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Des de primers d’any, Mequi-
nensa compta amb un complex
turístic i cultural de primer or-
dre, ambiciós, racional i propor-
cionat a les possibilitats econò-
miques actuals del país i de la
comarca. En ell queden reflec-
tits tots els mons que han con-
figurat la història del poble vell i el nou: la
mineria, la navegació fluvial, la construcció
del pantà, les deixalles d’un poble vell
arrasat i el futur incert d’un poble nou abo-
cat cada cop més al sector turístic de l’es-
barjo i la pesca. I la figura de Jesús Moncada
com a catalitzador espiritual de la memòria
i l’èpica d’un poble realment peculiar.

A mi, durant la visita, em va colpir i
emocionar la visió dels objectes íntims i les
fotos de Moncada i vaig sentir com mai la

seua absència.
Des del 8 de gener, les portes

del complex estan obertes als
visitants. Ara cal que les obres
de neteja i condicionament del
poble vell continuen i s’acaben
per a que els visitants puguen
recórrer uns carrers plens d’his-

tòria i mitificats per sempre per obra i gràcia
de la literatura (de Jesús, però també d’Hèc-
tor, de Marià, d’Edmon i d’altres). 

I cal, també, que les institucions implica-
des (Endesa, DGA, Comarca, etc.) no dei-
xen mai de banda la promoció d’aquest es-
pai per a que les xifres de visitants augmen-
ten any rere any.

És un compromís que tots hauríem d’as-
sumir. Si més no, ho devem a Jesús Monca-
da i la seua memòria. 

Salutació del director //  Màrio Sasot

Decepcionant Marcelino

Quan Marcelino Iglesias va accedir a la
presidència d’Aragó vam ser molts els que
vam creure que una de les tasques que no
oblidaria seria la de fer pedagogia de la di-
versitat lingüística autòctona del territori.
Els gestos envers la llengua catalana i ara-
gonesa han estat esquifits. I mentre l’ús
d’ambdues llengües recula, l’honorable de
Bonansa s’ha acarnissat reiteradament
tant amb els governs de Pujol com de Ma-
ragall i Montilla pel litigi de l’art sacre. 

Si hi ha alguna cosa sagrada en el propi
territori és la llengua dels natius. Una ma-
nera de desviar el seu fracàs en matèria de
llengües, ha estat precisament atacar els seus
veïns. Una maniobra de distracció per la
qual l’Opus Dei es frega les mans. 

Agustí Lahuerta
Fraga

«Papanatisme» al Senat?

Tema d’avui, 19 de gener, que s’escolta
per tot arreu: el «papanatisme» al Senat per
haver de pagar traductors. A aquest nivell
de definició arriben alguns mitjans.

He preguntat a una emissora ¿No és més

«papanatisme» no considerar el poder ex-
pressar-se en diversos idiomes com a una
riquesa cultural?

Es queden en que en aquests moments de
retalls, de crisi i tal, això no és prioritari. Es
fa total demagògia amb això.

El cas és que també se’ls pregunta que si
els senadors tenen un bon sou, al menys po-
den entendre tots els idiomes de l’Estat. Se-
gur que molts l’entendrien, sense traducció.
Una mica se’ls hi pot exigir. Això passa
desapercebut, no es té en compte. Tots, el
nacionalistes de les autonomies i els centra-
listes, poden fer per entendre’s sense des-
peses. O també podríem suggerir que les tra-
duccions espontànies, que donen llocs de tre-
ball, les descomptessin del sou de tots el se-
nadors.

Josefina Motis
Albelda

Cartes dels lectors

SUBSCRIU-T’HI
T. 978 85 15 21
tempsdefranja@telefonica.net

Foto coberta: Exposició dedicada a Jesús
Moncada, a Mequinensa
(© JAVIER BELVER)
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En aquestes últimes setmanes
han sortit als mitjans de comunicació
algunes notícies (bones) referides a
les llengües minoritàries espanyoles,
més concretament al català. Potser
no són d’una gran transcendència,
però ben segur que tenen molt de
positiu en una situació com l’actual,
quan els vents centrífugs en contra
de les autonomies, són molt més
forts i poderosos que els vents cen-
trípets de la perifèria. 

Per una banda, el govern d’Espa-
nya defensà el sistema d’immersió
lingüística a Catalunya. El ministre
d’Educació, Ángel Gabilondo, va dir
l’onze de gener que el saber castellà
i català a Catalunya «és indispensa-
ble», i va reconèixer que és la Ge-
neralitat qui té la potestat i les com-
petències per decidir quina llengua
tria per a l’ensenyament. També va
dir que no advertia que els escolars
catalans sabessin menys castellà
que els de les altres autonomies es-
panyoles. Gabilondo va recordar
que «tant el català com el castellà
són cooficials» y que «l’educació es
pot articular al voltant d’una llengua
o de l’altra». Les declaracions de Ga-
bilondo serien una resposta del Go-
vern de Rodríguez Zapatero a la

sentència del dia 22 de desembre del
Tribunal Suprem on es donava la raó
a les tres famílies demandants en
contra de la immersió lingüística.
Aquesta sentència va estar molt
ben acollida pel PP i Ciutadans, i re-
butjada per la resta de l’espectre po-
lític de Catalunya.

En aquesta mateixa línia es va ma-
nifestar el recent anomenat presi-
dent de l’Acadèmia de la Llengua
Espanyola José Manuel Blecua, ca-
tedràtic aragonès amb més de qua-
ranta anys de residència a Catalu-
nya, on ha exercit com a professor
de Llengua i Literatura Espanyola
a les universitats Central i Autòno-
ma de Barcelona. Blecua explicà en

diverses entrevistes quan va ser ele-
git president de la «docta casa» que
la llengua castellana mai ha estat en
perill a Catalunya pel sistema d’im-
mersió lingüística en català i que és
aquesta última llengua la que està
sofrint un palès i lamentable retrocés
dins del seu propi territori. 

La tercera notícia té que a veure
amb els plens plurilingües del Senat.
El català inaugurà el passat 18 de ge-
ner, l’ús de les llengües cooficials en
una de les sessions. Va ser durant el
debat d’una moció, presentada pel
grup de l’Entesa Catalana de Pro-
grés i defensada, en català, pel por-
taveu d’aquest grup, Ramon Aleu,
envers el fracàs i l’absentisme esco-
lar. Sol la portaveu del PP, la gallega
María Jesús Sanz, es va expressar en
castellà. Les crítiques dels dirigents
d’aquest mateix partit i de la «caver-
na mediàtica» es lamentaven del dis-
pendi que suposava l’ús de traduc-
tors i «pinganillos». 

Seria interessant fer un llistat,
per votació popular, de despeses in-
útils per part de l’Estat i potser les
nostres senyories se’n durien una
bona sorpresa. 

Les informacions arribades a
aquesta redacció no diuen si va in-
tervindre algun senador catalanopar-
lant franjolí. Si es donés el cas, en
quina llengua ho faria? La Llei de
llengües aprovada a l’Aragó, donaria
prou força moral i legal al nostre re-
presentant per a fer-ho en la llengua
vernacla? 

EDITORIAL

Tres bones notícies per al català

Banderes de
les Comunitats
Autònomes
davant el
Senat 
JAVIER CARRO

El ministre
Ángel

Gabilondo
(esquerra) i

José Manuel
Blecua (dreta)

ARXIU
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Jornades de Memòria Històrica 
a Vall-de-roures
// CARLES SANCHO

A la Casa de la Cultura de Vall-
de-roures van tindre lloc unes Jor-
nades de Memòria Històrica del 3
al 12 de desembre organitzades pel
col·lectiu jove Grup Autogestionat
de Vall-de-roures. La convocatòria
va comptar amb dos exposicions:
Documents sobre la repressió fran-
quista a un poble del Matarranya:
Massalió i Viviendo la utopia, sobre
l’activitat de la CNT durant la
guerra civil. També hi van haver di-
ferents projeccions de documen-
tals: Aguaviva, una historia en fe-
menino, treball realitzat quatre
professores de la Universitat de Sa-
ragossa el 1997 que presenta el tes-
timoni oral d’algunes dones que
van viure a la vila del Baix Aragó
durant la república i la guerra civil,
passatge veritablement traumàtic
en el nostre territori i, a més, diver-
sos reportatges sobre testimonis
orals relacionats amb la guerra civil
espanyola. I xerrades sobre la me-
mòria històrica: ¿Un nuevo mundo
fue posible? ¿Es posible hoy? sobre
la ideologia anarquista, a càrrec del
professor d’història de l’IES de
Vall-de-roures José Carlos, Lo Vi-
vetes, luces y sombras de un anar-
quista aragonés per Alberto Bayod,
treball que va ser guardonat en el
II Concurs de treballs d’investiga-
ció ‘Otras Historias’ pel Centro de
Estudios del Bajo Martín, El pro-
cés revolucionari del 36 a càrrec de

L’ESMOLET

D’adolescent tenia una gran afició per la ciència ficció. Asi-
mov, Clarke, Bradbury, Franke... Un dels leitmotiv recurrents
era la recerca d’una resposta a la gran qüestió «hi ha vida intel·li-
gent allà al defora?». En un àmbit més domèstic, els ciutadans
bilingües de l’Estat espanyol comencem a fer-nos la mateixa
pregunta. Per què ha aixecat tanta polseguera que els senadors
hagin emprat les llengües dels seus territoris a la cambra de re-
presentació territorial? Els diaris s’han omplert d’articulistes
posant el crit al cel pel malbaratament de recursos públics. Molts
representants polítics –a qui se’ls suposa una mínima formació
humana i intel·lectual– han bramat també contra aquesta vi-
sualització de la realitat diversa de l’Estat. La paraula

pinganillo de oro s’ha apoderat de l’imaginari espanyol. Han
descobert que la culpa de la crisi és dels que s’entesten a utilitzar
els idiomes «vernáculos» enlloc de la magnífica «lengua
común». Els bilingües ens ho mirem amb estranyesa. Entre els
que viuen a Catalunya ja fa temps que començo a detectar una
creixent desafecció cap a aquesta Espanya que sospira per la
uniformitat castellana. Els altres, els que som en aquesta banda
de l’Algars, comencem a témer que ens quedem sols dins la pan-
xa del bou –que en aquest cas seria brau. Com escrivia Suso
de Toro a El País (08/08/2010), «Si los catalanes se van, ¿qué
España nos espera a nosotros? [...] Una España sin ustedes [els
catalans] será definitivamente insoportable».

