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Salutació del director

// Màrio Sasot

Els dies 19 i 20 de maig vaig
assistir a diversos actes de la
Trobada que organitzà l’Institut de Maella amb tres centres
més d’arreu els Països Catalans, amb el tema de la poesia
i la cançó oral popular i improvisada com a rerefons.
Era impressionant veure com joves
que habitualment s’expressen amb ritmes
i músiques molt més contemporànies,
rescataven els metres, les rimes i els
temes dels seus avantpassats i creaven cultura viva, utilitzant per a aquesta insòlita
comunicació, la seua llengua comuna
plena de matisos, accents i girs diferents.
Aquesta experiència, propiciada (ojo al
dato!) pel ministeri d’Educació espanyol
(amb el suport de les Comunitats parti-

cipants, tret de l’excepció de la
valenciana) té un valor didàctic i extra acadèmic per als
alumnes participants, incalculable.
Per una banda els ajuda a
conèixer més a fons la cultura
de les seues viles i territoris.
Per altra banda, els obliga a representar
un espectacle (en viu, no a través del PowerPoint) desenvolupant les seues habilitats socials.
Finalment descobreixen noves paraules
i accents i un folklore ancestral d’una llengua comuna i creen lligams entre joves
procedents de Ses Illes, València, Catalunya i la Franja. Enhorabona als profes organitzadors i entitats col·laboradores.
Crec que l’esforç ha merescut la pena.

Cartes dels lectors
No n’estic d’acord
Jo que presumia de distingir «una fet-fet
d’un grill, una granota d’un gripau –sapo–,
em pensava que el talp era el sapo, es veu
que és el topo. Tenint en compte que
sempre podem estar mes errats del que pensem i que sempre hi ha coses a aprendre.
Comento: que no estic gaire d’acord
amb la manera de presentar un Albeldiccionari, així, con un un batibull sense cap
ordre.
És molt difícil poder transcriure algunes
paraules si no és amb el català estàndard,
i algunes de les que surten aquí, no són
exactament com es diuen en aquest poble.
Per exemple:
Ans no é paraula que fem servir.
A l’espelma li diguem vela.
Bastó no ho utilitzem, si de cas totxo.
Ganxo, sí.
Al matí, diguem pel maití.
Pos cliaro, nosaltres pronunciem pus cllaro.
Contempliat, contempllat.
Niu de pardals, diríem niu de torrodans.
Ascliada, directament asclladê.
Sí que hi ha paraules que fora del poble,
no les fem servir com Tarroc, esparxit, espinguet, allavontes, valdragues, cardigassos,
engrescar, panialla, barruntar, escunçar,

entre d’altres, tan maques i pròpies, que al
menys, d’aquestes en faré un exercici de redacció per al pròxim TdF.

Josefina Motis

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

A Temps de Franja volem saber
la teua opinió. Envia’ns les teues
cartes, tot indicant el teu nom i
població, a:
tempsdefranja@telefonica.net

FE D’ERRADES
L’entrevista a Antoni Babia, publicada al
passat número 106, va aparèixer signada
erròniament per Joaquim Gibert quan l’autor n’era Joaquim Torrent. Preguem disculpes.
La Direcció.

Disseny: Carles Terès Bellès
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EDITORIAL

La Vanguardia en català: benvinguts al club

El passat 3 de maig, cent-trenta
anys després de la seua fundació, el
diari barcelonès La Vanguardia va
sortir en català per primera vegada
en tota la seua trajectòria. Ni durant
la II República no ho havia fet. La
capçalera de la família Godó va esmerçar força en una gran campanya
de publicitat per radio i televisió, i
amb presentacions, ciutat a ciutat,
per tota Catalunya, conscient de la
transcendència del pas cultural i cívic que decidien donar.
Tal com deia el seu director, José
Antich, el dia de l’aparició de l’edició bilingüe valorava que «La sortida en català –de La Vanguardia–
satisfà una demanda social que ha
guanyat amplitud i intensitat durant
els últims anys» [...] »El diari en català ha arribat sense ensurts. Amb
la lògica amb què cauen les coses
per la gravetat». Amb aquesta edició
s’assoleix una reivindicació històrica
de molts dels lectors d’aquesta capçalera, els quals sovint no comprenien l’anormalitat que suposava el
fet que el diari català més venut i
més influent estigués escrit únicament i exclusiva en castellà.
La posada en marxa d’aquesta
edició demostra la vitalitat de la
llengua catalana i certifica l’èxit
de l’aposta pel català que van fer els

pioners Avui i El Punt, als qual anys
després s’hi va afegir El Perió
dico i l’Ara –més recentment–.
Amb tot, La Vanguardia en català
difícilment hauria eixit al carrer
sense el teixit comunicatiu en català,
amb multitud de diaris i revistes, comarcals o temàtiques, que treballen
des de fa anys a favor de la llengua.
Ens referim a Segre, Diari de Balears, El Temps, Diari de Girona, El
9 nou, El 9 esportiu, Regió 7, Sàpiens, Descobrir Catalunya i... Per
què no? També Temps de Franja. I
moltíssimes més: Cavall Fort, Tot
Mataró, Comarques de Ponent, Cuina, L’avenç, Serra d’Or, L’Espill,
L’Estel de l’Ebre...
Els que fem aquests diaris i revistes hem d’estar d’enhorabona.
L’esclat de La Vanguardia en català és un èxit de totes les publicacions comarcals i temàtiques, d’envergadura molt petita si es compara amb els grans diaris d’informació general, però totes plegades
fan una gran base. Una base que fa
dècades que treballa amb una tossuderia encomiable, eixint al carrer
número rere número en aquesta
llengua mil·lenària, sovint superant
tots els entrebancs imaginables,
aplanant el camí a La Vanguardia i
a tants d’altres que encara no han

El president
Artur Mas i el
conseller
delegat del
grup Godó,
Carles Godó
en la presentació de
l’edició
en català
La Vanguardia
Digital
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fet el pas, és clar.
A més a més, aquesta nova edició
contribueix de manera decisiva a
equilibrar la presència del català a
la premsa generalista de Catalunya
i pot servir d’exemple positiu a la
resta de països de parla catalana.
Després de l’aparició del diari Ara,
les dades de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) i del Baròmetre de la Comunicació de la
Generalitat coincidien en assenyalar
que gairebé un 75% dels diaris que
es llegeixen a Catalunya estan escrits en castellà, mentre que tan sols
el 25% són en llengua catalana. Ara,
les previsions internes de La Vanguardia i també del Baròmetre de
la Generalitat calculen que aquesta
situació ha de canviar substancialment aviat: arran de l’aparició de la
nova edició, prop de la meitat dels
lectors del diari del grup Godó
faran el salt cap a la nova versió. En
conseqüència, la xifra global de
lectors de diaris en català fregarà el
cinquanta per cent. Celebrem
aquest avenç tan positiu del català
en la premsa escrita: aquest és el
camí! I els que encara hi són –El
Mundo Deportivo, Sport, La Mañana i fins i tot part de la premsa aragonesa– que sàpiguen que els esperem.
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II Curs de Cant «Elvira de Hidalgo»
al Castell de Vall-de-roures
// MATARRANYA RMM
Durant la primera setmana del proper mes de Juliol, al castell de Vall-deroures hi tindrà lloc el II
Curs de Cant Elvira de Hidalgo. L’estiu passat tingueren lloc les jornades del primer curs que acollí alumnes
de cant tant de l’Aragó com
de Catalunya i que en la seva
cloenda oferí, com a part integral del curs, un concert
gratuït la darrera nit de classes al mateix castell de Vallde-roures, on els alumnes de
cant podien exhibir i testar els
seus aprenentatges amb el públic.
Eva Castanedo i Marta
Momblant Ribas imparteixen
el curs i el mestre ‘repertorista’
al piano és Antonio Gil. Enguany el II Curs de Cant Elvira
de Hidalgo vol aprofundir els
seus continguts i impartirà
també coneixements de tècnica
d’interpretació escènica que es
compaginaran amb la instrucció de
la tècnica de cant i la tècnica vocal.
Eva Castanedo, que és la professora de cant i tècnica vocal, és cantant lírica formada al conservatori
superior del Liceu de Barcelona,
perfeccionant més tard la seva tècnica amb mestres de la talla de Josep Carreras, Pedro Lavirgen, E.
Lloris... Abarca tots els gèneres lí-

rics como l’òpera,
l’opereta, la sarsuela i la música de
cambra i alterna la
docència amb l’activitat concertística. Marta Momblant Ribas, que és
la professora de
tècnica d’interpretació escènica té
una llarga trajectòria en la direcció i la dramatúrgia teatral. Deixeble del tortosí
Ricard Salvat, ha
treballat al Gran
Teatre del Liceu
de Barcelona, a
La Maestranza
de Sevilla i al
The
Royal
Opera House,
Covent Garden
de Londres i també és autora d’obres teatrals, com ara Fora de lloc,
fora de temps, i de la novel·la La
venta de l’Hereva, guanyadora del
Premi Guillem Nicolau 2009 a les
Lletres Catalanes a l’Aragó.
Al curs hi poden participar d’alumnes oients, tothom que ho vulgui, i com a alumnes actius, els estudiants de cant a partir de segon
curs de cant. La data límit per a la
inscripció és el 29 de Juny del 2011.

