
El proppassat 23 d’octubre, dins el cicle de “Poesia para
perdidos” organitzat per l’Associació Aragonesa d’Escriptors a la capital aragonesa en els baixos del local de “La
Campana de los Perdidos” es va poder escoltar els versos
del poeta matarranyenc Juli Micolau, acompanyat pel secretari general dels escriptors aragonesos, el poeta Manuel
Martínez Forega, i també amb el nombrós públic que omplia
la sala. L’actuació del duo “Las alegres lloronas” van arrodonir l’acte.
Juli Micolau a la Campana
de los Perdidos
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Acte a
Saragossa
per crear
l’Associació
Wirberto
Delso
ARANTXA VALÉN

l’associacionisme que va implicar la
formació de diferents moviments
atents a la realitat de la vida, i el sentir d’un mossèn de llavors.
Finalment, José Bada va presentar
l’associació i va recalcar que compta
amb els documents originals de tot el
“Cas Favara”, a més de tota la documentació recopilada per Wirberto al
llarg de la seva vida. Aquesta documentació està a disposició tant d’historiadors com de gent amb inquietuds. Aquest fons documental espera
ser ampliat amb documents de la mateixa època històrica.
Bada també va fer esment a
“aquests mossens que encara segueixen sense rehabilitar” ja que el cas
mai es va arribar a resoldre realment. Va recordar l’origen cristià
d’una part important de l’esquerra
i va fer un ràpid recorregut pel que
va ser l’època de la transició.
A petició de José Bada, el mossèn
José Guar, natural de Valdealgorfa
i un altre dels mossens dimitits, va recordar la figura de Wirberto.
L’Associació té la seu a la localitat
de Favara al carrer Aragó, 28, en un
local de l’espai sociocultural “Casa
Les Mameses” cedit per l’ajuntament de la localitat. Es podran conèixer les seves activitats i contactar-hi a través del seu blog, http://asociacionwd.blogspost.com o el seu correu electrònic asociacion.wirbertodelso @ gmail.com.

Aficiona’t. I Mostra de Teatre és
la convocatòria que va organitzar
enguany la Comarca del Matarranya i que va fer coincidir amb les
VIII Jornades Culturals que com
cada any es celebren durant tres
caps de setmana consecutius a la
tardor. La Mostra vol promocionar
els grups de teatre que han aparegut recentment a la comarca a través del teixit associatiu de les
diferents viles.
El més veterà dels que hi van
participar va ser La Quiquereta de
Pena-roja que es va formar a partir
de l’Associació de la Dona Penarogina i que va iniciar-se representant Lo quic, quiri, quic! comedieta
per als xiquets escrita per Desideri
Lombarte. L’èxit del grup en les
seues primeres actuacions els va
motivar per a crear una obra de
teatre que ara ells mateixos van representar en esta convocatòria a
Lledó.
Los Calderons va ser el grup participant de la Freixneda que ja havien actuat fora de la seua vila i que
ho van fer a Queretes. Tramoiants,
grup de la Portellada, representaren una obra a la Vall del Tormo i
va ser la primera vegada que inter-

pretaren a una altra població. Més
experiència teatral té el Grup de
Teatre Massalió constituït a partir
de l’Associació de Dones Sadurixa
i que ja havia representat a altres
viles i que en esta mostra estrenaren obra al seu poble.
També va participar a Aficiona’t
l’actor i guionista José de la Casa
Boto que enguany dirigí dos cursos
de monòlegs i improvisació teatral
i que es va presentar en la mostra
molt ben acompanyat dels seus
alumnes. És molt estrany que el
Grup de Teatre La mà peluda de
Vall-de-roures no participés en la
convocatòria ja que compta amb
una llarga trajectòria especialitzat
amb el teatre històric.
A més de teatre amateur, les
VIII Jornades Culturals, van oferir a la comarca activitats ben diverses: música, conferències,
presentacions de llibres, gastronomia i tallers. On hi va fer participar la gent de les diferents
poblacions. Calaceit, Massalió,
Arenys de Lledó, la Vall del
Tormo, Lledó i Queretes van ser
les viles que acolliren enguany les
activitats culturals programades
per la comarca.
U12

