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El passat 3 de juny tingueren
lloc, al pati d’armes de Capita-
nia General de Saragossa, l’ac-
te d’entrega dels Premis Gui-
llem Nicolau, Arnal Cavero,
Miguel Labordeta i altres que
els llibreters de la regió ator-
guen per a promocionar el lli-
bre i la lectura. L’emblemàtic edifici mi-
litar de la plaça Aragó que aquest any ha
acollit diversos actes públics de la Fira, és
llargament evocat per Jesús Moncada
en la seua novel·la La Galeria de les Es-
tàtues i està situat a un lloc estratègic des
d’on vigila molt de prop l’estàtua del jove
Justícia d’Aragó, Juan de Lanuza, «ajus-
ticiat» pels reis castellans al segle XVIII.
Davant aquest monument hi ha palplan-
tada una bandera espanyola de dimen-

sions imperials que l’alcalde
Juan Alberto Belloch va
col·locar amb el consegüent
disgust d’un sector gens
menyspreable de la ciutadania
progressista.

No se sap ben bé si l’elecció
del lloc era per la necessitat de

«vigilar i protegir» la literatura en llen-
gües minoritàries, tal com diu la Llei
d’ídem, o per retre un tribut pòstum al no-
vel·lista mequinensà. Sigue pel que sigue,
el cas és que allà al pati castrense on hi
estaven exposats els símbols de les quatre
armes de l’exèrcit, «s’estave més calent
que a la carpa d’altres anys i se sentien mi-
llor els discursos» com va dir la consellera
aragonesa de Cultura, Maria Victoria
Broto.

Salutació del director // Màrio Sasot

Trobada d’Instituts 
al Baix Matarranya

Els participants del Pla
vam xalar amb la trobada
perquè fou una passada
com la vau organitzar.

Vam visitar quatre pobles
on mai no havíem estat
i tothom quedà admirat
de sentir jotes i cobles. 

Però vengué l’endemà
i així com es feia tard
per flor teníem un card
i tot es féu popular.

Si molts d’anys vam aguantar,
ben segur que aguantarem
i no amollarem el rem
de promoure el català.

Una abraçada,

Joan-Ferran Llorens
Coordinador del Projecte ARCE de Poesia i Cant

Improvisats a l’IES de Sineu (Mallorca) 

L’Espurna (Sevillana de l’11-M) 

Salut, companys, 
Ací va la sevillana corralera traduïda al ca-

talà que vaig fer per a animar les concentra-
cions «Per una democràcia real, ja». Si algú
la vol escoltar la música i lletra en castellà
me la pot demanar a la meua adreça de mail
(carlos.andreu@free.fr) i li hi enviaré.
Que salto l’espurna, que l’espurna salto 
que salto l’espurna de Mohamed Bouazizi
i que de plaça en plaça se l’endugue la brisa.
I jo m’atrevixco, jo m’atrevixco 
jo m’atrevixo si tu t’atrevixes
a sortir a la plaça, plaça del Sol
a sortir a la plaça, plaça del Sol!

Carles Andreu
París

Interculturals?

L’«Encuentro en el Castillo», del passat dis-
sabte 4-6-11 a Fraga, va ser, segons els orga-
nitzadors, una trobada intercultural d’inter-
canvi i descoberta de l’altre. Però bona part
dels pares de la iniciativa fa anys que viuen
a Fraga i mai han dit «bon dia». S’han quedat
enquistats en lo castellà del seu lloc d’origen.

Joana Buenacasa
Fraga

Cartes dels lectors
Imatge coberta: Dibuix d’un dels murals 
exposats al C.P. de Saidí.Foto: Marga Sorolla
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El balanç de les da-
rreres eleccions és d’u-
na derrota municipal
molt important al
PSOE, acompanyada
d’una pujada del PP.
El govern d’Aragó,
com molts altres d’au-
tonòmics, ha vist pujar
el PP assolint les majo-
ries, com a les Balears
o el País Valencià. A
Aragó la conseqüència
més immediata serà un
govern del PP amb
acords amb el PAR. 