El curs tindrà lloc al castell de Vallde-roures del 4 al 8 de juliol oferint
enguany dos concerts al públic: el
primer a Calaceit, el dijous 7 de juliol a les 21:30 al recent inaugurat
Teatre “La Germandat” i el segon
a Vall-de-roures, el darrer dia del
curs al castell de Vall-de-roures a
les 21:30 ambdós concerts d’entrada gratuïta, havent comptat amb
el recolzament organitzatiu de l’Ajuntament de Vall-de-roures i la
col·laboració de la Comarca del
Matarranya així com de la Fundación Valderrobles Patrimonial. La
inscripció és de 150 € pels alumnes
actius i de 75 € pels oients. Els interessats s’han d’adreçar l’Aula de
Música Atempo (Paseo San Juan
Bosco 25, 2º D. 22400 Monzón) a
través del telèfon 626 271 825 o
contactant a:
eva_castanedo@ hotmail. com
Així doncs, aquest curs, donant
continuïtat a una proposta que vol
arrelar gràcies a la bona acollida de
l’exercici precedent, honrant la
memòria d’Elvira de Hidalgo,
aquesta poc coneguda intèrpret
aragonesa, que a banda d’haver estat una gran concertista, catedràtica vitalícia a La Scala de Milà, va
tenir un paper importantíssim i definitori a la formació d’una de les
dives del segle passat, Maria Callas,
de qui fou professora, mentora i tutora.

L’ESMOLET

Coses que (encara) no entenc

// Carles Terès

Des que vaig decidir venir a viure a l’Aragó l’any 93, m’he
anat acostumant a les peculiaritats d’aquesta Franja dels
meus avantpassats. En certa manera, i malgrat els llargs estius
passats a Queretes, em vaig sentir com un extraterrestre arribat
a un planeta inconegut. La primera cosa a la que vaig haver d’acostumar-me va ser als contundents noms castellans dels
meus convilatans de llengua catalana. Després, a la impossibilitat
d’usar la llengua pròpia en cerimònies tan íntimes com enterraments o casaments. Jo mateix vaig haver de dur un capellà
de l’altra banda de l’Algars per a poder dir «sí, vull» en lloc del
«sí, quiero». Que els pregons, els bingos i els actes que comporten megafonia siguin en castellà malgrat la llengua del públic
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m’ho prenc ja com una broma, encara que no tingui cap gràcia.
Però hi ha una cosa que no puc entendre: les parelles catalanoparlants, que s’han enamorat i festejat en la seua llengua i
que, no obstant això, només parlen en castellà als fills. Em refereixo a gent amb formació, que saben (o haurien de saber)
l’avantatge de saber dues llengües ja de ben menuts. M’agradaria
que un expert (preferiblement de Saragossa o Madrid) vingués
a fer un estudi ben científic per esbrinar-ne els motius No em
resigno a que tot plegat sigui autoodi, és a dir, que tota la cultura
de la que són dipositaris (la dels pares, la dels iaios, la del territori) sigui per a ells una vergonya, un oprobi que cal amagar.
Seria massa fort.

09:44
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Fira d’antiguitats a la Freixneda
// JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

El passat 23 d’abril dia de Sant
Jordi, a la Freixneda va tenir lloc la
Fira d’Antiguitats –«Fira d’Antiguitats, Arts i Oficis, Monedes i Bitllets». Com tots els anys, el carrer
Major i la plaça d’Espanya eren
plenes de gom a gom de firaires i
públic. Antiguitats de tot tipus omplien les paradetes i molta gent interessada per les peces exposades,
demanava preus i escomençava el
típic regateig. També molts patis de
les cases hi eren oberts al públic
per ensenyar multitud d’eines del
camp que el temps i el progrés els
van robar la seua utilitat, però ara
la seua singularitat i bellesa –amb b
alta i v baixa– atrauen a joves i vells
per raons diferents. No podia faltar
la mostra d’escultures i treballs de
José Manuel Aragonès.
Però la singularitat de la Fira la

Sant Jordi
al Matarranya
// CARLES SANCHO

Paradeta
d’ASCUMA
a la Fira de
la Freixneda
J.M. GRÀCIA

posava l’única parada de llibres de
la Fira, la parada de l’Associació
Cultural del Matarranya amb una
mostra de les seues edicions. Llàstima de no haver-hi portat un bon
feix de roses, tal vegada n’haguessin
venut més que de llibres. El President d’ASCUMA, Josep Maria
Baró i alguns socis ens vam trobar
a la parada i per tota la Fira, o tastant un raig d’oli sobre una torradeta als porxos o un trosset de pernil d’un cuixot del Matarranya o
unes bones olives negres o verdes.
Jo mateix vaig aprofitar per portarme a casa una vintena de vinils dels
anys seixanta. Per sort no aparegué
la pluja en tot el matí.
L’exposició d’ASCUMA Quan
érem emigrants, fotografies de Tomàs Riva, es va poder visitar fins
diumenge 1 de maig.

Enguany al Matarranya el dia de
Sant Jordi ha sigut molt especial perquè coincidia amb les vacances de la
Setmana Santa, és per això que les viles estaven plenes de gent. Així que
encara que els organitzadors ja havien previst vendre llibres i roses, les
flors van ser insuficients per al nombrós públic. A Calaceit, l’activa l’Associació de Dones i Consumidors
Kalat-Zeyd és qui munta la parada
i s’encarrega d’animar la festivitat venent roses i llibres. Arenys, Queretes
i Lledó també van posar paradetes.
A Vall-de-roures la llibreria Serret
era qui protagonitzava la festa literària, des de primera hora del matí
fins les darreres hores de la tarda,
l’entrada i eixida de clients amb llibres a la mà era contínua. Signaven
llibres Jesús Avila, Joan Panisello i la
Montse Català que va dur una agradable sorpresa, l’última novetat literària matarranyenca: La cuina senzilla, un recull de receptes de Pasqual
Vidal. Llàstima que a Vall-de-roures
no es poguera comprar roses per a
complir amb la tradició de Sant
Jordi. A la Freixneda, que la diada va
coincidir amb la tradicional Mostra
d’Antiguitats, la paradeta de l’ASCUMA va ser l’única on es podia
comprar llibres. A Mont-roig també
és va celebrar Sant Jordi amb lectura
infantil i xocolatada i a la Torre del
Comte amb plantes i pastes. Molts de
nosaltres vam gaudir d’una diada totalment diferent, sense la passejada
per la Rambla.

MATARRANYA
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VANITAS VANITATIS

Indignació 3: Català a l’escola 1

// Vicent de Melchor

Ítem més sobre qüestions indignants de xiquets i llengua. No
hi podie faltar l’escola, pagada amb los nostres impostos. La sociolingüística actual afirma que una llengua minoritària progressarà si té una forta una presència en l’escola –però la Llei de
Llengües no hi ajuda. Per eixemple: una família amiga matarranyenca, fugint dels seus efectes, no ha pogut escolarisar els
seus tres fills a la Terra Alta, únicament, per dificultats logístiques. Atres experiències, a l’escola dels meus fills al Matarranya:
hi fan 1 hora setmanal de català, per 1 1/2 de religió o 3 de castellà. (¡A la Franja estem pitjor que en escoles de la Catalunya
Nord i l’Alguer!) Però n’hi ha més. A la classe del meu fill de 5
anys, la mestra (catalanoparlant de la Franja) los va demanar

un dia que aportaren un llibre, a elegir. Ell, espontàniament, li’n
va dur un en català: i li va ser rebutjat perqué “havie de ser en
castellà” –condició no especificada prèviament. Per sort, ser menut no li impedix tindre un cert sentit de la llengua, i de la injustícia: enguany n’ha portat un atre, també en català, i este camí li
ha segut acceptat. Més encara: a començament de curs la nostra
filla (9 anys) encara ha segut objecte de l’arcaisme pedagògic
de prohibir-li (en converses privades!) que usare el català a
classe, amb la seua millor amiga. Els atres mestres, de l’Aragó de
parla castellana, afortunadament, se mantenen neutrals, però
n’hi ha que no es pot estar de contrastar empíricament xapurriau i català. En fi.
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MARIO NICOLÀS, ESPECIALISTA EN ART

«No és la crisi, és cosa de cada persona»
// JULI MICOLAU

J.J. Winckelmann, considerat el
pare de la Història de l’Art, necessitaria un estudi profund sobre com
interpreta els conceptes artístics un
amic amb personalitat pròpia. De
qui vull parlar realment és de Mario
Nicolás, amb una habilitat i talent
admirable per a expressar la capacitat humana d’exprimir el jo(c) íntim i exterioritzar-lo per al goig de
tots; és el nostre Denis Diderot.
Mario Nicolás Losada naix a Barcelona l’any 1947. Ciutat on estudia

Mario Nicolàs

Batxiller Superior
als Salesians i econòmiques fins els
divuit anys. Ha
treballat en Arts
Gràfiques, Agència de Publicitat i
empreses d’acabats d’enquadernació. Durant l’any 1995 entra a la producció de la revista Actual. Ha
dirigit galeries d’art a BCN com Barna-art, Galeria San Mario o Villarroel Art.
L’any 1998 entra en contacte amb
la comarca del Matarranya convidat
per uns fillols; posteriorment compra
casa a la Freixneda, vila on resideix
actualment.
L’any 2010 es jubila el gerent de
GalArt i se’n fa càrrec, ell mateix, de

continuar eixa labor, dirigint-la des
de la Freixneda. GalArt és una revista bimensual especialitzada d’informació d’art d’àmbit estatal però
també es distribueix a França, Turquia i Portugal. La revista funciona
per subscripcions anuals i té una
bona llista de col·laboradors. El Sr.
Mario Nicolás, per ser tècnic en
gràfiques i també en informàtica,
prepara catàlegs per a les exposicions dels pintors que alhora són reproduïts a la revista gratuïtament. La
revista GalArt porta 25 anys al
mercat. Si voleu saber més d’aquesta
publicació podeu entrar a:
www.gal-art.es
I els correus de contacte són:
revistagalart@hotmail.com i
mariusnic@hotmail.es

LO RASPALL

Un acadèmic per al Baix Aragó

// Ramón Mur

El catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de Sevilla,
Juan Gil Fernández (Madrid, 1940) va ser elegit el passat 5 de
maig com a successor de l’escriptor Miguel Delibes a la butaca
e minúscula de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE). El llatinista, autor de més de 300 obres sobre aquesta llengua, és des
de fa 20 anys, membre del Consell Científic de l’Institut d’Estudis Humanístics d’Alcanyís.
El professor Juan Gil, lo mateix que el seu germà Luis Gil,
premi nacional d’Història el 2007, assisteix un cop l’any al curs
d’Humanitats que l’Institut organitza a Alcanyís i també als
congressos internacionals d’Humanitats que se celebren cada
cinc anys. Els congressos rendeixen homenatge a una destacada
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personalitat de les humanitats i precisament l’últim, l’octubre
de 2010, va estar dedicat a la figura i la trajectòria professional
del professor Juan Gil.
En Juan Gil cal destacar, per tant, la seva vinculació al Baix
Aragó i és de justícia reconèixer que el seu nomenament com
a acadèmic de la llengua no és un fet aïllat sinó un esdeveniment per a tota la comarca. Juan Gil coneix bé tots els racons
de la Terra Baixa d’Aragó que mai reconeixerà suficientment
la seva aportació cultural i intel·lectual. Es pot dir bé, per tant,
que la RAE té un acadèmic per el Baix Aragó. Enhorabona,
professor, de tots els baixaragonesos i en especial dels catalanoparlants de la Terra Baixa d’Aragó.