20N

CULTURA

// CARLES SANCHO
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Aficiona’t, I Mostra de Teatre al Matarranya

// Esteve Betrià

En molts aspectes, sembla que s’ha iniciat una nova etapa de
la publicació que teniu a les mans. Així que m’he dit: a nova
etapa, nou títol per a aquesta secció. La gent del Poble suposo
que a hores d’ara ja haurà endevinat el perquè de la lletra U
i del número 12, els dos elements que conformen el nou títol.
Doncs bé, resulta que el passat dissabte 20N tenia intenció
de visitar la seu de la Fundació Antoni Tàpies, és a dir l’edifici
de l’extinta editorial Montaner i Simón, però –com resulta habitual en mi– em vaig confiar massa i no vaig confirmar la reserva en dies anteriors i així doncs em vaig trobar que l’aforament –el nombre de visitaires– estava complert i, per tant,
havia de deixar per al 18 de desembre, l’últim dissabte en què
es podrà fer, d’acord amb la targeta de presentació, una visita
guiada organitzada pel personal de la Fundació Tàpies amb la
intenció de donar a conèixer l’edifici ideat per Lluís Domènech i Montaner i la seua història, emfasitzant-ne sobretot la
funció original com a seu de l’editorial Montaner i Simon;
també s’hi fa atenció a algunes de les personalitats literàries
que van treballar per a l’editorial. I és aquest darrer aspecte
de la visita guiada la cosa que m’havia motivat per a què un

dissabte a les sis de la vesprada em desplacés a l’edifici que alberga bona part del llegat d’un creador que, certament, no em
desperta gaires simpaties. Perquè, com sens dubte deu recordar benvolgut lector, en aquesta editorial, en aquest edifici, va
treballar Jesús Moncada a partir dels pocs mesos d’arribar a
Barcelona i fins que l’empresa editora tancà portes. Una època
de la vida barcelonina de Moncada que, en part, sembla que
l’escriptor mequinensà volia reflectir en la novel·la inacabada
Dante S.A.
D’alguna manera em vaig refer de la fracassada –o ajornada– visita a l’escenari de Dante S.A. visitant a partir de dos
quarts de deu del mateix dissabte 20N el teatre Sat! del barri
barceloní de Sant Andreu, en l’escenari del qual es representava la darrera obra teatral de Francesc Serés, un altre escriptor del Baix Cinca. No som res –l’obra teatral en un acte d’en
Serés encarnada pels actors Carles Xuriguera i Rafel Faixedas– és, d’acord amb la targeta de presentació, una road movie
teatral carregada d’humor, un viatge cap a l’interior de dos homes que no volen perdre’s en la vida i una mirada irònica i esperançada sobre el nostre pas per aquest món.
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Mallorca: parlar salat, regust dolç
// JOSÉ MIGUEL GRÀCIA
En arribar a Mallorca m’assabento que els instituts de Balears preparen una protesta contra Bauzà,
president del PP balear per haverne negat la unitat de la llengua catalana. Havia posat com a exemple
del seu raonament de que a Mallorca diuen “tassó” i no “got” com els
catalans. Poca cultura lingüística ha
de tenir el “popular” Bauzà, i poc
haurà viatjat per ses illes. A Eivissa
i Menorca no diuen “tassó” sinó
“got”. A l’institut Pau Casesnoves
d’Inca l’anomenen “l’ignorant”.
Quants d’exemples com aquest en
tenim a la Franja?
A Alcúdia trobo pel carrer els
al·lots d’una escola formant la típica
filera: tots parlen castellà. Segurament el senyor Bauzà estaria molt
content.
La vespra del “dijous bo” a Inca,
la gran fira de l’illa, aparcam el
cotxe amb una inexplicable facilitat.
Quan tornam a buscar-lo, no hi és, se
l’ha emportat la grua amb explicable
facilitat.
Es dijous bo, és bona fira,
demà es poble hi serà ple
sa grua s’emporta un cotxe,
és noltro, no dels inquers.
A la guia turística “Mallorca”
d’Anaya, en castellà i editada a
Madrid, pàg. 112, podem llegir: “Es