Vida intel·ligent //  Carles Terès

l’historiador matarranyenc Juan
Luis Camps de Queretes i Memò-
ria històrica als instituts per un pro-
fessor d’història de Saragossa.
També hi va participar en les jorna-
des la Biblioteca Pública de Vall-
de-roures amb una àmplia mostra
documental i narrativa d’este perí-
ode de la història, tan prolífic lite-

ràriament sobretot els últims anys.
Cal felicitar i valorar molt sincera-
ment la capacitat organitzativa
d’un col·lectiu tan jove per dur en-
davant unes activitats culturals
obertes a la població com han estat
estes Jornades de Memòria Histò-
rica i que ha comptat amb una
bona presència de públic.

Alberto Bayod,
historiador de
Bellmunt, en
un moment de
la seua
conferència
CARLES SANCHO
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Conformat el Consell Superior de les Llengües d’Aragó,
pot sorgir un problema pràctic en una de les seues primeres
actuacions. Com se sap, cert nombre de localitats al nord de
l’eix les Paüls / Sant Esteve de Llitera presenten una suau
transició entre el català i l’aragonès: no hi ha una frontera lin-
güística clarament definida. (A quin dels dos dominis atribuir,
per exemple, la parla de Benasc?). Este fet lingüístic no pareix
previst pel Legislador, que aparentment es decanta per dividir
tot el territori en zones d’una llengua o altra, amb uns límits
artificiosament «nítids». Els inconvenients d’aquesta elecció
(opinió variada, i variable, dels parlants i les autoritats de la

zona, «irredemptisme» local...) es podrien salvar amb la crea-
ció d’un règim especial, reconeixent tres llengües per a esta
petita zona, administrada directament pel Consell Superior.
Això permetria als seus ciutadans identificar-se lliurement
amb la llengua en què es sentissen més còmodes, i relacionar-
se amb ella amb l’Administració, així com triar una de les
dues llengües per a l’escola (o les dues). Altrament, el trilin-
güisme administratiu no manca de precedents: es practica al
cantó suís dels Grisons, en romanx, italià i alemany; al Tirol
del Sud (Itàlia), en ladí, alemany i italià; i, ben a prop, a la Vall
d’Aran, en aranès, català i castellà.

Administrativament trilingües //  Vicent de Melchor

VANITAS VANITATIS

REPRESENTAREN UNA SÀTIRA ESTRAFOLÀRIA I SUBVERSIVA DE LA LLEGENDA DE SANT JORDI

Els Titiriteros de Binéfar tornaren a Beseit
// SUSANNA ANTOLÍ

El passat dia 17 de Gener, dia de
Sant Antoni, van venir per segona
vegada a visitar Beseit els Titiriteros
de Binéfar. La primera vegada que
van acudir a la vila los beseitans no
sabien ben bé com serie un teatre en
català i que a més tenia per perso-
natges filferros, draps i papers; com
se n’havie de fer una obra, d’allò?
Però ahhhh! Què parats ens vam
quedar! Se’n podie fer una obra, la
millor de les obres, i els que allí es-
tàvem vam quedar meravellats. La
segona visita dels Titiriteros, en-
guany, ja l’esperàvem amb deliri. El
local cultural del Palau es va quedar
menut. Per les portes traspuntaven
los caps dels que, per no donar-se
pressa per agarrar lloc, intentaven,
resignats, gaudir de l’espectacle com
podien, tal ere l’expectació provoca-
da pel grup de Binèfar. Es van apa-
gar els llums, es va obrir el teló i....
tots pendents de l’escenari, on no hi
passave res! Allavons els titellaires
van fer l’entrada per la porta de da-
rrera tocant tabals i gaites, sorpresa
premonitòria de les que vindrien
després. Dragonci, que així s’anome-
nave l’obra, ere una versió dels de
Binèfar de la llegenda de la princesa,
el cavaller i el dragó, encara que s’hi
trobaven entrelligats altres qüentos,
amb gracioses titelles que semella-
ven de sempre, però a la vegada es
veien renovades i originals. I encara
que Dragonci pareixie pensat per a
la canalla, els «guinyos» que els ti-
tellaires llançaven als adults aconse-

guien una divertida complicitat
entre els uns i els altres. La música
tradicional de gaites i dolçaines to-
cada en directe sonava a escenaris
medievals, sons que ens arrossega-
ven per camins antics i que dotaven
de gran força l’obra. Una obra estra-
folària, divertida, interactiva, subver-
siva... com vam riure tots! I a la ve-
gada dotada d’una preciosa sensibi-
litat. Amb l’ajuda dels personatges
i un final obert se’ns va animar a re-
flexionar sobre el paper que se’ns ve
donat ja per suposat a la nostra so-
cietat, veritablement una lliçó de to-
lerància i un cant a la imaginació.
L’espectacle se va fer curt fins per als
sagals de dos anys, quan finalment
va tancar el teló se’ns van desfer les
mans de tant aplaudir. I encara com

a sorpresa final, els titellaires ens van
reunir a tots al carrer i des de les
criatures més tendres a la gent més
gran vam presenciar embadocats
com un globus s’enlairava empor-
tant-se les titelles i la il·lusió que
aquell vespre havíem viscut.

Ho havien tornat a aconseguir!
Des dels més menuts fins als més
vells havíem acudit al teatre i ens ho
havíem passat bé, havíem tingut
l’oportunitat, tan rara a viles menu-
des com la nostra, de veure una obra
digna del millor escenari. I per què
no? L’art no haurie d’entendre de
llocs de prestigi o d’un públic entès,
l’art haurie de ser un dret tan bàsic
com les sopes bullides; i per un dia,
així va ser a la vila de Beseit. Gràcies
a tots els que ho van fer possible.

Un moment
de l’espectacle
dels Titiriteros
de Binéfar
JOSEP PUCHE
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Notícies del Matarranya és la
nova publicació mensual en català
que ha eixit a la nostra comarca du-
rant el mes de gener en versió digi-
tal i es pot descarregar en el format
PDF des de la plana web www.no-
ticiesdelmatarranya.com. També es
pot baixar en
castellà i en esta
mateixa llengua
es reparteix en
paper cada final
de mes de ma-
nera gratuïta a
totes les cases
de les viles del
M a t a r r a n y a .
Masmut Pro-
duccions de
Pena-roja és
l’empresa edi-
tora de la revista
i és la mateixa
que s’encarrega
de gestionar Rà-
dio Matarranya,
emissora que
emet en català
des del mes d’a-
bril de l’any pas-
sat i que té els seus estudis a Cala-
ceit, la capital cultural de la
comarca. Marc Martí i Rubén Lom-
barte són els responsables de la re-
dacció, maquetació i fotografia de
la nova publicació. El Consell Co-
marcal del Matarranya recolza la

Notícies del Matarranya,
una nova publicació en català
// CARLES SANCHO

iniciativa i s’encarrega de les pàgi-
nes centrals que titula «Matarranya
Cultural» on es dóna notícia de to-
tes les activitats culturals que s’or-
ganitzen en les diferents viles de la
comarca i que substitueix la revista
que editaven trimestralment des de

l’any 2008. La
publicació té
com a seccions
fixes: «De poble
en poble»,
«Menja’t lo Ma-
tarranya», «Pri-
mera Regional»,
«Esports», «Di-
putació Provin-
cial de Teruel» i
«Descobreix lo
Matarranya».
Sorprèn en la
versió en català
que les pàgines
centrals dedica-
des al Matarra-
nya Cultural no
estiguen escrites
en esta mateixa
llengua. Notí-
cies, que edita

4.000 exemplars, té un total de 24
pàgines, amb portada i contrapor-
tada de color. El 4 de gener va ser
presentat pel president de la co-
marca i el responsable de l’empresa
editora Masmut Produccions a la
sala de plens del Consell Comarcal.

El valencià d’Oliva, Francesc Miró
Rafael ha estat el guardonat amb el
VII Premi del Concurs de Relats
Curts Vila de Pena-roja «Maties
Pallarés» amb L’ombra que escrivia
poemes al metro. En segon lloc ha
quedat El lobo del Tozal escrita
pel Sergio Generelo Tresaco, de
Logronyo. Esta convocatòria ha es-
tat especialment concorreguda per-
què s’han presentat un total de 56
narracions, 5 en català. Difícil ho ha
tingut el jurat per a triar els guanya-
dors per la quantitat i la qualitat de
les obres presentades. També s’ha
atorgat el Concurs de pintura «De-
sideri Lombarte» que se li ha con-
cedit al quadre El lector de Muntsa
Cabetas Samper activista cultural,
il·lustradora i pintora d’Arnes. Els
guardons de relats i pintura s’han
lliurat el 20 de gener, festivitat de
sant Sebastià, patró d’hivern de la
vila de Pena-roja, en un acte cultural
que s’ha celebrat al Saló Cultural de
la població.

Guanyadors 
dels premis Vila 
de Pena-roja 2010
// CARLES SANCHO

El restaurant ‘Fonda Alcalà’ de Calaceit, és una delícia. Va
ser fundat en 1922 per Gregorio Alcalá i Carmen Mompel. El
1954 van heretar el negoci Enrique Alcalà i Adoració Foncu-
berta. Avui són els fills del plorat i inoblidable oncle Enric
que donen bé de menjar i beure a qualsevol que passi per Ca-
laceit. Els hereus de l’oncle Enrique i de la seva dona, la tia
Adoració que encara viu, han realitzat una reforma de gran
inversió en aquests temps de dura i cruel crisi econòmica. El
restaurant és ara net com pocs, agradable, còmode i de bon
gust en l’aspecte estètic. Al rebedor han col·locat l’emblemà-
tica gàbia de periquitos que va construir un germà fuster de
l’oncle Enric. 