09:44
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Màrius Serra participà als projectes
«Moncada» i «Leer juntos» a Fraga
// JULIO MORENO
El grup de lectura Leer juntos Institutos, de Fraga, grup comú dels dos
instituts de la localitat, ha dedicat enguany dos de les seves sessions
mensuals a l’escriptor Màrius Serra.
La trobada de Màrius Serra amb
l’alumnat d’ESO de l’IES Bajo Cinca el curs passat, dins del programa
d’animació a la lectura en català Jesús Moncada, va resultar tan interessant que ja en aquell moment es va
decidir portar-lo al grup de lectura
d’adults.
Així, aquest curs Leer juntos Institutos va programar la lectura de
Quiet, tan en la versió original en català com en castellà, potser el llibre
més conegut de Màrius Serra, en el
qual explica la seva experiència
com a pare d’un fill discapacitat profund.
La reunió de febrer es va dedicar,
a més a més de al comentari de
Quiet, a la presentació de tota l’obra
de Serra tant dels seus llibres de relats i novel·les com de la seva producció en relació a la llengua, en la
qual destaca el seu llibre Verbàlia.
El 17 de març es va realitzar finalment la trobada del grup amb Màrius Serra, que va resultar engrescadora. En una primera part l’escriptor
va explicar les seves activitats lingüístiques en un comentari ple d’anècdotes divertides sobre el mal ús
de la llengua que de vegades es fa i
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Visita a l’IES
R.J. Sender
// ALEJANDRO CALLIZO
IRIS NAVARRO

va destacar que els jocs de llengua,
especialment per a l’alumnat, no només són recursos entretinguts sinó
una bona manera de conèixer la
llengua i d’iniciació a la creació literària. La segona part de la sessió es
va dedicar a Quiet, del qual va
donar les claus, resultant especialment interessant l’explicació de la
gènesi del llibre i el comentari d’alguns dels capítols.

Màrius Serra
i Eli Torrent,
professora de
l’IES Sender
MÀRIO SASOT

El passat dijous disset de març,
ens va visitar el verbívor Màrius
Serra, autor del llibre AblanatanalbA que hem llegit recentment.
Vam gaudir d’una xerrada
amena, entretinguda i que ens va
apropar més al món de la enigmística i la lingüística en general.
Durant la xerrada l’escriptor
es va mostrar molt obert amb
tots nosaltres, parlant sense embuts i solucionant-nos els dubtes
que ens havia plantejat la lectura
de la seva obra. Fins i tot, ens va
plantejar uns petits enigmes lingüístics que ens van fer passar
una bona estona. També va mostrar molt interès amb el nostre
treball de recerca, que vam preparar tots plegats a classe.
En acabar, ens va signar AblanatanalbA amb el seu estil característic, i ens va regalar el joc de
taula Verbàlia 2.0, que ens permetrà apropar-nos més (si es
pot) a les lletres i a la màgia que
es pot fer amb elles.
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L’IEBC s’estrena a Facebook // HUGO SOROLLA

L’Institut d’Estudis del Baix Cinca
- IEA ha obert recentment una pàgina a Facebook: facebook.com/BaixCinca. Amb aquesta iniciativa socis i
simpatitzants podran assabentar-se
amb facilitat de totes les novetats de
l’associació –properes activitats, notes
de premsa, nous llançaments edito-

El mur del
Facebook
de l’IEBC

rials...– i també tindran l’opció d’escriure-hi opinions i comentaris. D’aquesta manera, l’Institut s’adapta als
nous temps i millora la difusió de les
seves novetats, ja que les xarxes
socials han esdevingut una eina quotidiana i de fàcil accés. A més a més,
la presència de l’IEBC a Facebook
també donarà a conèixer la tasca de
l’associació a tots aquells que encara
no sàpiguen de la seua existència.
La creació d’aquesta pàgina a Facebook s’emmarca dins de l’aposta
per internet que està duent a terme

l’IEBC. A la presència a les xarxes socials aviat s’hi afegirà una renovació
total del lloc web, actualment en
desús. La nova pàgina web tindrà un
disseny més modern i inclourà més informació que l’actual. A més, també
es podran llegir els llibres i documents
que l’Institut d’Estudis del Baix Cinca
ha editat al llarg de la seua història,
que ja s’estan començant a digitalitzar,
amb l’objectiu de facilitar la difusió
i la divulgació d’aquestes obres. Dels
llibres més recents, però, només se
n’oferirà un tastet.
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L’IEBC i les associacions esportives de Fraga
demanen rebre el senyal d’Esport 3
// HUGO SOROLLA

L’Institut d’Estudis del Baix Cinca, la Penya Barcelonista ’Jaume
Pallarés’, el Club CAIAC Baix
Cinca, el Club Ciclista Fraga, el
Club d’Atletisme Fraga-Baix Cinca
i la Unión Deportiva Fraga han demanat a l’ Ajuntament que es puga
veure a Fraga el nou canal d’esports de TV3, Esport 3. En una ins-

Logo del
canal
d’esports

Enllaços visuals
de Nacho Ferrer
a l’Euterpe
// ROSA ARQUÉ
L’artista visual fragatí Nacho Ferrer, que porta
10 anys experimentant amb un ampli ventall de disciplines creatives, presenta una interessant exposició en un espai on poc a poc comença a ser habitual veure-hi obres d’artistes de la nostra zona,
lo Bar Euterpe de Fraga.
Possibles enllaços és una col·lecció de 23 obres
de petit format que han estat realitzades expressament per a ser exposades a les parets de l’Euterpe. La miniatura és una de les característiques
dels dibuixos i pintures i és el que l’artista fa servir
per captar l’atenció del visitant perquè l’obliga a
apropar-se de l’obra i a sentir l’interès de veurela amb més detall.
Nacho Ferrer presenta les pintures en sèries, de
diversos estils i tècniques, unides per una mateixa
característica, l’absència d’un títol habitual o convencional. Ell s’ha estimat més utilitzar referències
literàries, cinematogràfiques o associacions amb
imatges, i sempre oferint als visitants una base a
partir de la qual aprofundir en la seua obra.

8

tància signada el 14 d’abril, les
associacions adés esmentades exposen que “el passat 5 de febrer es
va inaugurar el nou canal temàtic
de l’esport de TV3, Esport 3, resultat de la reformulació del Canal 33,
que ha derivat de tota la programació esportiva al nou Esport 3.”
Aquestes entitats veuen amb
preocupació el fet que “amb la posada en marxa d’Esport 3, Fraga ha
deixat de rebre aquests continguts,
força atractius per a l’audiència, en
desaparèixer els esports del 33,
empobrint-se d’aquesta manera
l’oferta televisiva.” A més, també
s’ha destacat el servei públic que
ofereix el nou canal: “Esport 3 fa
un important servei cultural ja
que emet en la nostra llengua; i a
banda dels espais relacionats amb
l’esport d’elit també es dóna cobertura a l’esport més minoritari: es-

ports de neu, l’eurolliga de bàsquet
o d’handbol, l’ACB, la lliga d’hoquei herba i patins o els campionats de futbol de 2a i 2aB, continguts que difícilment es poden trobar en cap altra emissora.”
Per últim, es fa referència a l’acord entre els governs de Catalunya i l’Aragó, signat el passat 13 de
octubre, “que permet l’emissió
dels canals públics de la Generalitat a les zones catalanoparlants
de l’Aragó, per la qual cosa no hi
hauria d’haver cap impediment
de tipus tècnic o legal per a gaudir
d’aquesta cadena a la nostra ciutat”. Les entitats conclouen declarant que “en vista que després de
més de vint anys de seguir la programació esportiva de la televisió
catalana l’hem deixar de tenir al
nostre abast, mostrem la nostra inquietud i malestar.”