L’aprovació d’una
Llei de llengües molt tí-
mida, per part del
PSOE i CHA, va ser
diana d’una oposició
reaccionària del PAR i
PP. Durant les eleccions
els dos partits conserva-
dors han explicat per
activa i per passiva que
volen retornar a una
política lingüística d’ar-
raconament del català
i l’aragonès. És ben se-
gur que protagonitza-
ran accions, especial-
ment mediàtiques, per
transmetre al seu elec-
torat el missatge que
estan posant a ratlla els catalans. Els
béns de la Franja, els acords hospi-
talaris entre les dues autonomies, les
Olimpíades... Qualsevol excusa serà
bona per reforçar la idea que Espa-
nya té un enemic intern i els arago-
nesos han de ser al front de la ba-
talla. I un dels principals lesionats
serem els de la terra de frontera. 

Fins ara, la Llei, des de que s’ha
aprovat, ha desenvolupat quasi tots
els organismes jurídics i institucio-
nals que preveu, però el Consell Su-
perior de Llengües no s’ha manifes-
tat davant d’alguns atropellaments
dels drets lingüístics que alguns
ciutadans i entitats aragoneses han
sofert en el seu territori ni ha difós
el seus continguts als diferents àm-
bits de l’administració (departa-
ments, comarques, ajuntaments,
etc.) que tenen que respectar

aquests drets com els de la toponí-
mia, retolació bilingüe de carrers,
etc. 

A partir d’ara la cosa encara serà
pitjor. No sabem si el nou govern
que surti de la investidura de la po-
pular Luisa Fernanda Rudi a meitat
de juliol només deixarà aparcada la
Llei de llengües, desplegaran polí-
tiques mediàtiques de gran efecte,
o finalment tombaran la Llei. Pro-
bablement retornaran a una situació
de passivitat màxima davant el ca-
talà, però no és probable que tiren
enrere les classes de català a les es-
coles. En l’etapa que van governar
PP i PAR les classes van continuar
fent-se.

Durant l’etapa on el PSOE ha do-
minat la DGA, les diputacions pro-
vincials i molts municipis de la
Franja el reconeixement del català,

ha avançat, amb comp-
tades i tímides excep-
cions, menys del que
molts haguéssem vol-
gut. Des dels anys 80,
en què José Bada va in-
corporar les classes op-
tatives de català, pocs
canvis substancials hi
ha hagut en la pedra
angular de la nostra
societat: l’escola. Ha
crescut considerable-
ment el nombre d’a-
lumnes i escoles on es
dóna aquesta matèria i
s’han incorporat, al
Baix Cinca i Llitera,
unes escoles on es pot
donar classes de matè-
ries bàsiques en català
i s’ha aconseguit l’e-
quiparació amb el ni-
vell B als alumnes que
han seguit aquestes
classes amb aprofita-
ment i continuïtat. Però
l’assignatura no hi és
encara al currículum i
no han sortit places
d’aquesta matèria en
Primària ni en Secun-
dària, el que deixa a la
voluntat del claustre el
que aquesta matèria

continuï en la marginalitat, com
passa a l’IES de Vall- de-roures. De
les nostres escoles han d’eixir tots
els xiquets trilingües, capaços de
desenvolupar el seu recorregut en
la llengua del país (català), de
l’Estat (castellà) i de la comunicació
internacional (anglès). Han de ser
capaços d’arribar a tot un món glo-
bal mantenint les arrels. 

Des de l’activisme i l’associacio-
nisme continuarem treballant per a
assolir aquesta fita. amb les ferra-
mentes a que estem acostumats:
constància, constància i constància.
Amb governs aliens o governs opo-
sats. Treballarem de tot cor amb tot
aquell que ens vulga escoltar. 

* L’acord que es produirà entre PP i PAR encara

estan per definir quan tanquem aquesta edició.