A la ‘Fonda Alcalà’ he degustat en aquest començament
d’any 2011 uns fesols blancs, unes mandonguilles i una
excel·lent crema catalana per postres. Tot de recepta pròpia,
de Calaceit, receptes de la tia Adoració que mai desvetllava
l’oncle Enric perquè deia que per conèixer el secret havia de
parlar amb la governanta de les olles, que era la seva dona. 

A la ‘Fonda Alcalà’ he gaudit menjant i parlant en català, en
el català de la nostra terra aragonesa. Perquè les mandongui-
lles de la tia Adoració segur que es van fer i es fan parlant en
català. I no tenen el mateix gust en català que en castellà. És
el bo que té aquest restaurant: aquí es menja i es parla en ca-
talà, en el de Santiago Vidiella i Teresa Jassà.

Menjar i parlar en català //  Ramón Mur

LO RASPALL

Portada de la
versió en
català de
«Notícies del
Matarranya»
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Els 7 recursos del contenciós admi-
nistratiu interposats pels membres
de la Plataforma Stop Gran Scala
Baix Cinca contra la Resolució de
l’Alcaldia de Fraga que els multava
per invasió de la via pública i per
provocar tumults, baralles i escàndol
han estat estimats per la jutgessa del
Contenciós Administratiu d’Osca i
per tant, queden anul·lats els actes
impugnats.

Els fets es remunten a l’any 2009,
al mes de maig, quan la Plataforma
Stop Gran Scala Baix Cinca va posar
una taula per distribuir informació
contra la instal·lació del projecte a
Ontiñena i per protestar contra la
prohibició de participar a la fira de
Mercoequip d’aquell any. La Policia
Local es va presentar a la plaça, va
demanar la documentació als allí
presents i després en va denunciar a
6 d’entre ells per ocupar la via pú-
blica i per provocar tumults, baralles
i escàndol. 

Ara, amb les sentències favorables
a la mà, la Plataforma considera que
l’Alcalde de Fraga José Luís Moret i
el Regidor Francisco García són res-
ponsables directes d’haver atemptat
contra un sector de la població fraga-
tina que expressava lliurement la
seua opinió sobre el projecte Gran
Scala. També que és vergonyós que
l’Ajuntament de Fraga es vegi impli-
cat en temes judicials originats per
actituds poc democràtiques dels seus
representants i que a més suposen un

cost per a les finances
públiques. 

Una vegada acabat
aquest lamentable capí-
tol, la Plataforma Stop
Gran Scala es tornarà a
centrar en la seua opo-
sició al projecte i, pel
que fa a les darreres de-
claracions aparegudes a
la premsa, lamenta l’ac-
tuació de la classe polí-
tica aragonesa (PAR, PSOE, PP)
que continua sense dubtar en cap
moment sobre la viabilitat del pro-
jecte i continua posant les institu-
cions a disposició dels especuladors
(últimament el senyor Aliaga sembla
el portaveu d’ILD). La Plataforma
considera que operacions d’aquest
tipus no solament tenen un cost eco-

Stop Gran Scala guanya els 7 recursos
contra l’Ajuntament de Fraga
// ROSA ARQUÉ

nòmic per a la nostra comunitat, sinó
que a més han provocat la degrada-
ció a nivell nacional i internacional
de la imatge d’Aragó. Com a alterna-
tiva a projectes especulatius i de
poca credibilitat, es proposa poten-
ciar i afavorir les empreses locals que
són les que realment creen riquesa i
sostenen el territori. 

Actes de 
la Plataforma
Stop Gran
Scala
ROSA ARQUÉ

Nascuda a Palma l’any 1467 fou la més menuda de cinc ger-
mans, un dels qual fou monjo franciscà. Ja des de molt petita
manifestà el seu interès per la vida espiritual i per les lletres.
Dotada d’una gran intel·ligència. Les seues vivències religioses
no van estar mediatitzades per ningú. S’adreçava directament
a Déu a través del camí de la pregària. Va renunciar al matri-
moni i es va fer beguina. Les monges jerònimes intentaren per-
suadir Elisabet perquè entrés a formar part de la comunitat,
però, d’acord amb un dels trets més significatius del moviment
de les beguines (l’acció apareix indissolublement unida a la con-
templació) feia assistència a les dones en el moment del part,

acompanyava malalts... Estava dotada de gràcies divines:
èxtasis, visions i profecies. Era visionària, podia predir esdeve-
niments. La seua elevada espiritualitat li atorgà una autoritat
que era reconeguda pels diferents estaments de la societat que
l’envoltava. Va ser directora de la Casa de la Criança i va acon-
seguir que la institució gaudís de gran prestigi. Morí al maig de
1542 i el seu cos va ser enterrat a la capella de Sant Bernat de
la catedral de Palma. Mossèn Gabriel Mora, confessor seu du-
rant molts anys va escriure una biografia de E.C. Joan Mestre
Bosch (1824-1893) va fer un retrat seu que actualment és al Saló
de Plens de l’Ajuntament de Palma.

Les Beguines II. Elisabet Cifre //  Merxe Llop

DONES
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Paco Bailo, el nou director del CAREI
// CARME TARRAGÓ

Paco Bailo ha estat nomenat nou
director del CAREI (Centre Arago-
nès de Recursos per a l’Educació In-
tercultural), substituint l’anterior,
Manuel Pinos. Entre satisfet i sor-
près per aquesta oportunitat, explica
que es tracta d’un premi al reconei-
xement de tota la tasca realitzada
fins ara dins d’aquest àmbit. De
fet, ha estat treballant a Fraga, des
de fa uns 20 anys. Concretament,
l’any 1990, va iniciar aquesta tasca
quan van arribar les primeres alum-
nes d’origen magrebí a la capital del
Baix Cinca, des d’aleshores van co-
mençar a treballar en aquest sentit,
per tal d’ajudar en la seva integració. 

A més a més, Bailo va col·laborar
en els inicis de la creació del CA-
REI. Un centre que, segons defineix
la seva web, ha estat «creat pel De-
partament d’Educació, Cultura i
Esports del govern d’Aragó. Està al
servei de la comunitat educativa ara-
gonesa per a tots els temes relacio-
nats amb l’acollida i integració de la
població d’origen immigrant en el
context educatiu des de l’òptica de
la interculturalitat. És una aposta de
futur, l’única possible, oberta a la ne-

Paco Bailo
JULIO MORENO cessària participació en la idea que

des de l’àmbit educatiu és possible
construir futur buscant camins de
trobada i mestissatge que ens porta
a una societat més lliure, justa i so-
lidària». 

Paco Bailo, el nou director, explica
que el CAREI és una referència per
a tota Espanya, amb un web que rep

milers de visites i que s’encarrega de
la formació del professorat en edu-
cació intercultural. A més d’aportar
l’ajuda al professorat, també es di-
rigeixen als col·lectius que des de
fora de les escoles també recolzen
les tasques de socialització, d’ajudar
en l’aprenentatge de l’espanyol, de
prestar espais per a les dones immi-
grants amb la finalitat de col·laborar
en l’educació dels seus fills. 

Pel que fa a la seva tasca com a di-
rector assegura que seguirà amb les
línies establertes fins ara, tot i tenint
en compte les variacions que es
poden donar en les xifres i els recur-
sos actuals. Uns recursos que, a
hores d’ara, no van tan fluïds amb la
qual cosa, caldrà posar-hi imaginació
per a la seva creació. 

Fins aquests moments, Bailo exer-
cia al Centre de Professors i Recur-
sos (CPR) de Fraga, en l’àrea de
convivència, interculturalitat, atenció
a la diversitat i acció tutorial, com
també col·laborava en l’associació El
Puente – Lo Pont. Els projectes es-
tablerts, en aquests moments, a tots
dos centres, assegura que continua-
ran oferint-se tot i la seva marxa.

LLENGUA I EMOCIÓ (2)
JORNADES PER LA DIGNIFICACIÓ LINGÜÍSTICA

Fraga (Baix Cinca), divendres 11 i dissabte 12 de març de 2011
Franja i creativitat. Propostes pràctiques i concretes per a viure en català

P R O G R A M A

Divendres 11. Restaurant Sanara (Cegonyer 18)
21:00 Sopar-tertúlia amb motiu dels 100 números, 10 anys de

Temps de Franja a càrrec de Màrio Sasot, director de la
revista, i Francesc Ricart, articulista d’opinió.

Dissabte 12. Palau Montcada (St. Josep de Calassanç 12)
10:00 Obertura a càrrec de Pep Labat, president de l’Institut

d’Estudis del Baix Cinca, IEBC.
10:15 Ponència «Llengua, injustícia i veritat» a càrrec de Jordi

Bilbeny, historiador. Presentarà: Joaquín Paris, professor de
l’IES Ramón J. Sender.

11:00 Ponència «L’imaginari col·lectiu» a càrrec de Rosa Calafat,
lingüista. Presentarà: Hugo Sorolla, estudiant de lingüística.

11:45 Descans
12:15 Presentació de Quedem, programa de cohesió social i

promoció de la llengua, a càrrec de membres d’Òmnium
Cultural de Ponent.

12:45 Ponència «Com es transmet l’amor per la llengua?» 
a càrrec de Josep Maria Terricabras, filòsof. 
Presentarà: Berta Menén, estudiant de psicopedagogia.

Programa complementari del cap de setmana:

Dissabte 12
16:00 Cafè a càrrec del Casal Jaume I de Fraga en el Sanara.
17:00 Visita per la Fraga antiga. Punt de trobada: rotonda del

Sotet.

Diumenge 13
10:00 Visita al Museu de la Mina de Mequinensa i altres espais

d’interès. Punt de trobada: plaça de l’Ajuntament de
Mequinensa.

Nota: Totes les propostes són de franc.

Organitza: Institut d’Estudis del Baix Cinca. 
Col·labora: Fogaril i Calaixera, Òmnium Cultural de Ponent i Casal Jaume I de Fraga.

CINGA FÒRUM ‘11
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Salvador
Montull
Maria Pilar
Aribau
Guardiola

Normalment el sufix -as té com a funció més habitual la de
formar augmentatius, tot i que també serveix per a indicar un
augment en la intensitat de les qualitats intrínseques del nom
o adjectiu al qual és adjuntat. Precisament, per aquesta
darrera funció em decanto quan faig servir el terme «homenàs».
Així, aquest seria algú dotat d’una gran humanitat, entesa com
a empatia i capacitat per a donar-se als altres i connectar amb
ells. I no només això, sinó també –i íntimament relacionat amb
aquest darrer aspecte– autor d’una obra o tasca apreciable i
profitosa per als seus consemblants.