09:45
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La fira Mercoequip de Fraga
rebé quasi 12.000 visitants
// CARME TARRAGÓ
La fira de Fraga Mercoequip de
Fraga, que va tenir lloc el cap de setmana del 13 al 15 de maig, amb més
de 100 expositors va arribar al voltant dels 11.500 visitants, segons les
dades oferides pel regidor de Fires
de l’ajuntament de Fraga, Santiago
Escandil, el qual comentà que «es
tracta d’una bona xifra tenint en
compte la situació econòmica actual».
En aquesta edició, la número 23,
la fira Mercoequip ha destacat per
les activitats paral·leles que s’han
realitzat durant tot el cap de setmana, destacant l’èxit de l’espai «D-gusta». Al centre del pavelló del Sotet,
on hi va tenir lloc la fira, es va habilitar un recinte per tal de poder degustar tapes que oferien sis restaurants de Fraga: Espai Oró, Billauba,
Martin, Salones Casanova, Braseria
Jeff i Hotel Casanova. En total es
van vendre unes 3.100 tapes acompanyades de vins dels cellers de la
comarca del Baix Cinca, Valonga i
Nuviana.
Pel que fa a la resta d’estands, el
director de la fira, Javier Catalán,
destacà que cada any ofereixen una
millor presentació i oferta. El premi

a l’estand més original va recaure sobre Soft Industries i el premi a la innovació va ser per a l’empresa Sagarra. També cal ressenyar que la comarca veïna dels Monegres, va instal·lar un estand presentant el millor
de la seva zona després de ser el convidat especial a la fira, per part del
consistori fragatí.
Aquest any, a més a més, hi va haver canvis en el recinte exterior del
pavelló del Sotet, on s’hi va instal·lar
una carpa per als expositors del

Fira
Mercoequip
a Fraga
CARME TARRAGÓ

sector de l’automoció. En aquest
mateix espai també es van instal·lar
les atraccions firals per als més
petits, una novetat que esperen respectar en altres edicions després de
l’èxit aconseguit.
Entre les activitats paral·leles a la
fira Mercoequip cal destacar la celebració de Sant Isidre, la Km10, la
Trotamóns o les jornades tècniques
que van tenir lloc en les intal·lacions
de la discoteca Florida 135 de Fraga.
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No som pas millors, però tampoc pitjors: som iguals
Més d’un cop he vist grafits al carrer on es diu Els catalans som
collonuts. Se suposa que els autors d’aquests escrits són ultrapatriotes, és a dir, que creuen que els catalans som molt bons i bonics
–i del grafit es pot arribar a deduir que som els millors– i que defensen Catalunya a peu i a cavall.
Però realment, s’ho creuen tant i defensen tant el país? Han
tingut valor per fer aquesta pintada, però potser quan viatgen a
l’estranger s’amaguen de ser catalans i diuen que són espanyols,
francesos o italians. Com ells, n’hi ha molts que s’omplen la boca
d’independència o senzillament de catalanisme quan són entre
amics, però quan algú els pregunta Qué hora es?, responen Las
cinco y veintitrés. O no es queixen perquè un cambrer no els entengui en català. Igualment, d’altres s’exclamen que Espanya ens
espolia tants i tants diners, però quan van al supermercat,
compren productes espanyols i no catalans. O que tant els faci
que hàgim de pagar autopistes i patim línies de tren deficients.
La qüestió és creure’s un valor i ser-hi coherent. Però no cal
pas creure’s un valor de superioritat, com ara que els catalans si-

// Jordi Borràs Alabern

guem els millors –ni tampoc d’inferioritat, si no és que siguem
mesells–, sinó senzillament, d’igualtat.
Des d’aquí proposo que ens sentim iguals, ni més ni menys, i
que ens fem respectar igual com serien respectats altres països.
Igual com ara un ciutadà de Burgos troba del tot normal parlar
en castellà a algú que hi parla en una altra llengua, o un de París
en francès o un de Gènova en italià, nosaltres cal que ens sentim
iguals i trobem del tot normal parlar en català a algú que ens parla
en una altra llengua. Igual que un ciutadà de Càceres es queixa
si un cambrer no l’entén en castellà –encara més, es queixarà si
no li parla en castellà– ens hem de queixar perquè un cambrer
no ens entengui en català. Igual que un andalús té autopistes de
franc i trens ràpids i bons, nosaltres hem de tenir autopistes de
franc i trens ràpids i bons.
Valgui això per a tot allò que afecti Catalunya –de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i l’Alguer (perquè si ells se senten una
sola nació de Cantàbria a Andalusia, nosaltres, també de Salses
a Guardamar)–.
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ENTREVISTA

DE SANTALECINA A ORDINO «PER

Joan Peruga, l’escrip

// MARIA JOSÉ NICOLÁ
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No cal sortir de casa per adonarse que el territori fronterer entre dos
regnes és un món a part, un lloc on
la fantasia és més intensa, i on sempre
perdura més temps. És com un ric
brodat cosit a la vora d’un teixit apagat. (H. Ballantine)

10

Joan Peruga cita aquest text al començament de la seva novel·la La
república invisible. La novel·la transcorre a Andorra, la demarcació minúscula, la república invisible, un territori fronterer entre dos regnes. I
això em porta a pensar en què les similituds entre Andorra i la Franja
són evidents, tots dos territoris fronterers que s’han esforçat per mantenir els seus diferencials, tots dos
entre dos regnes.
Al principi m’ha costat associar
fantasia intensa amb Andorra. Si
sembla que aquí la gent només s’ha
preocupat de fer negocis i diners!
Però us diré que una de les coses
que més em va agradar de conèixer
a en Joan Peruga, al trobar-nos per
posar les bases d’aquest escrit, va ser
veure a través seu una Andorra
desconeguda, una Andorra on la cultura, la creativitat, la literatura existeixen. Hi són, però enfonsades
sota tones de botigues i xalets. Qui
ho podia pensar!
I aquesta altra Andorra treu el
cap, reivindicant que encara queda
alguna cosa d’ella, treu el cap en forma de revista amb un paper sense
setinar i oloreta de tinta, Portella.
En Joan Peruga va néixer a Santalecina (Osca) que malgrat que ja
no sigui Franja, que sigui territori
castellanoparlant, està al costat i ell,
en Joan, m’ha recalcat que a Santalecina «hi ha paraules i girs gramaticals que tenen una innegable influència catalana».
En Joan va arribar a Andorra a
principis dels anys 80. «Si algun
cop em demanen d’on sóc, contesto
que sóc de la vall del Cinca, dels Monegros, de Lleida, de Barcelona,
del Matarranya (la comarca origen
de la família de la meua dona)

d’Andorra... No vull sentir-me d’un
lloc concret si això comporta renunciar a ser-ne d’un altre, si m’impedeix
estar obert a descobrir noves identitats i noves experiències ». O sigui,
que si hi hagués un carnet per a la
gent de frontera, ell en tindria un.
Ens trobem com si fóssim vells
amics, al Tòpic d’Ordino i ell em porta dos números de Portella. Jo li porto el numero 100 de Temps de Franja.
Té les maneres suaus i càlides d’un
entranyable professor, també escriptor però primer professor. Actualment imparteix classes de Geografia i Història a l’Escola Andorrana de Batxillerat i és president de la

Joan Peruga
RONY LARA

Comissió Nacional Andorrana per
a la UNESCO. Ha investigat a fons
sobre aspectes de la història dels Pirineus i d’Andorra, sobretot els relacionats amb la segona meitat del
segle XIX (carlisme, la crisi del sector del ferro, els viatgers romàntics...), i és col·laborador habitual de
la premsa andorrana, va escriure durant deu anys una columna setmanal
a la contraportada del Diari d’Andorra. L’any 1997 va guanyar el
premi Fiter i Rossell de novel·la amb
Últim estiu a Ordino que, editada per
Columna, va tenir una gran acollida
entre els lectors.
Al preguntar-li si ara està preparant alguna obra em diu que sí, que
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ENTREVISTA

A ORDINO «PER MOLTS ATZARS»

escriptor i la frontera

A JOSÉ

NICOLÁS ROYES
quasi en té una de llesta. Així que
aquí va la primícia: es tracta d’una
novel·la ambientada en l’Ordino
dels anys 30, amb el títol El museu
de l’elefant. En el que ara és l’edifici
de l’Auditori d’Andorra hi va haver
una museu d’animals dissecats que
pertanyia a Pau Xavier d’ArenyPlandolit. És el paral·lelisme entre
la desintegració d’una nissaga i la impossibilitat de continuació d’un
espai que acull animals dissecats.
Sobre el motiu de la seua arribada
a Andorra ens explica que va ser deguda a molts atzars. «Fins i tot m’hi
vaig quedar per atzar, perquè precisament algú a Saragossa va citar el
meu nom per començar a fer classes
de català en algun institut de la Franja, crec que devia ser l’any 1984, i
quan van trucar-me aquí a Andorra,
jo era de viatge, d’aquells viatges d’abans, sense mòbil, i no van poder localitzar-me».
Peruga reconeix que «a Andorra
he tingut moltes oportunitats en el
camp de la història. Quan va arribar
la nostra generació d’historiadors, hi
havia molta feina feta en períodes al
voltant de l’Edat Mitjana (de la
creació del coprincipat amb els Pareatges) o de la Prehistòria, però una
terra ignota en la història contemporània».
Se sent especialment satisfet dels
treballs d’investigació que vam dur
a terme sobre el segle XIX (carlisme,
economia de muntanya, fargues,
etc...) amb d’altres companys com la
Carme Tudel o l’Esteve López. Després ha treballat també la literatura
dels viatgers al Pirineu, la política de
les concessions... fins que un dia es
va passar amb armes i bagatges a la
ficció.
«No he abandonat del tot la història i encara m’agrada tornar a revisar períodes i fer una reflexió des
de la contextualització i la distància.
No tinc, malauradament, temps per
tornar a les fonts primàries dels arxius».
Reconeix que la ficció –dues novel·les publicades, recull d’articles de

premsa, relats de viatges...– li ha donat moltes satisfaccions. «M’hi sento
còmode. Crec que permet reviure
experiències, passar dos cops per la
història i viure-la de manera molt
més intensa».
Una de les coses que més l’ha impactat de l’experiència com a escriptor de ficció ha estat la reacció dels
lectors. «hi ha gent que m’ha dit que
amb Últim estiu a Ordino han plorat,
s’han emocionat fins a plorar. Això
és una cosa que quan escrius no te
l’imagines i desprès t’impressiona
molt. Últim estiu a Ordino està basada en fets reals, en cartes que va
escriure la protagonista. Escriure és
com enamorar-se, quan jo vaig llegir
per primer cop les cartes hi vaig trobar tot de coses que em van impulsar
a crear la novel·la, coses que posteriorment, quan les he tornat a llegir,
ja no les trobo, ja no hi són».
Després de l’obligat repàs literari
parlem de Temps de Franja i de la
nova revista cultural andorrana Portella.
«Fer una revista de cultura a Andorra ens semblava un repte a voltes
assolible, a voltes desmesurat, però
sempre necessari. Pensàvem que
era... que és el moment. Mai hi ha
hagut al país tants creadors, tanta
gent jove o ja consagrada, que estigués fent propostes tan interessants
en totes les disciplines de les lletres
i de les arts i amb tots els formats.
Aquesta generació ha de deixar
una empremta ferma i poderosa
de la seva creativitat, de les seves iniciatives i amb Portella volem aportar