Gràfic de les
eleccions 2011
a la Franja
NATXO SOROLLA

EDITORIAL

Eleccions i llengua
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La Franja fa presència a Litterarum
// JULI MICOLAU

El primer cap de setmana de juny
d’enguany, atapeït d’actes, tingué
lloc a la Plaça de la Cultura i per al-
tres ubicacions de Móra d’Ebre la
inauguració de la 4a Fira d’Espec-
tacles Literaris i la 8a Fira del Lli-
bre Ebrenc on es presentaven els
llibres publicats de l’últim any, mol-
tíssims, i les creacions més recents.
Com diuen a la programació d’acti-
vitats, la fira «ha fet canviar el món
del llibre a les comarques centrals
dels Països Catalans cap a una si-
tuació més professionalitzada» o
«la Jornada Litterarum serveix d’a-
nàlisi del món de l’espectacle lite-
rari en llengua catalana» són parau-
les per a prendre-les al peu de la lle-
tra. Sens dubte, la capital de la Ri-
bera d’Ebre esdevé una referència
de les nostres lletres, i atrau, ho po-
dem dir així, totes les labors dels es-

L’ESMOLET

No estic parafrasejant l’inefable Mourinho: aquesta pregunta
és la que em faig per intentar trobar el motiu del meu
sentiment cap a la llengua. Miro al meu voltant i, tret de la «sec-
ta» que ens n’ocupem, la gent no perd la son per aquest tema.
M’agradaria pertànyer a l’arcàdia feliç dels qui no els amoïna
el present (ni el futur) del nostre idioma. Tinc algun escrit im-
publicable on recrimino als déus no haver nascut en plena pro-
víncia de Segòvia o al bell mig de Lavapiés. M’atreviré a trans-
criure’n la primera frase: «Vull ser de dretes, del Real Madrid
i parlar sols castellà!» Tot plegat per estalviar-me el disgust cons-
tant de pertànyer al club dels que només guanyen si fan un esforç

titànic i la conjunció dels astres els és propícia: les esquerres es
barallen entre elles, els seus votants no els en deixen passar ni
una (no com al PP de València) i, quan arriben al poder, a voltes
acaben cometent les errades dels impunes adversaris. Al Real
Madrid no li cal jugar bé per a guanyar i, a més, té al darrera
la majoria del poder mediàtic i econòmic d’Espanya (penseu
que parlo des de la perspectiva de viure a Alcanyís). I als mo-
nolingües castellans no els cal témer, i ho saben, per la pervi-
vència del seu idioma. I s’ha acabat l’espai per a seguir amb
aquesta «palla mental», que és com, amb molt d’encert,
defineix el nostre estimat director aquesta mena d’articles. 

Per què? //  Carles Terès

criptoriums pròxims.
Tingueren actes previs: les expo-

sicions «Artur Bladé i Desumvila:
escriptor de l’Ebre català, cronista
de l’exili», «De nit» mostra d’il·lus-
tradors del Centre de Cultura de
Dones Francesca Bonnemaison de
Barcelona i «Joan Maragall, el
poeta extasiat».

El divendres 3 de juny comença-
ren amb un Aparador Microespais
Escènics on els programadors ob-
servaren els espectacles. Per la
tarde reiniciaren més activitats, en-
tre d’altres, «Heterodòxies» de
Moixic, i l’actriu Emma Vilarasau
amb el seu «Jo sé estimar». Acaba-
ren d’arrodonir la vespra-nit amb el
grup Temps al Temps a partir de
poemes de Desideri Lombarte,
Germán Bernús i Juli Micolau.

El dissabte 4 de juny la Institució

de les Lletres Catalanes organitzà
una taula-debat per impulsar el
món de l’espectacle literari. A con-
tinuació hi hagué el Projecte «Nas-
cuts per Llegir», activitat lúdica,
etc... I sorpresa! També contacontes
infantil a «Rondalles d’antany» per
Glòria Rondalles a partir de textos
de Desideri Lombarte. Per la tarde
obriren la Ludoteca Literària i al-
hora s’encetà «Camino-Michi» de
Cia. Raravis amb textos i participa-
ció inclosa de Feliu Formosa.
Arribà la primera taula de presen-
tacions de llibres. Limitant-nos als
del Matarranya tenim: Marta Mom-
blant: La venta de l’hereva; Artur
Quintana: Roda la mola: poesia al
Baix Aragó de llengua catalana dels
orígens als nostres dies i Carme
Oriol, Pere Navarro i Mònica Sales:
Literatura oral de Faió, Favara,
Maella i Nonasp. I espectacles:
«Bladé: Exili, vida i terra» de C.
Massip i Toti Soler, el teatre
«Onatge» de les mallorquines Dis-
perses, entre d’altres.