Amb això, però, no vull dir que hagi de ser l’autor d’una obra
d’una magnitud i una transcendència fora de mida. No neces-
sàriament. Estem parlant d’una mena de persona accessible,
a l’escala humana, no d’un geni que potser fa una gran obra
però que, suposem, està mancat de qualitats morals i, a més, «viu
en una altra galàxia». Aquest darrer segurament seria l’este-
reotip corresponent als «homenots» planians, que respondrien,
com ens indica el sufix -ot, a un patró caracteritzat per una certa
estranyesa i distanciament; tot i que res no impedeix que un
«homenot» pugui tenir els atributs d’un «homenàs», però no

és condició necessària, sinó accessòria.
En principi, la qualitat d’«homenàs» comporta molta més ca-

lidesa i entranyabilitat que no pas la de simple «homenot», i
és tan digna de reconeixement –o més– que la d’aquests. Cer-
tament, allò ideal seria tenir el màxim de persones que com-
partissin les qualitats d’ambdós conceptes. És clar que és bastant
difícil, però tampoc no és impossible. Tant de bo hi hagués una
més alta densitat d’homenassos. D’una altra manera anirien les
coses! Només cal pensar en l’esforçada i constant tasca, amb
tota mena de sacrificis i patiments inclosos, duta a terme des
de tots els racons de la nostra geografia per molts d’ells, que
ben sovint ens han servit d’exemple i guia. Segur que a tots no-
saltres, quan fem un cop d’ull a la realitat que ens envolta ens
vénen a la memòria uns quants noms d’abnegats «homenassos»
–o «donasses», tant s’hi val–, sense els quals seríem molt menys
del que som; i la nostra Franja també, ben segur...

Nota: Per a il·lustrar amb un exemple molt adequat els meus
raonaments suggereixo la visita a la web www.lascuarre.net,
creada i dirigida per un «homenàs» ribagorçà anomenat
Baltasar Sin.

«Homenassos» //  Joaquim Torrent

ESTAMPES RIBERENQUES

El fragatí Salvador Montull ha rebut el Premi
«Ernest Lluch» a la Solidaritat i el Progrés 2010
// CARME TARRAGÓ

El comitè de l’agrupació local
del PSOE de Fraga va decidir ator-
gar el Premi «Ernest Lluch» a la So-
lidaritat i el Progrés 2010 a Salvador
Montull, agricultor jubilat, nascut a
Fraga, per ser un exemple de com-
promís social. 

El secretari general del PSOE
d’Aragó i president del govern ara-
gonès, Marcelino Iglesias, va entre-
gar el premi, durant l’onzena edició
que va tenir lloc el passat mes de de-
sembre a la Festa de Nadal organit-
zada per l’Agrupació Local, on tam-
bé hi van ser presents el candidat a
les eleccions municipals, Vicente
Juan, i altres membres del partit, sim-
patitzants i representants del teixit
social de la ciutat.

L’objectiu d’aquest premi con-
sisteix en reconèixer, anualment, la
tasca dels homes i dones, associa-
cions o entitats que, amb el seu tre-
ball quotidià, impulsen els valors de
la solidaritat, la justícia, la igualtat i
el progrés a Fraga o a la comarca del
Baix Cinca. 

De fet, Iglesias va advertir de
que «necessitem gent com Salvador
Montull, compromesos amb la socie-

tat, amb l’esperit jove i de progrés»,
especialment en una situació econò-
mica difícil com la que en aquests
moments estem vivint.

Per la seva part, Salvador Montull
es va mostrar agraït davant d’aquest
premi i va repassar els diversos àm-
bits on va col·laborar, com per

exemple, en les tasques d’ajuda als
més necessitats o la seva participació
en la conservació del patrimoni cul-
tural de Fraga.

El premi «Ernest Lluch» consisteix
en una figura de ceràmica creada per
la família Arellano i que, a més a més,
conté una placa commemorativa.
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Pregunta.Tu no vas rebre l’aragonès
ni a casa ni al veïnat, sinó que el vas
aprendre a l’adolescència. 
Resposta. L’aragonès com a llengua
no la vaig rebre de petit, però restes
lèxiques i morfològics sí. En 1962
«em van portar», com a milers d’a-
ragonesos, a Saragossa i allí vaig
descobrir que no parlàvem exacta-
ment igual. Que jo els entenia però
els saragossans, no així els companys
que venien dels pobles, tenien difi-
cultats per entendre o no entenien
molts termes, principalment de
ciències naturals, que jo usava. Per
a jo el manzano era, dit de broma,
el marit de la manzana, però no l’ar-
bre, que com quasi tots els que do-
nen fruit en aragonès i al meu
poble, eren femenins. Tinc que dir
que vaig assumir el «hablar mal»
però em resistia a pensar que si la
meva gent m’entenia no és que
parlés malament, simplement par-
lava diferent. També en aquests
anys teníem uns veïns de Mequi-
nensa, el tio i la tia Gòdia i la Tere-
sina i altres mequinensans que par-
laven català i que moltes coses
eren iguals a les que jo deia. Ells
sempre van dir que parlaven català,
ho tenien clar.

P. Com veus l’actual debat entre els
‘neo-fablans’ i els ‘patrimonials’?
R. No accepto el debat de neofablans
i patrimonials. Les llengües són pa-
trimoni de tots. «Imagina’t a tu ma-
teix dient-me que tu ets patrimonial
i que jo no puc parlar català o que
sempre seré de segona fila en aques-

ta llengua». A més de
ser estúpid i arrogant,
crec que és un cas que
només es dóna en l’ara-
gonès. Els bascos esta-
rien contents, com és
normal, que en Sos del
Rei Catòlic, per exem-

ple, es pogués aprendre basc. I els
castellanoparlants estan contents
de la labor de l’Instituto Cervantes
i es lamenten de no arribar a més
llocs. A l’Aragó, i més amb l’arago-
nès, en compte de ser expansionistes
semblem reduccionistes. La utilitza-
ció d’aquests termes que haurien de
portar-se amb naturalitat, en la nos-
tra llengua s’utilitzen com a una
arma llancívola, gairebé amb tints
xenòfobs i excloents. L’Euskaltzain-
dia ha tingut un president parlant
natiu de català i un secretari de cas-
tellà i a ningú se li ha ocorregut tit-
llar-los de euskaldunberris despec-

Chusé
Aragüés
SIGRID SCHMIDT

VON DER TWER

tivament. Crec que és un debat per-
vers.
P. Has traduït Moncada a l’aragonès i
al castellà. Quin ha estat el teu camí per
arribar a traduir del català?
R. Des d’aquell descobriment «juve-
nil» que em va alegrar la vida i em
va fer superar el complex que m’in-
fligia l’escola, totes les llengües les
considero el patrimoni més impor-
tant de la humanitat perquè és el ve-
hicle que ens permet comunicar-nos
i transmetre idees. En suma, som gè-
nere humà perquè tots parlem. I som
iguals en la nostra diversitat. El
que més m’agradaria en aquesta
vida seria poder parlar o conèixer to-
tes les llengües del món perquè
així entendria la cosmologia de tots
els pobles. Quant el català, des de
jove no em va resultar aliè i em va
agradar. Com a anècdota, diré que
en 1974 vaig poder llegir, encara que
amb dificultat, L’art d’estimar d’E-
rich Fromm en català, ja que en cas-
tellà no havia estat publicat per la
censura franquista. La seua similitud
amb l’aragonès és extraordinària.
Diria, com a declaració de principis
que: m’estimo el castellà, estic ena-
morat del català i amo l’aragonès.
P. Per què només has traduït en

«El català, des de
jove no em va
resultar aliè 
i em va agradar»

Chusé Gimeno Aragüés va nàixer a
Azuara l’any 1955 . Treballa com a cap d’e-
dició de dues editorials: Prames i Gara d’Edi-
zions, on acaba de treure les versions arago-
nesa i castellana de Cabòries estivals de Je-
sús Moncada i és director de la revista La
Magia de Viajar por Aragón. A més és co-
negut pels seus treballs de lexicografia, les
seves traduccions a l’aragonès i al castellà i
la seva militància social en favor de les llen-
gües d’Aragó, especialment l’aragonès. Ja
de menut, a l’escola, s’adona que el castellà
que li ofereixen no concorda poc ni gaire
amb el que ell parla, farcit de recialles de l’a-
ragonès. I a partir d’ací descobrirà la llengua
aragonesa, que en latència ja posseïa. En
farà un diccionari, hi traduirà obres, en serà
un gran activista, estudiós i, sobretot, editor. 

CHUSÉ ARAGÜÉS, EDITOR I ESTUDIÓS DE L’A

No accepto el deb
// ARTUR QUINTANA
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que segons una enquesta del diari El
Mundo del 2 de juny del 2010 és del
67,7%. Com ho veus tu això?
R. No crec que hi hagi més filo-oc-
citanisme que filo-catalanisme. Es-
tem superant el xarampió franquista
contra la llengua catalana. També
diré que d’integristes lingüicides
n’hi ha a tot arreu, i que desgracia-
dament no se n’ha inventat cap va-
cuna en contra. 
P. Com veus la situació de l’aragonès
ara amb l’encara no estrenada Llei
de Llengües? Veus alguna possibilitat
d’entesa entre les tres normatives de
l’aragonès –el Consello, l’Academia
i la Sociedat?
R. Quan va començar el moviment
de Chuntos por l’aragonès, em vaig
esgargamellar demanant que abans
d’aprovar la Llei caldria fer-ne una

«campanya de sensibi-
lització» des del Go-
vern i la societat més
conscienciada. No es
va fer i ara ens atacaran
pel tema econòmic,
amb el problema de la
crisi, sense arribar a
pensar que nosaltres

paguem impostos i que una part ens
l’han de retornar en serveis lingüís-
tics i culturals. Al dia d’avui em pen-
so que amb la Llei hem guanyat una
tèbia legalitat i que tenim el risc im-
mens de perdre el carrer.
Pel que fa a les tendències gràfiques
de l’aragonès, em penso que estan
condemnats a entendre’s. La grafia
no deixa de ser una mera convenció
encara que la disfressem de dada
identitària i tots, dic tots, poden ad-
duir cientifisme i altra mena de
raons filològiques però no pas socio-
lingüístiques. La realitat és que, si no
s’hi posa remei, hi haurà tres metges
discutint protocols d’actuació men-
tre l’aragonès, moribund, espera
que se li apliqui alguna cura, i no pas
l’estocada definitiva. A jo i molts al-
tres, independentment de com ens
agradaria escriure, el que volem és
escriure i que la gent escrigui sense
discriminació ni mals «rotllos».