una eina per fer-ho possible. Una
eina nova, una més, que s’afegeixi a
les propostes, a les accions que ja fan
altres col·lectius i entitats».
Peruga ens explica el perquè del
nom Portella per a la revista. «Resulta imprescindible, divertit, saludable... obrir un espai, una porta. Per
això hem triat Portella com a capçalera de la revista, perquè sigui una
metàfora senzilla i eloqüent, ben
arrelada al nostre territori, amb la
qual s’expliqui de manera gràfica
l’impuls que ens ha fet emprendre
l’aventura de posar en marxa una
publicació periòdica centrada en
les lletres i les arts a Andorra».
Portella, sens dubte, és una obertura, un pas per on se surt i s’entra,
una drecera per on es puja i es
baixa, un pont per on se salven
fronteres i s’accedeix a d’altres indrets i realitats. Un lloc de trobada,
un espai de discussió, de creació, d’agitació i d’afirmació d’allò que hem
estat en aquest país, d’allò que som
i d’allò que aspirem a ser. Us convidem a travessar-la. La idea de Portella és relacionar-se amb tota l’altra
premsa fronterera o perifèrica.
Quan en Joan i jo ens acomiadem,
al Tòpic d’Ordino, ens desitgem
molta sort. Sort i èxit per a en Joan
Peruga i per a Portella, que puguem
veure força obres i números. I que
les relacions entre Temps de Franja
i Portella siguin fructíferes, que es
puguin establir llaços de col·laboració entre aquestes dues publicacions
cosines, de frontera.
www.revistaportella.com
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Els premis «Personatges Llitera 2011» reconeixen la tasca
de la Fundació «Crisálida» i dels regants de la comarca
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// REDACCIÓ
La consellera de Presidència del
Govern d’Aragó, Eva Almunia, presidí enguany la cinquena edició de
la gala "Personatges Llitera" que va
tenir lloc la nit del divendres 29 d’abril a les Bodegues del Nastasi.
També hi van ser presents el president de la Comarca de la Llitera, Josep Anton Chauvell, alcaldes i regidors dels catorze municipis de la Llitera i representants de les associacions d’empresaris, el comerç, i
altres col·lectius de la comarca.
Dins l’apartat d’entitats, va ser
l’associació Santiago Apòstol de
Vencilló la guanyadora del Premi
«Associació de Comerç i Serveis de
Binèfar i Comarca de la Llitera». El
premi Esports «Cadena Ser Aragó»
va recaure en el Club Llitera Muntanya de Binéfar. Fernando Ibarz,
president d’aquest col·lectiu, va ser
qui va recollir el guardó.
El Premi Empresa «Associació
d’Empresaris de la Llitera» va ser
adjudicat a l’empresa Bio-Dièsel
Aragó del Torricó, que el recollí el
seu director general, Oriol Salvatella.
En el capítol d’Iniciativa Rural,
«Premi CEDER-Zona Oriental
d’Osca», el guanyador va ser la
planta cactàcea-Laura Murillo, i en
l’apartat de Cultura, el guanyador va
ser Iván Vilanova, cuiner de Tamarit
de Llitera i propietari del Restaurant
Carmen.
El premi «Personatge Llitera de
l’Any» –Premi Diputació d’Osca– va

ser per a la Fundació «Crisálida» de
Camporrells. L’entitat, que presideix
Jacinto Marqués, es dedica a la promoció, educació, foment d’ocupació
i aprenentatge de persones amb
discapacitats psíquiques.
L’últim premi, «Govern d’Aragó
al Personatge Lliterà d’Honor» , va
ser per a la Comunitat General de
Regants del Canal d’Aragó i Catalunya, i el va rebre el President del
Canal, el saidinenc José Luis Pérez.
Juanjo Hernández, Pilar Lacambra i Esther Sabaté van ser els encarregats d’amenitzar i conduir la
gala, a la qual van assistir-hi 380 per-

Entrega
del premi
a la Fundació
«Crisálida»
REDACCIÓ

sones, i que va començar amb el reconeixement als guanyadors de l’edició de 2009 i la benvinguda per
part del director de Cadena Dial Binèfar, José Luis Paricio, el qual va
destacar que l’emissora, «manté des
de sempre el seu compromís amb la
comarca, per explicar a diari l’actualitat de la zona amb la veu dels seus
protagonistes». A més, va recalcar
que el Grup d’emissores de Ràdio
Saragossa, al qual pertany Cadena
Dial Binèfar, està ja en els primers
i definitius passos de «posar en
marxa un segon projecte de ràdio en
Tamarit de Llitera».

L’ARGADELL

Tortosa

// Juli Micolau

Quan era menut i anava a Tortosa a passar el dia amb els pares
–sempre arribava marejat per culpa de les revoltes que trobàvem a partir d’Horta de St. Joan / Prat de Comte / Xerta, un
problema què ja s’ha solucionat des de fa un temps amb una
carretera nova, cosa que celebro moltíssim perquè des del Matarranya es millora, molt considerablement, la connexió amb
les Terres de l’Ebre i el que això comporta per al nostre desig
marítim; ai, aquella carretera deixada de la mà de Déu, qui l’ha
vist i qui la veu!– aprofitàvem per anar al mercat on compràvem
escrita i taronges i paràvem les orelles al parlar tortosí, tan pròxim, més impossible, i recordo també que anàvem a comprar
roba i calçat... De mosso baixava a veure palmeres i assuts i a
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ballar a la discoteca... I qui no ha fet algun tram Alcanyís-Tortosa
amb la Hife? Qui no ha fet un trajecte de tren des de Tortosa?
I la gent més gran que jo, qui no ha fet algun viatge amb tren
per la Vall de Safan? I més recentment, qui no ha tastat el goig
dels seus paisatges anant per la Via Verda? Conec la seua història i conec a gent d’eixa gran ciutat. He visitat el castell de
la Suda, la seua Catedral, els seus racons i carrers. He
participat, culturalment, a l’auditori Felip Pedrell. Bé, no em
canso mai de visitar-la. Les seues raïls creixen a dins meu. I llegint el diari Avui digital de primers d’abril me n’informa de què
la comarca del Matarranya no s’afegeix a Ebre Biosfera; quina
pena més gran que tinc!!
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LLITERA

Quinze establiments de la Comarca
participaren en el Concurs de Tapes
Les migas amb xocolata i blat de
moro amb galta de vedella i pera
rostida del Restaurant Carme de Tamarit de Llitera ha estat proclamada
com la Millor Tapa del VIII Concurs
de Tapes de la Llitera, que es va celebrar entre el 31 de març i el 3 d’abril, organitzat per l’Associació
d’Hostaleria i Turisme de la província d’Osca i Diari del Altoaragón,
amb la coordinació de Loher Publicitat.
Un total de 15 establiments van
presentar més de quaranta elaboracions a concurs, que van ser rebudes
amb un gran èxit de públic. A més
dels organitzadors, cal esmentar
l’esforç dels patrocinadors.
El jurat, reunit després el tast de
totes les tapes, va decidir atorgar els
següents guardons:
• Premi a la millor tapa: Migas
amb xocolata i panís amb galta de
vedella i pera rostida, del Restaurant
Carmen de Tamarit de Llitera.
• Premi a la més avantguardista:
Brownie de xocolata i nous amb salsa de pataca al Cointreau del restaurant La Jaima de Tamarit de Llitera.
• Premi a la millor tapa tradicional: Cargols Pastoret del Restaurant

El Pastoret del Torricó.
• Premi a la millor
tapa elaborada amb
llonganissa de Graus:
Llonganissa de Graus
amb Pasta del Bar
Frankfurt La Mina de
Binèfar
• Premi a la millor
tapa elaborada amb
vedella de Binèfar:
Flamenquins de vedella de Binèfar farcits de foie amb reducció de cervesa San
Miguel del Restaurant Di Marc de Binèfar.
• Premi a la millor
tapa elaborada amb
cervesa San Miguel o vi Viñas del
Vero: Foie trufat amb gel de Cervesa
San Miguel del Restaurant la Fusteria d’Alcampell.
• Premi a la millor tapa elaborada
amb Ternasco d’Aragó: Molles de
Ternasco d’Aragó a baixa temperatura del Restaurant la Fusteria d’Alcampell.
D’altra banda, davant la qualitat
de les tapes presentades, ha decidit

Degustació
de tapes

concedir l’accèssit a la tapa Tradicional als Peus de porc «la Mina» del
Bar Frankfurt La Mina de Binèfar.
D’altra banda, certifica que, després del recompte dels vots atorgats
pel públic, el premi a la Tapa Popular ha estat per als Flamenquins de
vedella de Binéfar farcits de foie
amb reducció de cervesa San Miguel del Restaurant Di Marc de Binèfar
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DESPERTA FERRO