El diumenge 5 de juny hi van ha-
ver tres taules més de presentacions
de llibres, i els matarranyencs eren:
L’arbreda ebrenca, Un riu de crims,
Nits del Matarranya de F.J. Aguirre
i Melodia provençal: poesia, música
i prosa d’en Tomàs Bosque. Molts
espectacles: Eva produccions,
Montse Castellà presentà «Gèmi-
nis: Vergés i Massip», ... .

S’entregà el 7 Premi Llibrese-
brencs.org i es parlà de l’edició digi-
tal i la producció local. 

Artur
Quintana i
Mònica Sales
SIGRID SMICHT VON

DER TWER
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Més de 250 dolçainers i tabalers 
animaren el IV Cerç de Massalió
// RÀDIO MATARRANYA

I avui, dades crítiques. A l’escola, xiquets catalanoparlants... se
parlen en castellà. A la nostra del Matarranya, 14 són matarra-
nyencs, 10 catalans i 9 d’origen estranger. (22 d’ells fan català, in-
cloent-hi dos d’«estrangers»). Esperaríem uns 24 sabent català,
però només en són 17 (incloent-hi ¡un! de «romanès»); i d’estos
últims només 9 lo parlen habitualment. Mestres catalanoparlants:
2 de 8. I a la Franja? Propostes: (1) el Govern d’Aragó haurie
d’instruir els seus delegats, i inspectors d’educació, sobre el res-
pecte estricte a la Llei de llengües i estos, com a part de l’eixecu-
tiu, haurien de: redactar circulars d’instruccions i informes de si-
tuació; vetlar in situ pels drets dels nostres menuts; estimular el

català a les escoles, i garantir que els docents s’hi referiran amb
lo nom legal apropiat; (2) ¿Quin és l’estat del català a les nostres
escoles i facultats?: enquesta oficial urgent, Llibre Blanc; (3) Re-
visió ràpida dels plans d’estudis de les Facultats d’Educació d’A-
ragó; almenys: adquisició i contacte de llengües; reforçament del
català, i en especial de dialectologia i història de la llengua i de la
literatura; (5) Foment de la carrera de mestre entre catalanopar-
lants de la Franja («ninxo» laboral!); (6) les Fiscalies i el Justícia
estan per fer complir la Llei. Paguem molts impostos perqué les
nostres escoles funciónon amb excel·lència, més allà de PISA.
(Clar que tot açò ere quan teníem un Govern no bel·ligerant...)

Indignació 4: Català a l’escola (i 2) //  Vicent de Melchor

VANITAS VANITATIS

Los carrers de Massalió se van
omplir de color i melodies de dolçai-
na en la IV Fira de la Música i la Cul-
tura Aragonesa, celebrada el passat
4 de juny, on hi van participar vora
de 20 grups de dolçainers, grallers i
geganters i més de 250 músics vin-
guts del Matarranya, les comarques
del Baix Aragó i la Terra Alta, i d’al-
tres zones de Catalunya i València. 

Tot i que va ser una edició marca-
da per l’austeritat i la limitació de
pressupost, lo president del Club de
la Joventut de Massalió, Carlos Cel-
ma, una de les entitats organitzado-
res, va destacar que «vam tindre un
dia fantàstic. Lo temps mos va aca-
bar respectant, i per a una festa que
és al carrer, va ser perfecte». En-
guany, i orientat als més menuts, l’or-
ganització del Cerç també va prepa-
rar uns tallers de pintura i reciclatge.
Al llarg de la tarde se van fer dos
concerts acústics a càrrec de dos ban-
des de la comarca com són Ya Babé
i Temps al Temps, «música tranquil·la
i relaxada per a començar la jorna-
da» va apuntar Celma.