Moncada? No has pensat en altres
autors en català? O, si més no, en al-
tres autors aragonesos en català?
R. En primer lloc perquè és l’escrip-
tor que ha aconseguit crear un «Ma-
condo» de Mequinensa, però espe-
cialment perquè escrivia meravello-
sament bé, perquè gaudia llegint-ho
fins a doldre’m que s’acabés el llibre
i perquè crec, que se’m perdoni l’a-
treviment, que és el millor escriptor
en català de les últimes dècades. I en
segon lloc perquè era amic.
També he intentat clavar-li queixa-
lada a Joan Salvat Papasseit, com-
pany anarquista d’ideologia, i a qui
ni la literatura catalana ni l’espanyo-
la li ha reconegut la importància de
la seva obra. Potser algun dia ho faré,
però és difícil traduir-lo.
P. Prames, crec, és l’única editorial
aragonesa no institucional que publi-
ca en català. Tanmateix els títols que
publiqueu són guies de muntanya de
Catalunya i pensades per a un públic
d’aquell país, no pas per a l’Aragó.
Les guies que feu, per exemple, sobre
territoris de la Franja són sempre en
castellà, si bé la toponímia, amb po-
ques excepcions, es acuradament en
català. A que obeeix aqueixa actitud?
R. Quan publiquem en català no
pensem en el públic, encara que sa-
bem que per la diglòssia existent a
l’Aragó, el públic serà eminentment
català o valencià. També a Catalu-
nya, la gent gran i amb un català par-
lat perfecte, encara llegeixen periò-
dics i llibres en castellà. Efecte de la
no-escola. Com que torna a sortir la
toponímia, cal dir que sí, que tenim
cura en la mesura del possible de la
toponímia. Per a una guia de mun-
tanya la toponímia és molt impor-
tant. Per exemple, coma i forcallo o
coma i forcall en castellà no vol dir
res, però en aragonès i en català ens
donaran una idea exacta del terreny
que busquem. Pel que fa a Gara d’E-
dizions, dir que la col·lecció viceVer-
sa està oberta a totes les llengües.
Aquí sortiran autors independent-
ment de la llengua. Aquesta col·lec-
ció també pretén «exportar» autors

aragonesos a llengües foranes com
el francès i el rus. No obstant això,
i ho dic amb joia, el publicar en ca-
talà avui dia no té major problema
a causa de les editorials catalanes.
Però, per descomptat, si ens arriba
algun manuscrit en català ho publi-
carem. En aquesta col·lecció l’únic
requisit és que hi hagi qualitat en el
que ens presentin.
P. Tinc noticia que a Prames penseu
publicar en col·laboració amb el
Centre Excursionista de Catalunya.
Ens en pots donar detalls? Fóra
una col·lecció en català? 
R. Serà una col·lecció bàsicament en
català. Dependrà del llibre. N’hi
haurà uns altres que seran bilingües
en funció de l’autor o els continguts.
Per a Prames és un acord molt inte-
ressant perquè el CEC és l’entitat de
muntanya més prestigiosa de Cata-
lunya i han arribat a un acord amb
nosaltres, que estem a Saragossa.
P. Des de Gara en col·laboració
amb Serret Llibres voleu publicar
una antologia de textos sobre el tren
de la Val de Zafán i la Via Verda. Tinc
entès que fóra trilingüe, com el nostre
Aragó. Com ho teniu això? 
R. I també hi col·labora La Parada
del Compte. Serà trilingüe i proba-
blement, si hi ha espai i temps, l’a-
ragonès i el català portaran una
traducció en lletra de cos reduït per
a aquells que tinguin problemes
per entendre’ls. Allò que no es co-
neix no s’estima i esperem que els
aragonesos estimin les nostres tres
llengües. 
P. Veig també que a Gara d’Edizions
–a ‘Libros de pocha’, potser?– publi-
careu Lo libre de Catòia d’en Joan
Bodon, el gran clàssic de la novel·la
occitana actual. 
R. Primer es traduirà al castellà en
viceVersa i després ho farem en ara-
gonès. És una aposta i un acosta-
ment a aquests veïns que estan tan
a prop i tan lluny.
P. Aquest filo-occitanisme –pensa
només en Ubieto, Andolz i Beltrán,
per citar els més coneguts– contrasta
amb l’anticatalanisme de l’Aragó,

«Estem superant
el xarampió
franquista contra
la llengua
catalana»

DIÓS DE L’ARAGONÈS

l debat de neofablans i patrimonials
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Una de les activitats del
CELLIT, Centre d’Estudis
Lliterans, han estat algunes
publicacions locals. 

Entre elles, el passat estiu,
va sortir La Revista d’Estudis
Lliterans. És una revista de
qualitat, de criteris culturals,
amb articles d’investigació de
caràcter científic relacionats
amb aquestes terres. Els autors
són de diferents àmbits univer-
sitaris, vinculats d’ alguna ma-
nera amb la Llitera. 

Els continguts estan relacio-
nats, principalment, a elements
històrics. 

El primer article tracta de
les creus com a monument
clàssic religiós present a tots
els pobles de la comarca. A
tots ells n’hi ha mostres. Esta-
ven a l’entrada o a l’encreua-
ment de camins per a protec-
ció dels habitants i dels que
per allà passaven. A la revista
hi ha mostres d’aquestes creus an-
tigues dels poble, algunes desapare-
gudes, d’altres desplaçades.

Hi ha un treball sobre l’expansió
agrícola al segle XVIII, que en el ter-
me de Tamarit va trobar l’àmbit ade-
quat. Va ser una època en que la co-
marca va experimentar un creixe-
ment econòmic lligat al comerç i al
dinamisme agrícola.

Aquest article explica amb tota
mena de detalls les categories de di-
ferents grups, destacant les des-
igualtats socials que hi havia en
aquell temps. L’expansió va ser re-

gulada per les elits.
Es mostra l’origen i curiositat

d’un dels primers rellotges domèstics
del segle XVII, molt artístic, on hi ha
inscrit el nom del «Pbro. Francisco
Domínguez de Tamarite», al que s’a-
tribueix l’autoria. Amb dades de re-
llotgeria del segles XVIII i XIX.

Hi ha un extens capítol sobre els
pobles que avui estarien dintre la co-
marca de la Llitera. Trobats en un re-
gistre de 1495. Molts han estat des-
poblats o desapareguts, d’altres han
estat l’origen dels actuals. Uns per-
tanyien al domini d’una senyoria,

Nova publicació del Centre d’Estudis Lliterans
// JOSEFINA MOTIS

d’altres al poder religiós de l’època.
Pertanyents a la reialesa directa-
ment, eren els menys. Es fa esment
de la importància dels documents
antics i la seva conservació com a
font de coneixença.

Interessant biografia, obra, i docu-
ments escrits de Dolores Cabrera
Heredia, escriptora romàntica del se-
gle XIX , natural de Tamarit de Lli-
tera. Es destaca per una formació in-
tel·lectual i una mentalitat avançada
dintre de les dones d’aquesta època
amb formació bàsicament religiosa
i domèstica. I això les classe privile-
giades que hi tenien accés. Va col·la-
borar amb revistes importants i pu-
blicar dues novel·les. Hi ha a la re-
vista fragments de poesies i informa-
ció sobre el llibre de poesia Las vio-
letas.

Es publica un estudi molt meticu-
lós de l’origen de l’associacionisme.
Originalment eren associacions de
tipus religiós , com a «Cofradias» o
«Sociedades de Socorro» que van
donar lloc als primers sindicats agra-
ris del segle XIX i XX.

I un treball molt meticulós amb
tota mena de dades exposades amb
els percentatges adients sobre la mo-
bilitat dels habitants de la Llitera.
Les migracions a Aragó o a Catalu-
nya per motiu d’estudis o treball, i
els que tornen, ha anat configurant
la demografia i les seves variacions.

A més, segurament en el darrers
temps es va modificant la població
amb l’arribada i incorporació al po-
bles de gent d’altres comunitats i paï-
sos.

Coberta 
del primer
número de 
la revista

Nosaltres, petit exèrcit d’éssers insatisfets, manipulats i con-
duïts a la deriva, potser encara tinguem possibilitat de desper-
tar d’aquesta letargia i canviar el rumb.

Els habitants d’aquest planeta veiem que l’esperança de
vida individual creix de manera inversa a la del lloc que habi-
tem. Cal que apartem la teranyina que ennuvola els nostres
ulls i ens llancem a l’aventura de reclamar als capitostos al-
guna cosa més que una declaració d’intencions infructuosa.
Deixem de banda l’egoisme que caracteritza la raça humana
i entestem-nos d’una vegada a fer perdurable aquest planeta,
siguem agraïts a la natura que sempre se’ns brinda amb ge-

nerositat i a la qual tornem habitualment el favor amb deixa-
lles i escombraries.

Aquest preuat globus pel què caminem no pot ser-nos aliè
un cop utilitzat i, el següent usuari és, per dret propi, mereixe-
dor de gaudir el que prèviament nosaltres hem assaborit àvi-
dament. Per haver nascut mereixen tenir la possibilitat de des-
pertar una alba sense sobresalts, mirar cap a un cel blau sense
intoxicar, aixoplugar-se de la pluja o deixar-se calar per ella,
submergir-se en un mar no contaminat, coronar muntanyes i
respirar un oxigen net que els permeti degustar el món, que
per això han vingut a ell.