Enric Matalí

// Joaquim Montclús

Ènova és un municipi que té uns mil habitants i que
pertany a la comarca de la Ribera Alta del País Valencià.
Aquesta població té com a un dels fills predilectes a Enric Matalí, perquè durant molts d’anys va ser el cronista oficial de
la població. També ho podria ser de la Vall del Tormo, perquè
la seva mare era d’aquesta vila.
Enric Matalí i Timoneda va nàixer a València el 19 de desembre de 1903 i va morir a la mateixa ciutat el 30 de desembre
de 1984. Era fill d’Enric Matalí i Huguet, de professió
serraller i especialista en caixes fortes, i d’Isabel Timoneda i
Alcober, natural de la Vall del Tormo.
Escriptor, lingüista, periodista, professor, però principalment
activista cultural. La seva vida està marcada per la cultura valenciana. Va estudiar a l’Aliança Francesa, però va haver de
deixar els estudis per la mort prematura del seu pare.
Des de molt jove pertany a la Societat Filharmònica de València, on ocupa diversos càrrecs a les Juntes Directives. Al 1950
va ser membre del Centre de Cultura de València i cronista

d’Ènova. Però, Matalí, destacà, principalment, com activista
cultural i com a membre de la resistència cultural durant la dictadura franquista.
Membre de la societat Lo Rat Penat de València, junt amb
un altre prohom, Carles Salvador, organitza els cursos de valencià i es fa càrrec de la secretaria. Fou el motor i ànima dels
cursos durant vint-i-cinc anys.
Fou deixeble de Manuel Sanchis Guarner i amb Emili Beüt
i Belenguer formà part de l’Institut d’Estudis Valencians, però
no es donà de baixa de Lo Rat Penat, encara que discrepava
de la nova orientació ortogràfica, ja que sempre fou fidel a les
normes de Castelló i sempre lluità per la unitat de la llengua.
Durant els primers anys després de la guerra mantenia una
estreta amistat amb mossèn Vicenç Sorribes, capellà de Rocafort. Aquest poble era l’únic en què la missa i els actes litúrgics es feien en valencià, malgrat l’oposició de les autoritats.
Com a descendent que era de la comarca del Matarranya,
crec que val la pena recordar-lo.
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Andorra acull el Recercat 2011
// JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

«La Promesa»,
traducció
d’Artur Quintana
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A les deu del matí del plujós dissabte 14 de maig, a la plaça dels Coprínceps de les Escaldes-Engordany,
els senyors i senyores: Xavier Tudela, responsable de l’Organització de
la Capitalitat de la Cultura Catalana,
Àngels Mach, presidenta de la Societat Andorrana de les Ciències, Josep Santesmases, president del
CCEPC, Maria Carme Jiménez, directora de l’IRMU i altres representants del Comú, van obrir les jornades, organitzades per l’IRMU i pel
CCEPC. Tot seguit els visitants s’hi
van afanyar en visitar els estands.
A les onze començà la primera
presentació a la sala d’actes del
Comú a càrrec del Sr. Miquel Font,
president de l’Associació de Pagesos
i Ramaders d’Andorra i Pep Riera,
exdirigent d’Unió de Pagesos. Després hi tingué lloc la taula redona
moderada per la Sra. Àngels Mach:
la Sra. Eva Perisé ens obrí el nostre
interès i les portes de la Vall Fosca;
el Sr. Albert Moles ens introduí en
la història del FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra) amb les seues fites més importants; intervingué
també el Sr. Arcadi Castilló; i finalment el Sr. Carles Riba, president
del Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat, va parlar del
consum mundial d’energia, de les
seues reserves, de la necessitat d’estalvi i del «futur si no negre, ben obscur». Conclogué l’acte amb el lliurament dels Premis Recercat 2011
per part del Sr. Xavier Tudela i el Sr.

Premis
Recercat
JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

Lluís Puig, president de l’IRMU, que
va cloure l’acte. Els premiats d’enguany han estat el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca i mossèn Benigne Marquès que intervingueren amb paraules d’agraïment
pels guardons.
A dos quarts d’onze de la nit, ens
vam trobar el gruix dels representants dels Centres d’Estudis al Santuari de Meritxell (Canillo) –incendiat l’any 1972 i restaurat segons
projecte d’interpretació actual del
romànic de Ricard Bofill, i no mancat de polèmica al seu moment– per
gaudir de l’exposició El món agrari
a les terres de parla catalana.
El dia 15 s’aixecà amb un lluminós
cel blau que omplia de matisos el
verd de les muntanyes. I vam sortir
al carrer. I vam pujar a dalt del camí
hidroelèctric d’Engolasters, deixant
enrere l’església romànica de Sant
Miquel, d’alt campanar que fa noucents anys que gaudeix de la magnífica vista panoràmica i que amb la
seua desproporció fa empetitir la nau
i l’absis. Vàrem visitar la casa dels antics guardes de la presa i l’antiga vagoneta, únic transport durant molts
anys. El temps i la modernitat se’n
cruspiren els rails. Ufana la presa,
viva i productiva, dona la força de
l’aigua als alternadors de la central,
a baix, on el Museu de l’Electricitat
ofereix una nova proposta per conèixer el món de l’electricitat.
Dos dies intensos i d’agradables
contactes personals.

Recentment «El cercle de VIENA» ha editat la novel·la Das Vesprechen de Friedrich Dürrenmatt, segons traducció al català d’Artur
Quintana amb el títol La promesa.
L’Artur Quintana li va regalar a la
meua dona un exemplar, que va llegir pràcticament d’una tirada. Em va
dir que li havia agradat, perquè l’havia captivat des del principi el seu relat torbador, perquè tenia un vocabulari molt ric i perquè la traducció
li semblava força acurada. Poca
cosa més puc afegir, després d’acabar de llegir-la. Us la recomano de
debò, Compte! Correreu el risc de
no poder deixar-la fins l’última pàgina, quan arribeu més o menys a la
meitat.
Cal dir que la primera traducció
al català l’havia feta Artur Quintana
l’any 1964, publicada a «Edicions
62», sis anys després de la primera
edició en alemany. L’actual publicació és una revisió de l’anterior, però
amb un disseny modern i un format
de lletra d’atractiva lectura.
Dürrenmatt va néixer a Konolfingen (cantó de Berna) el 1921 i morí
a Neuchâtel el 1990. Polifacètic
creador: pintor, guionista, dramaturg,
assagista i novel·lista, qüestionador
dels grans ideals i de la doble moral
del seu país.
Si llegiu el llibre entendreu l’impacte que m’ha produït, pel fet de
què quan jo anava a Suïssa per motius professionals, sempre comprava
xocolata.

09:45
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«Where the rivers meet. Jesús Moncada»
// ARTUR QUINTANA

Coberta del
llibre i imatge
de l’antiga
Mequinensa

Amb aquest títol i editat per
Kathryn Crameri s’ha publicat enguany a Nottingham per l’editorial
Five Leaves i l’Anglo-Catalan Society un llibre, sobre en Jesús Moncada i la seua obra narrativa. El
llibre és en anglès i escrit per tres anglòfons, una d’Anglaterra –Judith Willis traductora a l’anglès de Camí de
sirga– i dos fins i tot de la llunyana
Austràlia –Kathryn Crameri, de la
Universitat de Sydney, i Stewart
King de la de Monash–, per una francòfona –Sandrine Ribes– de la Universitat de Montpeller i per un aragonès catalanòfon, Hèctor Moret, poeta i moncadista ben conegut dels lectors d’aquesta revista. Crameri a la
introducció descriu breument la temàtica que després s’exposarà amb
més detall dins del llibre: l’adscripció,
o no, d’en Moncada al ruralisme o al

realisme màgic i, sobretot, la importància de l’humor i la ironia en la
seua obra i el decidit ús que fa de l’estàndard, així com la creació del mite
de Mequinensa. King fa al primer capítol una detallada i malgrat l’obligada brevetat esplèndida presentació
de la novel·lística catalana de 1970 a
2005 –l’any de la mort d’en Jesús
Moncada. Només hi trobo a faltar el
nom d’en Joan Francesc Mira entre
els autors comentats i, evidentment,
m’hi sobren les consideracions a
allò tan rebregat de si els autors que
no escriuen en català als Països Catalans s’han de considerar autors de
la literatura catalana o no. King exposa cruament i precisa la situació de
la llengua i la cultura catalanes en sortir de la repressió franquista i, tanmateix, en esmentar l’Escuela de Barcelona s’oblida de dir que el veritable
artífex d’aquesta Escuela no van ser
els Barrals, Goytisolos, Marsés, etc.,
sinó justament aquella eficaç repressió –eficaç per al castellà, és

clar. Al tercer capítol Moret
descriu la difícil biografia
d’en Moncada en passar
d’artista plàstic a novel·lista,
i del suposat xapurriau al
català mequinensà estàndard. Comenta amb breu
exactitud la producció literària moncadiana i la creació del mite de Mequinensa.
Ribes, autora d’una tesi
doctoral sobre en Jesús
Moncada, se centra especialment en l’humor i la
ironia moncadianes en contrast amb els aspectes tràgics de la
seua narrativa curta, i Crameri tracta
profundament de les tres novel·les
Camí de Sirga, La galeria de les estàtues i Estremida memòria, i es reafirma en la idea de Moncada com a
creador del mite mequinensà, ja citat.
Finalment Willis ens ofereix la traducció de dos textos d’en Moncada:
D’uns vells papers de música i d’un
fragment d’Estremida memòria. El
tot s’arrodoneix amb una abundosa
bibliografia moncadiana amb inclusió
de les seues obres, tan originals com
traduccions, dels estudis sobre l’autor
(de 1983 a 2006), així com també de
les traduccions de la seua obra a un
total de 21 llengües. Per a una llengua
com la catalana, sempre menyspreada
i tan volgudament ignorada, això, vull
dir que és publique un llibre en
anglès sobre un gran autor nostre per
catalanistes majoritàriament estrangers és una notícia que ens ha d’omplir de goig i que ens obliga a llançar
les campanes al vol.
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Caterina I de Rússia