imperdonable describir la isla sin
mencionar su rica tradición oral en
lengua catalana…“. Quina cosa més
especial la tradició oral catalana a
Mallorca…, oi? Estàvem cercant
informació sobre el Cant de la
Sibil·la que al dia següent la UNESCO declararia patrimoni immaterial
de la humanitat. Aquest any per Nadal, la UNESCO portarà més fidels
a ses esglésies de s’Illa que sa fe o ses
capellans.
Castellers, flamenc, Sibil·la,
s’UNESCO els ha fet de tots.
S’Espanya més imperial,
malmet ses llengües de molts.
A Palma trobam pel carrer una escola d’al·lots ja grandets, no són de
Palma i parlen tots català: Bauzà es-

Horabaixa a
Port Pollença
JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

taria preocupat.
Increïblement visitam la cova
d’Artà, només dues persones, sa
meua dona i jo. Es guia mos diu, tot
saladament, que s’estiu entren vuitanta persones cada quart d’hora.
Noltros xerrarem una hora amb es
guia.
Tinc més anècdotes, però no vull
cansar-vos. Visiteu ses illes: parlareu
salat, beureu bon vi, menjareu dolces
ensaïmades, frit mallorquí, coques,
sobrassada, olives, tombet, col amb
llom, arròs brut…, trobareu pocs turistes al novembre i sereu molt ben
rebuts parlant català. I de paisatge,
de platges, de palaus, de cases de
blanc i verd, i de mar blava, per a
què parlar-ne.

SOM D’EIXE MÓN

Error o omissió?

// Francesc Ricart

Ho confesso, vaig assistir a la celebració de l’Onze de
Setembre a la Ciutadella. El programa deia que “s’homenatjarà
el català que es parla a Barcelona; a les Terres de Ponent; a la
Catalunya Nord; a l’Alguer; a Andorra; a les Illes; al País Valencià
i a l’Ebre”. I així va anar, sense cap referència ni presència directa
de la Franja.
Aquesta situació ja l’he viscuda altres vegades en actes on s’anuncia la presència de representants de tot l’àmbit lingüístic i
quan hi ets t’adones que no t’hi han comptat. Error o omissió.
Segurament les dues coses: l’error de no comptar amb les nostres
comarques perquè no s’enfadin a l’Aragó. Solució, l’omissió covarda, i a veure si no es nota i qui dia passa any empeny.
Abans de continuar, deixeu que esmente que aquest setembre,
a Calella de la Costa, les associacions de la Franja van ser convidades a la Fira que era dedicada als Països Catalans. Què voleu
que us diga, no només m’hi sentia còmode, m’hi sentia comprès.
Parlant de comprensió, no sóc tan il·lús per pensar que hi ha
gaire penya als nostres pobles que pense com jo. Però estic segur
de no equivocar-me afirmant que hi ha persones que, en alguna
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mesura, viuen com a seues les preocupacions “dels catalans”.
Un exemple és la reflexió apareguda en una entrevista al sociòleg
Josep Espluga: “No tinc res en contra de la idea d’una col·lectivitat catalana unida i independent, però no sóc tan optimista
respecte la seua plasmació pràctica, en especial pel que fa a com
quedaria la Franja.” Com l’Espluga, ben segur que hi ha gent
a qui li passa pel magí pensaments al voltant del grau de pertinença al món català.
Això sí, com més va, els poders fàctics ja s’encarreguen de posar murs i entrebancs a reconèixer la catalanitat de la Franja i
a poder-ne desenvolupar les potencialitats. I ara algú em recordarà la Llei de llengües com un desmuntament del que dic, però
continuo pensant que serà una eina poc efectiva per afonar murs
i eliminar entrebancs, sobretot si no s’aplica amb decisió i amb
credibilitat.
Mentre, repassem el número 99 de TdF, on podem llegir els
bons apunts de la columna de Carles Terès o la crònica “L’Asociación Aragonesa de Escritores es reuneix a Fraga”, i ja m’ho
direu.