El globus punxat //  Teresa Serrano

LA VIDA EN CALMA
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Presentació de dos nous llibres 
d’autors de la Franja
// JOSEP ESPLUGA

El passat dijous 6 de gener, a la
«Casa de la Cultura» d’Alcampell,
es van presentar dos llibres d’autors
de la Franja. El primer va ser el llibre
Divuit anys de Josep A. Chauvell, un
volum que aplega una selecció de les
col·laboracions periodístiques que
l’escriptor d’Alcampell ha fet durant
els darrers anys, agrupades temàti-
cament en un conjunt de reflexions
sobre la vida, la política, la feina i el
territori. Algunes són fragments au-
tobiogràfics, altres fan una sàtira
mordaç a certes idees o estils de vida,
no poques són laments per coses
perdudes, unes altres són irreve-
rències, comentaris satírics o irònics,
mentre que en altres es critiquen es-
deveniments o persones concretes
sense cap temor a la incorrecció po-
lítica. El llibre ha estat editat per Pa-
gès Editors.

El segon llibre presentat ha estat
un assaig titulat Una mirada feme-
nina hacia la cocaína, de l’antropòleg
Joan Pallarès (d’Alcampell) i del psi-
còleg David P. Martínez Oró (de
Ponts). Es tracta d’un fragment
d’un estudi més ampli sobre el con-

sum de drogues a Catalunya, País
Basc, Madrid i Castella-La Mancha.
En aquest llibre, els autors han fet
un acurat treball de recerca per tal
d’entendre les experiències d’una

mostra qualitativa de dones que
parlen sobre les seves motivacions,
percepcions i relacions amb la cocaï-
na. El llibre ha estat editat per l’e-
ditorial Milenio.

La crisàlide és la «pupa dels lepidòpters»; és a dir i perquè
ens entenguem una mena de pas intermedi o de baula per-
duda entre el cuc i la voliana. Com tot allò que és ambigu
porta una càrrega de fascinació i de misteri, encara més pel
fet de presentar-se’ns reclosa dins el capoll, invisible als ulls.
Però bona part de la seua seducció rau en la mateixa paraula.
És per això que, a diferència de la resta d’elements del món
animal que ens envolta, no hi tenim cap altre mot popular
equivalent. En continuem dient crisàlide (més aviat crisàlida,
siga perquè en regularitzem el gènere o perquè hem aprés la
paraula a través del castellà), així, gairebé igual com ho feien
els grecs fa milers d’anys. I ho fem perquè sabem que és un
mot que amaga alguna cosa en el seu interior i que ens evoca,
a més, altres paraules de gran bellesa, com «cresol» o «cris-
tall». I això que les crisàlides, de fet, són molt lletges. Però el
cas és que no les veiem sinó que tan sols les intuïm, i sabem
que el seu cuc fastigós esdevindrà una bonica voliana biga-
rrada de colors (és clar que potser tornarà paloma, palometa,
quera o qualsevol altre requisit per a moixons voraços; però
no malmetrem pas la poesia de la imatge...)

Camporrells té la sort de disposar d’una crisàlide específica

del seu hàbitat. Una crisàlide que té en el seu interior perso-
nes que, en un moment o un altre del seu recorregut vital, ex-
perimenten dificultats per a eixir del seu capoll. O potser, fins
i tot, que la societat ha reclòs en el seu capoll tot posant-los
obstacles per a arribar a volar per elles mateixes. La Fundació
Crisàlida té com a principal funció d’ajudar-los a desplegar
les ales, i també de fer entendre a la societat que allò que im-
porta no és pas arribar molt amunt, sinó senzillament volar,
saber «fer el salt» a la llei de la gravetat.

No crec gens en la caritat convencional, concepte abusiu
que actua com a vàlvula de seguretat de la injustícia social.
Però sí que crec en la solidaritat, i penso que Crisàlida, lide-
rada per l’infatigable Jacint Marqués, ha donat mostres sobra-
des d’una tenacitat solidària exemplar (com s’ha pogut com-
provar en les seues presentacions a públiques a Saragossa i
Lleida), de la qual a Camporrells ens podem sentir ben orgu-
llosos. I de retruc, com a efecte col·lateral, dóna testimoni de
la nostra catalanitat lingüística i cultural sense complexos ni
tampoc dogmatismes, de la manera més natural i incontesta-
ble del món: ignorant fronteres, que és l’única manera d’a-
prendre a volar.

Crisàlide //  Ramon Sistac

TOT ENSENYANT LES DENTS

Josep Antoni
Chauvell 
i Joan Pallarés
presentant els
seus llibres
JOSEP ESPLUGA
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Moncada retorna al Poble Vell
// MÀRIO SASOT

Los lectors, amics i admiradors de
Jesús Moncada i la seua obra poden
gaudir, des del mateix començament
d’aquest nou any, del seu llegat pic-
tòric, personal i literari, al costat de
les despulles del que queda del
poble vell mequinensà, dins de les
instal·lacions del Museu d’Història
de la vila i la resta d’un complex tu-
rístic i cultural que inclou també as-
pectes fonamentals del món literari
moncadià, com la mineria i la nave-
gació fluvial.

L’anomenat Complex Turístic Cul-
tural del Poble Vell va ser inaugurat
el passat 28 de desembre amb la pre-
sència del president d’Aragó, Mar-
celino Iglesias, els consellers d’Edu-
cació Cultura i Esport, Maria Victò-
ria Broto i d’Indústria, Arturo Alia-
ga, i el senador socialista fragatí Jo-
sep maria Becana, i de diversos al-
caldes de la zona com els de Maella
i Saidí. 

El complex consta de quatre es-
pais diferenciats, tots ells a la zona
propera al Poble Vell, a la vora del
pantà que rep al visitant des de la
carretera amb una gran turbina
fora d’ús procedent del pantà, i un
vell llaüt. Allí hi són: el Museu
Miner, una galeria artificial de 700
metres de longitud que repassa 150
anys de la història de les mines de la
localitat, el Museu d’Història de
Mequinensa, un ampli espai de més
de 500 metres quadrats on el tema
Jesús Moncada té un lloc central, el
Passat Prehistòric, que recull en un
marc exterior lúdic i didàctic dife-
rents troballes paleolítiques de la
zona, i l’alberg, completament reno-
vat, amb capacitat per a vuitanta pla-
ces.

Fins ara s’han invertit en aquest
projecte prop de cinc milions d’eu-
ros, procedents del pla MINER i
amb el suport de Fundació Endesa,
el programa Leader, la Comarca del
Baix Cinca i l’Ajuntament de Me-
quinensa.

A més dels espais esmentats, falta
concloure els treballs de neteja,
desenrunament i senyalització dels
diferents carrers del Poble Vell, on
es col·locaran panells explicatius

en llocs esmentats en passatges de
Camí de sirga i altres obres de Mon-
cada.

El regidor de l’Ajuntament de Me-
quinensa, Jesús Llop, ens comentà que
Jesús Moncada «és el fil conductor i
impulsor originari de tot aquest pro-
jecte. «perquè ell és el que ha donat
a la nostra gent i a les nostres terres
una fama universal».

Dins l’espai que el Museu d’Història
de Mequinensa dedica a l’escriptor es

pot contemplar la seua faceta de pin-
tor, representada amb més de 50
obres que s’aniran renovant periò-
dicament. 

Junt amb els quadres, es troben di-
verses vitrines on s’exposen diferents
edicions i traduccions de totes les se-
ves obres. També es poden contem-
plar tots els seus premis literaris i ins-
titucionals, com la Creu de Sant Jor-
di, la Medalla de Santa Isabel de
Portugal, el Premi Nacional de la

(A dalt)
Diversos
guardons
atorgats a
Moncada 
i (a sota)
imatges
seves de
joventut
JAVIER BELVER
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Crítica, i el Premi a les Lletres Ara-
goneses, etc.

Altres apartats recorden, mitjan-
çant panells i fotografies, diferents
trams de la biografia de l’escriptor:
la seva infància al poble, la seva eta-
pa d’estudiant a Saragossa, una foto
seva com a membre del claustre de
mestres del Col·legi Maria Quintana
de Mequinensa quan Jesús tenia no-
més 17 anys; etc.

També em va semblar molt inte-
ressant la part anomenada «Espai
per al record», on hi ha una àmplia
col·lecció de fotografies del poble
antic, acompanyades de fragments
de relats de Moncada inclosos en
Històries de la mà esquerra i El
cafè de la granota que situen l’acció
en els llocs fotografiats.

L’alcaldessa de Mequinensa, Mag-
dalena Gòdia, i el regidor Jesús
Llop confien en que tot aquest
complex turístic i cultural atraurà
molts visitants a la vila. «El nostre

objectiu seria que ens visiten en els
propers deu anys, unes 300.000 per-
sones», confessà Llop. 

Les noves instal·lacions es poden
visitar dissabtes matí i tarda i diu-

menges i festius de 10 a 14 h. Per a
fer visites concertades durant la
setmana cal trucar als telèfons: 974
262 705 i 675 012 056, o visitant el
web: www.museomequinenza.com 

Vista general
de l’espai
dedicat a
Moncada
JAVIER BELVER

en un parc cultural i turístic 

Noves traduccions i estudis sobre Moncada 
// M.Sasot / E. Trenc

Malgrat el relatiu silenci editorial propi dels autors desapareguts, a més de cinc anys
de la seua mort es continuen fent traduccions i reedicions de l’obra de Moncada.

Recentment s’ha publicat a Edicions Trabucaire de Perpinyà, una antologia de contes
de Jesus Moncada en francès, amb una introducció de Sandrine Ribes. A més, l’editorial
parisenca Autrement ha fet una nova versió en francès de Camí de sirga. L’editorial
aragonesa Gara d’Edizions acaba de traduir en dos diferents volums Cabòries estivals
a l’espanyol i l’aragonès. 

La investigadora australiana Cathryn Crameri, ha preparat un estudi monogràfic
en anglès, sobre tota la seva obra literària amb el títol Where the Rivers meet. 