(1684?-1727) // M. Llop

Marta Skavronska era d’origen camperol, els seus pares van
morir de pesta quan era molt petita i entrà a servir a casa d’un
pastor luterà qui no va fer cap esforç per ensenyar-li a llegir.
Als disset anys es casà amb un oficial militar i marxà amb ell
a Moscou. El príncep Alexandre Ménshikov li presentà el seu
amic Pere I, de qui es va enamorar i casar en secret l’any 1701.
Mentre s’estava construint Sant Petersburg, vivien en una cova
al camp amb els seus fills. Acompanyà a Pere en la campanya
contra els turcs i va salvar l’imperi gràcies a l’entrega de les seues
joies, amb les quals va subornar el Gran Visir. El 1712 es van
casar oficialment a la catedral de Sant Isaac. Es convertí a l’or-

todòxia i va prendre el nom de Caterina. Quan va morir Pere
I, el 1725, es va convertir en la primera Emperadriu de Rússia
obrint una etapa de modernització del país: va reduir les despeses de l’exèrcit que eren ruïnoses per a l’economia russa, va
construir els primers ponts a la nova capital, va instituir l’orde
de Santa Caterina el 1714 (l’únic premi per a senyores). És coneguda com una governant justa, raonable i prudent. Les generacions posteriors dels tsars tenien com a secret d’estat el seu
origen humil. Morí dos anys desprès del seu amor als 43 anys.
La història de Caterina és extraordinària; la vida d’una camperola analfabeta que arriba a convertir-se en Tsarina.
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TROBADA ESCOLAR DE POESIA I CANT IMPROVISATS

Aiguabarreig de cobles, folies i corrandes
al Baix Matarranya
// MARIÀ ÀLVAREZ
Prop de seixanta alumnes de Secundària de les
localitats de Picassent (València), Torroella de
Montgrí (Girona), Sineu
(Mallorca) i Maella , es
reuniren durant els dies
19, 20 i 21 de maig a diferents localitats de la comarca del Baix AragóCasp per a participar en el
Programa ARCE, del Ministeri d’Educació espanyol amb un projecte sobre «Poesia oral Improvisada i Cant Improvisat».
Aquesta era la segona
trobada d’alumnes després de la que es va fer al
març a Picassent. El proper curs es completarà el
Projecte amb les visites a
les ciutats dels Instituts
participants de Mallorca i
Girona.
Dijous, la sala d’actes de
l’IES Mar d’Aragó de
Casp va ser la seu comarcal on es
donà la benvinguda als assistents i
es feu l’acte oficial d’obertura de la
Trobada.
Després d’unes paraules del director de l’IES de Casp, Domingo Fillola, el representant de la Conselleria d’Educació d’Aragó, Toni Martínez i la coordinadora del Projecte
a la Secció de l’IES de Maella, Teresa Maria Ballester, es projectà
un vídeo que resumia les activitats
desenvolupades dins la trobada anterior a Picassent, on alumnes i professors de totes les zones feien la
seua valoració (molt positiva sempre) d’aquella experiència.
Després de dinar, a la Residència
d’Estudiants «Florencio Repollés»
de Casp, una saborosa paella mixta,
a les 4 de la tarda la comitiva es traslladà amb autocars a Nonasp, on es
presentà el llibre de Cobles d’anar
i tornar de Màrio Sasot i es donà notícia del llibre Literatura oral a Faió,
Favara, Maella i Nonasp editat per

ASCUMA.
Després, els alumnes, distribuïts en
diferents equips, participaren en una
gimcana lingüística basada en
aquests dos llibres, pels carrers de
Nonasp, i finalment assistiren a un taller de jota cantada coordinat per Artur Gaya, del grup Quico el Célio.
El divendres al matí la comitiva
assistí al teatre de Maella a un espectacle del Duo Recapte basat en la
poesia de Desideri Lombarte. A la
part alta del teatre s’instal·là una
mostra sobre aquest poeta matarranyenc organitzada per Ascuma.
Després, alumnes i mestres es distribuïren als diferents tallers de cobles
impartits per Laura Satué i la rondalla de Maella, los Maellans, i Àngel Villalba.
A continuació, l’Ajuntament de la
localitat obsequià a tos amb una exquisida «sartanè» preparada pel
restaurant La Bombilla.
Tal volta el moment més entranyable i participatiu de la jornada va

Presentació
de mostra de
cançons de
cada institut
SIGRID SMICHT VON
DER TWER

estar a la sobretaula al mateix restaurant, on cada institut presentà
una mostra de cançons populars (cobles, corrandes, etc.) acompanyats
d’instruments musicals, com simbombes, guitarres, ampolles d’anís,
etc., on regnà la ironia, el bon
humor i la improvisació.
Al tardet, tots es desplaçaren a Favara, on visitaren el Mausoleu i el
museu Albiac, i pogueren veure
una ballada del Polinàrio, una vella
dansa tradicional recuperada.
De regrés a Maella, a la nit, tingué
lloc un concert a la plaça de l’Institut, amb la Rondalla Maellana, Los
Maellans, Àngel Villalba, Negocio
de Cuervos i Los Draps.
El dissabte 21 va ser un dia més
relaxat, amb una excursió amb barques de vela i altres esports aquàtics
al pantà de Casp, anomenat «Mar
d’Aragó».
Dels mars ficticis es passà als
planys reals a l’hora trista del comiat.
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RETRATS ENTALLATS A PARAULES // Marta Momblant Ribas

Pascual Moragrega Benito: l’ofici de carter
El de carter, al món rural, fins fa
molt pocs anys, era un ofici consuetudinari, un ofici heretat. Vint-i-vuit
anys camejant-se els carrers de Beseit, repartint-hi el correu a la seva
gent, en Pascual Moragrega Benito
sabia sempre on anar a buscar en
aquell que s’havia canviat de casa.
En Pascual va ser bon successor de
Ramón Urquizu Mateo, qui en saber-se transmissor de l’únic medi de
comunicació entre les persones repartia correu tots els dies del mon inclosos els dies de Nadal, i a qui ja havia ajudat anant a la central de Vallde-roures a recollir el correu amb el
Sis-cents en els temps en què en prou
feines hi havia cotxes ni qui els portés. Així, quan en Ramón es retirà,
i havent-se de buscar ell qui podria
fer-se càrrec al poble de les tasques
de correus, li oferí a en Pascual la plaça. El va instruir, el va formar i, en
tenir d’estudis el merit del graduat
escolar d’aquells temps, es requeria
bona comprensió dels textos oficials
i capacitat d’aplicació dels percentatges als girs postals, l’examen per a

confirmar la plaça arribava mig any
després.
Aquest era el costum fins que la
plaça es va fer pública. Però en Pascual ja no va arribar a temps per a
ser funcionari, va estar cobrant una
minuta ben justeta en què a més s’hi
donava per inclosa la despesa de la
benzina i, quan finalment van aconseguir que els paguessin el quilometratge es va tenir en concepte de vehicle corresponent a l’entorn rural,
la moto, però es va ignorar com
transportar el munt de paquets que
també s’hi havien de distribuir...
La discreció, en un ofici tan batxiller com és aquest, el secret pel
lliurador de noves via carta postal,
és equiparable al del confessor: ni a
la seva esposa i, quan calia, també
ajudant, Teresa Julián Rubert, li
desvetllava el seu custodi, quedants’ho sempre segellat –mai millor emprat que aquí–: telegrames, girs de
la paga social, la venda comercial,
responsabilitat de dur diners al damunt, el tràfec de comandes i devolucions i intercanvis i subscripcions

Pascual
Moragrega
Benito

de premsa i de revistes que calia portar bé al dia, per a cada veí, quan encara entre els pobles la mobilització
era mínima. Grat va ser-li aquest ofici, excepte en període electoral: la
sol·licitud d’un vot per correu en
nom d’altri s’havia de vigilar estretament, i també ho van ser tot d’altres amb els que compensar la minuta, però cap d’ells com el que ha
de fer ara, que havent-se ocupat com
a pare de tres xics, com a avi gaudeix
de xiquetes, i de quatre!
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Manuel de Pedrolo

// Esteve Betrià

Ho confesso: he estat un lector empedreït de Manuel de Pedrolo. Un lector juvenil del novel·lista de l’Aranyó en els anys
setanta del segle passat. Sí, ho confesso, perquè avui en dia gairebé ningú no se’n recorda del gran predicament que tingué
en aquells anys entre els lectors catalans l’obra de Manuel de
Pedrolo. Només hem de pensar que han estat molts milers els
lectors catalans de la seua novel·la més divulgada: Mecanoscrit
del segon origen. Però avui en dia ningú no llegeix Pedrolo.
Per circumstàncies, llargues d’explicar, el Mecanoscrit fou
la primera novel·la en català que, com centenars de milers d’adolescents catalans, vaig llegir amb 16 anys. Només que jo la
vaig llegir en primera edició a la col·lecció El Trapezi d’Edicions 62, l’any 1974 quan encara quedava molt lluny el
moment en què aquesta novel·la es convertís, ja en els anys
vuitanta i bona part dels noranta, en l’obra de lectura gairebé
obligada en l’ensenyament secundari català. Em va entusiasmar
tant la lectura del Mecanoscrit que en vaig regalar exemplars
a parents, amics i coneguts. I va fer que emprengués la lectura
sistemàtica del cicle de novel·les pedrolianes Temps obert, publicades al llarg dels anys seixanta i setanta.
Trenta anys més tard, l’estiu de 2004, vaig fer una nova lectura de la cinquantena llarga d’obres de Manuel de Pedrolo
que encara conservo a casa. Feia anys que no llegia, ni rellegia,
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Pedrolo. Senzillament, unes altres obres literàries m’han cridat
més l’atenció els últims vint-i-cinc anys. Evidentment, les lectures i relectures estiuenques van estar sovint en diagonal. L’extensió de l’obra de Manuel de Pedrolo, sens dubte un dels escriptors més prolífics de la literatura catalana, gairebé exigeix
una lectura saltejada, discontínua, en especial dels volums que
constitueixen les sèries d’Anònims i els Apòcrifs. Però, a més,
vaig trobar, a mesura que m’endinsava en l’obra pedroliana,
que els anys transcorreguts des del meu «descobriment» adolescent no només havien deixat una petjada massa cruel en
l’obra de Manuel de Pedrolo, sinó també en el meu tarannà
lector.
D’aquestes lectures i relectures estiuenques només vull destacar ara una nota personal –potser pueril, però per a mi sorprenent– relativa a un personatge –un pintor català que confonen amb el francès Monet– de la novel·la Des d’uns ulls de
dona (1971) anomenat Marià Moret, nom i cognom no gaire
freqüents –si més no la combinació d’ambdós denominadors–
que coincideixen del tot amb els d’umpare. Una circumstància
que queda, per dir-ho així, reflectida fins i tot en la novel·la
quan s’apunta: «–I tu, com et dius? –Marià. És molt empipador,
perquè gairebé tothom em diu Mariano», pàg. 57. A umpare
tothom, tret dels seus fills, li va dir sempre Mariano.
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Ponent continua demanant més trens Avant
// HUGO SOROLLA
La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya
ha votat recentment de manera
unànime a favor de la proposta de
resolució de millora del servei Avant,
presentada pel diputat del PPC Josep Llobet. Els Avant són uns trens
regionals d’alta velocitat que uneixen –a preus populars– Lleida i
Barcelona en 70 minuts. Aquesta
connexió ràpida ha estat una reivindicació històrica de Ponent: abans de
la posada en marxa d’aquest servei,
fa tres anys, l’oferta de transport públic entre aquestes ciutats es limitava
als cotxes de línia i als regionals convencionals, que en el millor del
casos trigaven dues i tres hores respectivament en fer el trajecte.
Concretament, s’ha demanat que
Renfe afegisca més freqüències, ja
que les que hi ha ara (ixen sis combois al dia de cada sentit), «no s’adapten al que Lleida i el seu entorn
demana». Així, es proposa reforçar
els trens a primera i a última hora i
també acabar amb els intervals
sense trens –de fins a quatre hores–
que existeixen actualment. També
calen més places els divendres i els
diumenges per atendre la demanda
de les desenes de lleidatans i fran-