// MIGUEL MARTÍNEZ TOMEY - CHUNTA ARAGONESISTA
Enhorabona a Temps de Franja!
Deu anys i cent números després de
la seua aparició, la seva raó d’existir
és més evident que mai. Tant, que alguns fantasiosos (i jo –ho reconec
sense pudor– tal vegada estigui
entre els més agosarats llunàtics) ens
llancem a somiar en el que els propers 10 anys haurien de ser en un
món (o en un Aragó) ideal.
Jo tanco els ulls i somio (veig!) un
grup de comunicació –sí, el grup
Temps– en el qual la cultura, la visió
del món i la informació de les gents
que a Aragó hi viuen i s’expressen en
català, arriben als seus conveïns també per radi i televisió (per descomptat, a més de en paper i internet). Vivim en l’era audiovisual i la necessitat
de ser mirall de la nostra imatge
–necessitada d’autoestima– i aparador de la nostra realitat –necessitada
de coneixement i comprensió de propis i aliens– exigeixen que ens esforcem a arribar més lluny i, per descomptat, encara més a prop.
Qui sap si les mesures contemplades en la Llei de Llengües d’Aragó
(miro amb angoixada expectació
al Viceconseller de Cultura, present
en aquest acte) doni suport a la producció i difusió de continguts en les
nostres llengües pròpies poden coadjuvar a apropar aquest ideal a la
realitat. És la mateixa esperança que
tenim també els que solem expressar-nos en aragonès, la nostra una altra llengua patrimonial aragonesa.
Cal utilitzar mitjans que multipliquin

la nostra capacitat de transmetre
aquesta realitat, de la nostra llengua
i la nostra cultura, de la nostra existència. I cal fer-la arribar més enllà
dels límits d’aquestes comarques.
Cap a l’oest, cap a la resta d’Aragó,
perquè es conegui la nostra existència, es valori, s’assumeixi com a
pròpia i enriquidora i se’ns reconegui sense pal·liatius el lloc sota el sol
que ens correspon. Cap a l’est, cap
als nostres veïns catalans, perquè entenguin que la nostra llengua catalana és part de la nostra identitat
aragonesa. No ens trobem en el supòsit que, per posar un exemple, citen de vegades les persones transexuals en referir-se al seu problema
d’identitat sexual: «jo era una dona

atrapada en el cos d’un home».
Que entenguin els nostres veïns,
amb qui des de la nostra llengua comuna tenim més capacitat d’interlocució que la resta dels aragonesos,
que un aragonès que parla la seua
(nostra) llengua catalana no és un
català atrapat en un cos aragonès.
Així que, amb respecte i bon
sentit cap als de l’est, els de l’oest i
els de aquí, però amb l’ambició que
ja han demostrat els qui tan brillantment han fet realitat 10 anys de
Temps, em permeto afegir a les meves felicitacions l’auguri d’uns altres
10 anys (almenys) de creixement, difusió i èxits.
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Temps que se n’assabentin ja!

LA VIDA EN CALMA

Més treballar

// Teresa Serrano

La bonança econòmica d’un país, en general, al pencaire li passa
de relliscada, ni cobra una paga extra “extra” ni entra en el repartiment de beneficis.
O sigue, que si a Espanya li va bé, a ell li va gairebé igual.
Això sí, quan la tendència és a la baixa, llavors ja pot anar preparant les dues galtes perquè les hi donaran totes.
I compte amb queixar-se perquè llavors l’amonesten, i després
li assenyalen la sortida i, darrere la porta, trobarà una enorme cua
de gent que està pitjor i que vendria la seva ànima per uns ingressos, encara que siguen minsos i impliquen treballar en unes condicions que deixen de banda tot el que s’ha aconseguit en segles
passats, plens de lluites i reivindicacions proletàries.

Si aguanta, li diuen que la “tercera edat” comença més tard del
que creia i ja no és sinònim d’inútil per a la societat i que li queden
uns anyets de ser productiu. I ja posats, que amb 6 hores de son
són suficients per a reposar la força de treball (enrere van quedar
les recomanades 7 o 8) Això i perllongar la jornada, que ja val de
tant pensar en el lleure, més treballar i menys pensar, que això
últim no porta sinó complicacions.
Que els que van omplir les seves arques anys enrere avui estan
de vaques primes i cal donar un cop de mà.
Que qui? doncs qui ha se ser?
El de sempre,que per això n’està acostumat –per herència genètica– i cal aprofitar aquest avantatge.
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