La seva obra pòstuma inacabada, titulada pels estudiosos Dante S.A., apareixerà
com a material filològic, en un treball del professor Xavier Iglesias. Finalment, hi ha
un projecte, impulsat pel productor teatral Xicu Massó, per a portar a escena una
versió teatral de Camí de Sirga.
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RECITAL DEL CANTAUTOR DE LA CODONYERA AL CENTRE TEODORO SÁNCHEZ PUNTER

Emotiu i multitudinari retorn 
de Tomàs Bosque a Saragossa 
// JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

Un èxit de públic, empatia i emo-
ció va suposar lo recital de cançons
i la presentació del llibre de Tomàs
Bosque, Melodia Provençal que tin-
gué lloc lo 22 de gener al Centre Cí-
vic Teodoro Sánchez Punter del ba-
rri de San José de Saragossa, orga-
nitzat per ASCUMA amb el suport
de l’Ajuntament de Saragossa. 

Abans de les 18 hores, les 250 lo-
calitats de la sala del Centre Cívic
Teodoro Sánchez Punter ja estaven
gairebé ocupades per molts amics i
coneguts del Tomàs —de la Codo-
nyera, de Castellseràs i de saragos-
sans, es clar. Va començar l’acte, amb
la sala plena de gom a gom.

Res millor per començar que el re-
portatge de Tomàs, Temps de can-
çons de l’any 1978, enregistrat a la
Codonyera i recuperat de TVE amb
prou esforços, on cantava tres can-
çons i reivindicava la terra, la gent
del seu lloc i l’estimada llengua ca-
talana de la Codonyera. Tot el públic
restà interessadíssim i, en acabar,
molt joiós.

Després, el més esperat: el primer
bloc de cançons, noves i antigues, en

castellà i en català, amb una veu po-
tent, harmoniosa i delicada. Totes
acompanyades de forts aplaudi-
ments al final. Destacarem «Me
gustaria» «Es hermoso vivir», lletra
d’Ángel Guinda» i «Nana».

La mestria de Loli Gimeno i
Artur Quintana van fer possible la
presentació del llibre del Tomàs,
Melodia provençal, tan resumida-
ment i tan entenedorament com
calia. Loli Gimeno, efusiva i prepa-
rada, Artur Quintana, erudit i reivin-
dicador. Cèlia Conesa, va llegir l’e-
legia dedicada al seu pare, Antonio
Conesa, que en Tomàs havia escrit.
Ángel Guinda, premi de les Lletres
Aragoneses d’enguany i el ben co-
negut rapsode Antoni Bengochea
recitaren versos bosquians en caste-
llà i català.

El segon bloc de cançons va estar
més emotiu i apassionat encara que
el primer, amb «De l’amor i el de-
sig», «Te amo», «Levantándonos”…,
i com a bis «Hauríem». Molts i
molts aplaudiments. Tot un èxit.

Entre altres representants del
món polític i cultural van ser pre-

Un moment
de l’actuació
SIGRID SCHMIDT 

VON DER TWER

J.M. GRÀCIA

Mercè Llop Alfonso (Nonasp)
ha guanyat el premi Guillem Nico-
lau d’enguany, amb la novel·la Ressò
en l’obscuritat, «per la cohesió de la
seua estructura narrativa que permet
donar a conèixer una àmplia gamma
de personatges i pel fet de plasmar
l’energia humana com a font de cu-
ració a través de l’espiritualitat».
Mercè Llop és llicenciada en Filoso-
fia i Ciències de l’Educació, profes-
sora d’educació primària a Saragos-
sa, col·laboradora de Temps de
Franja, ha publicat diversos poemes
en volums col·lectius i té poemaris
pendents de publicar. És sòcia d’AS-
CUMA.

sents a l’acte: la regidora del Distric-
te Carmen Gallego, el vice-conseller
de Cultura Juan José Vázquez, el
president del Consell de Llengües
José Bada i el dibuixant Azagra.

I per acabar vam presentar oficial-
ment i vam llegir el «Cant a la lliber-
tat» de Labordeta en català, i sota la
direcció de Tomàs, tots els assistents
el vam cantar en les tres llengües
d’Aragó.

No deixarem de destacar la pro-
fessionalitat dels dos músics, Raul
Soria i Ángel Sanz.

Vàrem tenir l’honor i el plaer de
presentar l’acte, en castellà i català,
Ramón Mur i jo mateix, en nom i re-
presentació d’ASCUMA.

Mercè Llop guanya
el Guillem Nicolau 
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Com si fos l’únic que hi pogués ha-
ver-hi al mon, fins no fa gaires anys,
l’ofici d’agutzil tenia per a mi només
un rostre concret: el de l’Eloi. Amb
ell, amb les seves actuacions, amb els
seus pregons, vaig anar seguint, tot
creixent, durant el meu trànsit inter-
mitent per Beseit, les pautes de les
coses del dia, «ha arribat el peix a la
llotja», les de les estacions de l’any,
«s’ha de llimpiar la Sèquia Major»,
les de les Festes Majors, «a les sis de
la tarda eixiran los capgrossos», les
dels actes públics, «toquen a di-
funts...» 

Nascut al 1939 l’Eloi Boix ha
estat agutzil de Beseit des de l’any
1980 i a partir del dia que es va re-
tirar, vam deixar de veure’l feinejar,
sense treva, pels carrers del poble
per l’obligació, per seguir-lo veient
traginar, sense descans i pels matei-
xos carrers, per devoció. I és que en
acabat, és un ofici solitari, aquest de
fer d’agutzil, i mentre se n’és, un punt
de mira per adobar tots els desajus-
taments de la comunitat, i, quan ja
no se n’és, un pou de sapiència de
tots els racons del poble. Com tot
bon agutzil, l’Eloi, eixia ben de matí
de casa carregat amb un sac ple de
paciència per tolerar totes les peti-

cions que anàvem de-
mandant la gent al
seu pas i es dirigia a
les escoles a fer-hi el
foc tot desitjant que li
eixís bé a la primera,
ben seguit després, se
n’anava cap els dipò-
sits de l’aigua per
veure si estaven plens
o forros, tocava la
trompeta pels carrers
que en l’època de la
pre-telefonia, això
oferia l’únic servei de
socorrisme al pas del
seu toc. Escombrar
l’empedrat del poble,
donar sepultura als
veïns, ocupar-se del
cadastre, conèixer les
llindes, acompanyar
els forasters a les ca-
ses, anar a cobrar a la gent, un per
un, els tributs... I tenim molta sort de
poder seguir-lo escoltant avui, per-
què tocat per la benastrugança va
poder escapar que no se l’endugues-
sin -ves a saber cap a quin altre ba-
rri-, els dotze coets que van explo-
tar-li per simpatia un bon dia de fes-
ta major, deixant-lo inconscient,

Eloi Boix

Finalment, el 18 de desembre de 2010 vaig visitar la seu remo-
delada de l’antiga editorial Montaner i Simon, seu actual –i ja fa
vint anys– de la Fundació Antoni Tàpies. En l’opuscle que ens
van lliurar a l’inici de la visita guiada a les vuit o nous persones
assistents s’hi pot llegir que l’immoble fou construït al carrer d’A-
ragó de Barcelona entre 1880 i 1882 malgrat que l’editorial fos
fundada vint anys abans, cap a 1861, pels barcelonins Ramon Mon-
taner i Vila i Francesc Simon i Font, una empresa que en poc temps
esdevingué l’editorial de més envergadura d’Espanya.

A mi, el que més m’interessava era veure l’espai físic en què
treballà Jesús Moncada –i també Pere Calders i Josep Soler Vi-
dal– durant els primers anys d’estada de l’escriptor mequinensà
a Barcelona, en concret de finals de 1967 (o inicis de1968) al 1981,
any en què tanca la Montaner i Simon, és a dir poc més de tretze
anys. La veritat és que la visita em va decebre, perquè més enllà
de les explicacions orals de la guia i les reproduccions d’algunes
fotografies incloses en el breu opuscle, cap element de l’actual
composició interna de l’edifici evocava l’estada laboral (i vital)
durant anys de Jesús Moncada, Pere Calders, Josep Soler
Vidal... o el pas sovintejat d’intel·lectuals, com ara Edmon Vallès,

Fèlix Cucurull, Nèstor Lujan..., per les oficines de l’editorial.
El que sí recull l’opuscle és un breu fragment de la inacabada

novel·la –que es podria intitular Dante s.a.– de Jesús Moncada,
un fragment que no puc deixar de reproduir ara i aquí:
«Barcelona, carrer d’Aragó, 358, entre el passeig de Gràcia i la
rambla de Catalunya: editorial Dante. Modernisme de volada,
fita imprescindible en el pla monumental de la ciutat, referència
de rigor a les guies turístiques estrangeres; una de les quals, an-
glesa, la pren –vergonya i oprobi– per una plaça de braus. Dime-
cres, 19 de novembre de 1975, tres quarts de set del matí.

La llum, que, fa un instant, rovellava un cel sutjós per la banda
de mar sobre el port somnolent, ja llepa la façana. Sota la ma-
jestuosa balconada, escenari de celebracions pretèrites, la claror
incerta topa amb un element estrany. L’afegit, una cortina de vellut
blau d’ultramar penjada a la paret, a la dreta de la porta
principal, destarota l’equilibri subtil dels elements arquitectònics.
Hi és des d’ahir al vespre. Quan, d’aquí a unes hores, algú la des-
correrà amb posat solemne enmig d’un esclafit d’aplaudiments
untuosos, quedarà al descobert una làpida de marbre, suport amb
pretensions d’eternitat d’una inscripció laudatòria: frau.»

La Montaner i Simon (o Dante s.a.) //  Esteve Betrià

U12

llarg per en terra; O, encara, aquell
dia del Corpus, que amb la plaça ple-
na de gent, es va caure un passador
de ferro i no va fer cap mal; O més
encara, quan lo batall de la campana
doblant per a Sant Bartolomé, se va
soltar, amb més de tres-centes per-
sones mirant-se l’església: no va fer
res a ningú! 