jolins que treballen o
estudien a Barcelona i
que tornen a casa el
cap de setmana. Actualment, si no es compra amb antelació el
bitllet és impossible trobar un seient lliure per
a aquests dies. A més a
més, també s’ha demanat a Renfe que allargue el servei Avant fins
a Saragossa, ja que existeixen fluxos de mobilitat importants entre
les dues ciutats que en
justifiquen la posada
en marxa.
Amb tot, aquesta petició no és cap novetat:
al gener del 2010, el
mateix Llobet va fer una proposta
igual a la que ha presentat recentment, mentre que Marta Alòs, de
CiU, en va fer una de semblant els
anys 2009 i 2008. Paral·lelament,
des de la Paeria s’han fet reiterades
peticions en aquest sentit. L’antiga
secretaria d’Estat de Transport,
Concepción Gutiérrez del Castillo,
es va comprometre l’any passat
amb el batlle de Lleida, Àngel Ros,

a estudiar les demandes. El relleu de
Gutiérrez del Castillo al cap dels
pocs dies de reunir-se amb Ros,
però, en va impedir l’estudi. La
qüestió s’ha desencallat aquest abril
amb una reunió del paer en cap amb
l’actual secretari, Isaías Taboas: finalment s’encarregarà un estudi de
mercat a Renfe, que es podria veure
accelerat gràcies a aquesta darrera
petició del Parlament.

NO SOM D’EIXE MÓN

Allò de l’ampolla

// Francesc Ricart

Sí, allò de si veiem l’ampolla mig plena o mig buida. Potser és
massa recurrent, però la imatge m’és present davant constatacions
al voltant de la història de sempre: avança el català a la Franja?
O hi recula? Com ho entenem els ciutadans de les nostres comarques, ara que tenim la Llei?
Perquè quan ens referim a la llengua no només ho hem de fer
des del punt de vista estadístic del nombre de parlants, aspecte
que fins ara ha estat la nostra bandera; una bandera, però, que
comença a minvar com molt bé sap el sociolingüista Natxo Sorolla. Valorar el «pes» lingüístic passa per més paràmetres: la presència del català en els mitjans, a l’ensenyament, a l’administració,
en el lleure, ...
Quant als mitjans, tot i l’ús del català en emissores locals i l’accés
a emissores i canals de la Corporació Catalana, en canvi és del
tot testimonial la premsa escrita que es pot adquirir a la Franja,
a excepció de la Llibreria Serret, on vaig assistir el dia de Sant
Jordi a uns minuts gloriosos en què es deurien batre tots els rècords de venda de diaris en català. A l’ambient de Vall-de-roures,
tot i l’esforç de l’Octavi Serret, hi havia ben poca presència de
la diada de Sant Jordi i golejada a favor del folklore popular es-
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trany, em refereixo als tambors (los tamborileros, en deien) i la
processó de Divendres Sant, amb la presència de les autoritats,
la Guàrdia Civil inclosa (ho ensenyava Mercè Gimeno al facebook): tot molt nostrat i catalanesc.
Fet l’apunt sociològic, aquell dissabte vaig fullejar el núm. 4
de Notícies del Matarrañya, de l’edició en castellà, (en català no
hi era), on m’hauria agradat veure escrits els topònims dels nostres
pobles en la llengua pròpia, si no, on els podran llegir els pobres
lectors d’espanyol? En altres àmbits, encara és més fràgil la presència del català. Només cal llegir Vicent de Melchor a TdF, on
es queixa que el seu xiquet no puga gaudir del cinema en català.
Em temo que ja sabeu quin és el meu parer sobre el nivell de
l’ampolla de la llengua catalana a la Franja, tot i que m’alegra
l’articlet de Carles Terès quan diu que mossèn Alcover, avui, cent
cinc anys després, potser, «sentiria una mica d’optimisme». Ara
la gràcia serà que es complixca la Llei de llengües i que s’ajude
a fer rutllar el català en tots els àmbits, el de les administracions,
l’ensenyament, la toponímia...
I si l’any cent sis de l’excursió filològica del savi mallorquí ens
furten l’ampolla?
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Com assassinar una llengua
sense embrutar-se les mans
Cada llengua és única perquè
transmet d’una manera peculiar la
visió que els seus parlants tenen del
món. Per deixar constància que hi ha
una retirada entre pares i fills, posem
per cas, el refranyer català apunta
que «els testos s’assemblen a les
olles». Per venir a dir el mateix, en
castellà afirmen que «de tal palo, tal
astilla». I en francès, «chat et chaton
chassent le raton». La perspectiva,
segons la cultura, canvia: allà on nosaltres hi veiem olles, altres hi veuen
estelles i ratolins.
També hi ha una colla de mots genuïnament catalans lligats a les
festes populars, als àpats nadalencs,
a la pastisseria, que formen part en
exclusiva de l’imaginari català (caramelles, tió, galets, panellets... ). En
paral·lel, la lingüista Rosa Calafat
(Andratx, 1963) afegeix, en el llibre
Per a un ús ètic del llenguatge (Angle
Editorial, 2010), que el terme castell,
en el sentit de torre humana, és un
mot que no té cap lloc en el món cultural espanyol: «els diccionaris en línia bilingües i multilingües en espanyol i altres llengües només incorporen aquest mot al diccionari castellano-catalán». Per tant, Calafat afirma
que castell és un mot de mercat a
partir del món cultural català: «castell
es projecta a l’exterior a partir dels
diccionaris bilingües en català i una
altra llengua».
L’ús de dites i expressions pròpies,
entre d’altres aportacions, ens singularitzen com a identitat diferenciada.
La lingüista mallorquina no té cap
dubte que una llengua és una eina de
poder i de domini simbòlic, amb capacitat per modelar el pensament
col·lectiu: «Si no, que ho demanin als
estats nació veïns nostres, que han
gastat cervell i trets i guerres i democràcies per tenir llengües expansives
lliures de culpa!». Això explica que
hi hagi catalans que recorren al
«apaga y vámonos», al «da igual» o
bé al «más de lo mismo» podent dir
«tanca la parada», «tant se val» o «la
cançó de mai acabar» respectivament. En aquesta línia, la d’Andratx

assenyala que «si en català perdem
el trosset, el trast, aleshores perdem
el matís, perdem la diferència. Perdem la diversitat cultural». Justament per això, Calafat també denuncia l’estigmatització de les nostres
realitzacions fonemàtiques: «perquè
en parlar espanyol amb pòsit fonemàtic català ens situam fora del
grup nacional espanyol» i «perquè
en parlar qualsevol altra llengua
aplicant-hi pòsit català, el món no
ens reconeix com a hispanoparlants». I és que la fonètica catalana
és una traça de referència que ens
diferencia de les altres llengües.
Ras i curt, Calafat és del parer que
la llengua catalana té tres enemics:
«la legalitat vigent d’un Estat que li
denega àmbits d’ús; l’opacitat d’un
discurs en punt de vista català, que
impedeix una conformitat social
capacitada per donar categoria de
valor únic a la cultura catalana; i la
lliure circulació del discurs de la por,
un discurs que es basa en el fet que
l’ús del català o l’exercici d’un punt
de vista particular i en català són elements de conflicte social i de mercat».
Per a un ús ètic del llenguatge,
guardonat amb el Premi d’assaig
breu Josep Irla de 2010, és tanmateix
un al·legat contra certes invisibilitats
escolars (l’expansió de la catalanitat
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// QUIM GIBERT

Presentació
i coberta del
llibre de Rosa
Calafat
ANGLE PREMSA

que va protagonitzar el rei en Jaume;
la fi del president Companys en termes d’«assassinat»; la presència de
l’espanyol a Catalunya en termes
d’«imposició per violència») i invisibilitats socials (la hibridació lingüística com a tret d’un procés colonial;
la castellanització del mercat laboral
a Catalunya; els factors limitadors de
la conducta lingüística, la negativa
d’una part dels castellanoparlants i
residents comunitaris a adoptar el
català). Les de Rosa Calafat són
unes reflexions d’alt voltatge: un llibre imprescindible!
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