A partir de dos quarts de sis,
però, va començar l’acte més espec-
tacular del Cerç, que no és altre que
la Trobada de dolçainers, grallers i
geganters, que ja porte vuit edicions,
amb una cercavila pels carrers del
poble que va acabar a la plaça
Major, amb una actuació en solitari
de cadascun dels grups participants
i l’entrega d’un detall per part de l’A-

juntament i entitats organitzado-
res.

Després d’un sopar de convivència
on se va convidar als grups de
música tradicional participants i als
de música moderna, i on també van
assistir los organitzadors de la festa,
la Fira de la Música i la Cultura Ara-
gonesa se va tancar amb un concert
nocturn molt consolidat. Lo propi
Celma va apuntar que «fa molts anys
que ho organitzem i el saló sempre
s’acabe omplint». De fet, a la vora de
300 persones van participar a l’últim
acte del Cerç, que va comptar amb
les actuacions dels Commando Ra-
mone, Los Draps, Azero i Omevei-
gues.

Pel que fa a la valoració de la fira
i la trobada, Carlos Celma va desta-
car que «n’estem contents, veiem
una festa molt consolidada, però des-

prés, entre tota la gent, hem de va-
lorar els pros i contres de cara a fu-
tures edicions perquè tot funciono
una mica millor». A més, Celma va
voler agrair l’esforç que han dipositat
en la fira entitats com l’Associació
Cultural del Matarranya, l’Associa-
ció de Dones de Massalió, la de ju-
bilats i la Rondalla de Massalió,
«perquè sense ells això no tindrie
sentit», i també a tota la gent del
Club i «tots aquells que han col·la-
borat de forma desinteressada».

Enguany, i com a novetat, s’ha or-
ganitzat un concurs de fotografia on
es podien presentar imatges sobre
aquesta edició de la Fira de la Mú-
sica i la Cultura de Massalió. fins al
20 de juny. Lo guanyador s’empor-
tarà un pac de discos de música, una
samarreta del Cerç i un guardó
acreditatiu. 

Taller de
reciclatge

RÀDIO MATARRANYA
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La comarca del Matarranya serà,
a partir de març de 2012, l’escenari
per a la filmació d’una pel·lícula
fantàstica ambientada en la Guerra
Civil i basada en un conte de l’es-
criptor Albert Sànchez Pinyol, ‘El
bosc’, del seu llibre Les edats d’or.
El projecte, impulsat per la produc-
tora barcelonina Fausto Produccio-
nes, compta amb el recolzament fi-
nancer de TV3, el canal autonòmic
català, del Ministeri de Cultura i de
la Generalitat catalana, però l’em-

TVE i TV3 patrocinen una pel·lícula
fantàstica ambientada a la Torre del Comte
// LLUÍS RAJADELL

penta definitiva
ha estat la recent
incorporació del
patrocini de Ra-
diotelevisión Es-
pañola (RTVE).
El director de la
pel·lícula serà,
previsiblement,
Òscar Aibar, que,
recentment, va
estrenar amb èxit
‘El gran Váz-
quez’, un film ba-
sat en la vida del
creador de famo-
sos personatges
de TBO com ‘Las
Hermanas Gilda’
o ‘Anacleto’ i pro-
tagonitzat per
Santiago Segura.

L’acció de ‘El
bosc’ es desenvo-

luparà en localitzacions de La Torre
del Comte, Calaceit i Vall-de-roures.
Encara que la productora busca un
mas on filmar les escenes d’interior.
El director de Fausto Producciones,
Ramon Vidal, explica que «pràcti-
cament tota la pel·lícula es filmarà
al Matarranya». Els exteriors po-
drien ser de la Torre i Calaceit i
també podria servir d’escenari la
monumental plaça de Vall-de-
roures. Fa dues setmanes Vidal es va
desplaçar a la comarca per a veure,