Eloi Boix
MARTA MOMBLANT

GALERIA DE PERSONATGES //  Marta Momblant Ribas
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d’aturar-la, sense èxit.
I és que sembla que aquesta ve-

gada va de debò. Aquest 5 de gener,
el flamant nou conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, s’ha mostrat
compromès amb el text i ha augurat
un futur amb «molt cinema en ca-
talà» i també ha parlat de penalitza-
cions: «hi haurà d’haver sancions
perquè si no ja hem vist mostres
clares que hi ha gent que no s’ho
acaba de creure».

La normalització del català al
món del cinema segueix avançant.
En aquest sentit, la creació del Ser-
vei Català del Doblatge al 2005 va
suposar un abans i un després: es va
començar a doblar el 35% de les
pel·lícules d’estrena a l’any amb
l’objectiu d’incloure aquest àudio als
DVD’s. Ara, cinc anys després, el
percentatge de pel·lícules d’estrena
doblades ha augmentat considera-
blement i trobar cinema editat en ca-
talà ha esdevingut del tot habitual,
cosa impensable abans de la instau-
ració d’aquesta institució.

Arribats a aquest punt, el repte és
aconseguir que aquests doblatges no
siguen relegats a l’àmbit domèstic
del DVD i s’introduïsquen a les
sales de cinema. Així, el passat juny
es va aprovar la Llei del Cinema,
promoguda per la conselleria de cul-
tura de l’anterior govern català.
Aquesta llei estableix el marc que
regeix la indústria cinematogràfica
pel que fa –entre d’altres– al foment
de l’oferta en català.

Des de la generalitat es va fer èm-
fasi al fet què a l’any 2009 només el
3% de les pel·lícules que van exhi-
bir-se van ser doblades al català. En

conseqüència, el
text recull uns pre-
ceptes que garan-
teixen la diversitat
lingüística. D’aques-
ta manera, quan
s’estrena a Catalu-
nya una pel·lícula
doblada, les distri-
buïdores tenen l’o-
bligació de repartir
el cinquanta per
cent de les còpies en
versió catalana.

Les reaccions no
es van fer esperar.
Els dobladors van
rebre bé aquesta
llei, no tant per les
millores que puga aportar al sector
sinó més aviat per una qüestió de
dignitat professional o de compro-
mís cultural. «En el cas del català te-
nim una responsabilitat afegida, la
de cuidar la llengua. L’idioma defi-
neix una cultura, si en el nostre cas
no és el català, llavors no ens queda
res», va dir la dobladora Pepa Are-
nós. Les majors americanes, per la
seua banda, van encetar una cam-
panya en contra de la llei per provar

El cinema en català agafa embranzida
// HUGO SOROLLA

Encara no havia visitat el Museu de Lleida. La vigília de la
Puríssima em vaig delectar amb l’art religiós procedent d’unes
parròquies, sovint, deixades de la mà de Déu, unes obres valuoses
des de molts punts de vista, entre els quals el d’haver estat tes-
timoni al llarg de gairebé mil anys d’una organització religiosa,
homologada històricament en el Bisbat de Lleida.

No n’he fet un estudi detallat, però penso que no m’erro si
afirmo que on menys interès hi ha hagut, en la cosa del litigi de
les obres d’art, és justament a la Franja, i encara més entre l’as-
sociacionisme cultural, si fem l’excepció del Casal Jaume I de
Fraga, l’única veu alçada clarament favorable a mantenir les
obres litigades a casa, vaja, al Museu de Lleida. Les associacions
i les publicacions com TdeF no han defensat cap línia argumental
ni en un sentit ni en un altre, cosa que no deixa de ser una altra
oportunitat perduda de defensar la nostra catalanitat. Al Prin-
cipat no és que hi hagi hagut una actuació militant arreu, però
almenys «la gent» de Lleida se l’ha jugat i ha estat combatent
al llarg de tantes giragonses que s’han produït, protagonitzades
pels successors del bisbe Ciuraneta.

Des de l’Aragó oficial i de la jerarquia catòlica, amb el suport
de la maquinària de l’Opus Dei, sí que n’han fet una defensa

interessada i un servidor s’ha escandalitzat dels comportaments
del govern aragonès, encapçalats per les repetides manifestacions
del Secretari d’organització del PSOE: Marcelino Iglesias
sense cap vergonya en més d’una ocasió ha comparat el litigi
amb «lo» dels Papers de Salamanca (!). Quina demagògia! S’ha
parat a pensar ni un sol moment en l’abast d’aquesta afirmació?
I aquests dies, la incursió del nunci del Vaticà, Renzo Fratini,
que demana als bisbes espanyols que s’apunten a la festa signant
un document contra el maligne català... 

Des del gaudi de l’art religiós del Museu, testimoni eloqüent
de la nostra catalanitat, un no deixa de pensar en com s’arriben
a manipular sentiments amb una finalitat interessada, tancada
en un sil·logisme fals que vol justificar l’aragonesitat de les obres
a partir del bisbat de Barbastre, engreixat amb la jugada de la
segregació de l’any 1995. Aquest desembre, la premsa ha infor-
mat de l’obertura del Museu Diocesà de Barbastre i ha
ensenyat fotos de les fotos de les obres d’art, dipositades, diuen,
a Lleida i que esperen que els les tornen. ‘Tornar’, vet ací un verb
fora de lloc, un verb fals en aquesta història. Tant de bo que l’any
que encetem siga el de la normalitat per al Museu i que puguem
TORNAR a visitar-lo tantes vegades com vulguem.

El Museu de Lleida, no perdem aquest llençol //  Francesc Ricart

SOM D’EIXE MÓN

Els personatges
de «Toy Story
3», pel·lícula
distribuïda en
català amb 
èxit aquest
estiu per dotze
cinemes
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Ramón Lloro Regales va nàixer a
Ballobar el 1896. Era fill de Francis-
co Lloro Ereza, metge de Lupiñén
destinat a Ballobar, i Catalina Rega-
les. El cas del tinent coronel Lloro,
que va protagonitzar la insòlita de-
serció d’un militar franquista poc
abans de l’entrada de les tropes
nacionals a Madrid, al març de 1939,
va inspirar un dels personatges d’un
dels contes inclosos en Los girasoles
ciegos (Anagrama, 2004) d’Alberto
Méndez i una novel·la de l’escriptor
i investigador de la guerra civil,
Pere Corral, La ciutat de sorra (Co-
lumna Edicions, 2009), on Ramon
Lloro hi apareix sota el personatge
Tomás Broto.

El tinent coronel Lloro estava
destinat als Regulars. Formava part
de l’exèrcit africanista que es va re-
bel·lar contra la República. Va arri-
bar al front de Madrid el desembre
de 1936 quan tenia quaranta anys. Se
li va adjudicar el comandament
d’un regiment de la 16a Divisió. Tot
semblava indicar que es produiria
una ràpida ocupació de la capital.
Per això, els dos anys que va durar
el setge de Madrid li van causar una
forta pertorbació.

El tinent coronel Lloro era res-
ponsable d’un sector del setge de
Madrid, des del Pont dels Francesos
fins al llac de la Casa de Camp. Va
decidir instal·lar el lloc de comanda-
ment a Garabitas. Allà solia passar
les hores contemplant la ciutat asset-
jada. A Lloro, en aquest temps, se li
va anar agrint el caràcter. Cada ve-
gada era més sec amb els seus subor-
dinats i més desconfiat amb els seus
superiors. Els considerava responsa-
bles del seu estat d’ànim. Se sentia
atrapat en aquell escenari de guerra.
Començava a beure als matins, però
era sobretot a la caiguda de la tarda
quan més ho feia. Alguns oficials co-
mentaven que Lloro estava perdent
la xaveta.

El coronel Llosas, cap del la 16a
Divisió, va destituir de manera ful-

minant a Lloro pels seus símptomes
d’embriaguesa, i li va ordenar tornar
al seu lloc de comandament.

Lloro tornà al búnquer de Gara-
bitas i va ordenar a l’alferes de
transmissions que arrenqués el cable
del telèfon. A continuació va orde-
nar al mecànic que el traslladés al tú-
nel del ferrocarril Madrid-Irun, en
el límit de les posicions de les línies
republicanes. Lloro sentia una veu
interior que li deia que el coronel
Llosas havia donat l’ordre de que
l’afusellessen. Des d’allà Lloro va
passar la línia i es va entregar a l’e-
xèrcit republicà.

Lloro va ser conduït al palau del
Pardo on va ser interrogat pel coro-
nel Barceló. El desertor al·legà, en
un discurs ple d’incoherències, que
s’havia passat a l’enemic perquè el
seu cap de divisió el volia afusellar,
i es negà a menjar per por de ser en-
verinat.

Finalment, decideixen internar-lo
a la sala de psiquiatria de l’Hospital
Provincial de Madrid.

Les forces nacionals van entrar
sense trobar resistència a Madrid, el
28 de març. Lloro va ser detingut a
l’Hospital Provincial i acusat de

traïció. El 10 d’agost de 1939 es va
celebrar la vista oral del consell de
guerra en una sala del Palau de Jus-
tícia, al carrer París.

El tinent coronel Vallejo-Nájera
va exposar davant el tribunal que la
deserció de Lloro va ser un «acte de
curtcircuit», amb al·lucinacions au-
ditives i visuals, causades per l’abús
de l’alcohol i l’impacte de la seva
destitució pel coronel Llosas.

El tribunal militar, tot i que reco-
negué els evidents símptomes de
«neurosi de guerra» de l’acusat, li va
notificar la condemna de mort prè-
via degradació, per un delicte de traï-
ció.

El 28 d’octubre de 1939, Franco el
va commutar la pena capital per la
de trenta anys de presó, que poste-
riorment rebaixà a vint anys. El
1944 va obtenir la llibertat. Havia es-
tat cinc anys a la presó.

Un cop lliure, Lloro es va traslla-
dar a Barcelona. Quan es va sentir
malalt, va buscar refugi en la casa
dels seus pares a Ballovar, on encara
vivia la vella dida que l’havia cuidat
de nen. Afectat per una cirrosi galo-
pant, va morir el febrer de 1954, als
58 anys.

El cas del tinent coronel Ramón Lloro
Regales (Ballovar 1896-1954)
// VIRGILIO IBARZ SERRAT

*Profesor d’Història de la Psicologia

La casa del
tinent coronel
Ramón Lloro
VIRGILIO IBARZ

SERRAT
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