Hem deixat un mes gloriós i blaugrana. També he assistit a
un dels últims actes culturals de l’actual govern de Marcel·lí Igle-
sias Ricou a Saragossa, concretament a l’entrega dels premis
literaris del Govern d’Aragó a l’antiga Capitania General, a la
plaça d’Aragó, davant mateix dels estands de la Fira del Llibre
de Saragossa. No cal dir que des d’aquí vull tornar a felicitar
a la premiada d’enguany, la nostra amiga Merxe LLop. El seu
llibre Ressò en l’obscuritat ja és el n. 21 de la col·lecció «Lite-
raturas de Aragón. Serie en Lengua Catalana» que començaren
cervells il·lustrats del primer govern democràtic aragonès. He
de confessar que amb 14 anys em va arribar, estudiant al CRIET
d’Alcorisa, el primer volum en català, es tracte de Converses...

El Guillem Nicolau i altres coses //  Juli Micolau

L’ARGADELL

de Santiago Vidiella Jassà, i ho rebia de mans del mateix pre-
sident de la DGA Sr. Santiago Marraco; em va fer obrir els ulls,
també la fundació d’ASCUMA... i arribaren els primers
versos, les primeres opinions i posicionaments. Però la realitat
és que hem tingut també eleccions municipals i autonòmiques
fa poc i en molts llocs canviaran els colors del seu poder. Davant
d’això, voldria fer memòria a les forces del bloc dretà dient-
los-hi que les llengües són patrimoni de tots. Que la Llei de llen-
gües, com qualsevol altra llei, s’ha de respectar i aplicar, sobretot
per a dignificar-nos, per a justificar-nos, per a garantir-nos el
dret a poder transmetre la veu dels nostres pares als nostres
fills amb una certa qualitat.

Un dels
masos del
Matarranya
visitats a la
recerca de
localitzacions
per a la
filmació
FAUSTO

PRODUCCIONES

amb Albert Sánchez Pinyol, llocs on
filmar.

L’argument de ‘El bosc’, narració
rebatejada per al cinema com ‘La
gent del bosc’, gira al voltant d’uns
fenòmens misteriosos que es pro-
dueixen en un mas del Matarranya
l’any 1936. El masover, fugint de la
repressió anarquista dels primers
moments del conflicte, aprofita
aquella porta a una dimensió des-
coneguda per desaparèixer i no
retornar fins que la guerra acaba.

Sánchez Pinyol ambienta els fets
en una comarca que coneix perfec-
tament degut al seus lligams fami-
liars amb la Torre del Comte, d’on
era originaria la seua iaia paterna.
A més, hi va estiuejar moltes vega-
des quan era menut i ara hi té una
casa que visita amb freqüència per
a treballar en els seus llibres, que
l’han convertit en un reeixit autor
del gènere fantàstic i que han estat
traduïts a diferents idiomes.

Ramon Vidal va explicar que
quan les noves institucions arago-
neses estiguen consolidades, des-
prés del recent procés electoral,
contactarà amb Aragón Televisión
–la televisió aragonesa–, la Co-
marca del Matarranya i la Diputa-
ció Provincial de Terol per recavar
la seua col·laboració en el projecte,
que pot contribuir a la promoció de
les terres matarranyenques a través
del cinema.
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El grup d’estudiants de Màster en
Ecologia, procedents de diversos
països europeus i integrats sota el
programa Erasmus, va visitar, el pas-
sat 18 de maig, les salades de Mone-
gres catalogades com a Lloc d’Interès
Comunitari i ZEPA (entre Bujaraloz
i Sástago) i la zona humida de Can-
dasnos. Els participants han observat
el marcat contrast, entre el secà i el
regadiu, amb constructives discus-
sions amb diversos especialistes en
agronomia, hidrologia i ecologia
com els Doctors Carlos Cantero de
la UdLLeida, J.A. Cuchí de la EPS-
Huesca i Federico Fillat, de l’IPE-
CSIC de Jaca. 

Els estudiants van visitar, sota les
entusiastes explicacions de Juan Fe-
rrer, saladars en el seu estat pur, com
la Lagunilla de Bujaraloz i la llacuna
de La Platja (o del Rei), font de sor-
prenents descobriments científics
com el ostracodes C. aragonica. Més
d’un centenar de salades, pròpies
d’altres continents, han estat cartogra-
fiades pels investigadors Joan Herre-
ro i Carmen Castañeda de la EEAD-
CSIC de Saragossa abans de l’arriba-
da del regadiu. En la mateixa jornada
s’ha comparat les zones humides
recentment creades, com La Laguni-
lla de Candasnos (Baix Cinca) gene-
rades pels excedents del reg. S’han
identificat plantes endèmiques i els
sòls sobre els que creixen, algunes so-
bre sòls guixencs, altres sobre sòls sa-
lins, que reben el qualificatiu ZEPA:
Mentrestant tractaven d’albirar rares
espècies d’aus estepàries. Els erms es-
quitxats d’alguna savina han estat tes-
timonis d’oportunes explicacions so-
bre les evidències que mostren les
connexions d’aquest territori amb
Àsia Central, connectant amb les in-
troduccions prèviament realitzades
dies abans pel biòleg David Badia
(EPSHuesca) i pel geòleg Anchel
Belmonte (Geoparc de Sobrarbe).
Els estudis sobre insectes i plantes i
les seves interrelacions mostren com
el paisatge dels Monegres és un
fòssil del terciari, desconegut encara
per part del gran públic. 

Jornada a l’Aiguabarreig 

El grup d’estudiants va passar la
seva tercera jornada a Fraga visitant
la confluència Cinca-Segre-Ebre
(Aiguabarreig) sota la coordinació
del professor David Badia de l’EPS
d’Osca. La primera visita va ser
dedicada a l’observació d’ocells de
ribera: martinets, agrons, oriols, mos-
quiteres, rossinyols... El grup va ser
guiat per Maria Àngels Lacruz, res-
ponsable de l’oficina de Turisme Or-
nitològic (Seròs, Segrià) i Juan Ber-
nal, ornitòleg professional. Amb
ells, el grup va aprendre la tècnica de
l’anellatge d’ocells, amb
la qual es pot estudiar
l’evolució de la densitat
i moviments de les se-
ves poblacions.. Des
d’allí es van desplaçar a
Mequinensa, on van vi-
sitar l’impressionant
Museu de la Mina,
acompanyats de Mar-
kus Stegherr. De una
forma molt didàctica,
Stegherr, coordinador

Estudiants del
Màster en
Ecologia a
l’Aiguabarreig
D.B.

Estudiants d’un Màster d’Ecologia 
visiten els Monegres i l’Aiguabarreig
// D.B.

dels Museus de Mequinensa, va ex-
posar com ha evolucionat l’extracció
del lignit al llarg del temps en aques-
ta conca minera. En el propi Museu,
la professora Rosa M. Poch, de la
Universitat de Lleida, va explicar, de
forma molt amena, diverses tècni-
ques per a reconstruir un sòl amb
què restaurar els talussos que resul-
ten de l’extracció d’aquest lignit. 

La jornada fins i tot va donar per
a conèixer, de la mà de Claude Va-
lette, guia de pesca professional, la
transcendència que té la pesca, es-
pecialment del silur, a la comarca del
Baix Cinca. 
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Els Periodistes de Catalunya 
homenatjen a Joaquim Ibarz
// MÀRIO SASOT

Valentia, humanitat, capacitat
de treball i passió pel periodisme
van estar els trets que els seus
amics i companys de professió van
desatacar del periodista de Saidí, i
corresponsal de la Vanguardia a
Mèxic i Centreamèrica, Joaquim
Ibarz, mort fa uns mesos, durant
l’acte d’homenatge organitzat pel
Col·legi de Periodistes de Catalu-
nya a Barcelona. Sota el títol Joa-
quim Ibarz, 40 anys del millor pe-
riodisme (1943-2011), van intervin-
dre en l’acte els coneguts periodis-
tes Jaime Arias, Miguel Ángel Bas-
tenier, Anna Cortadas, Manuel
Campo Vidal i Enric Bañeres, mo-
derats per Pilar Casanova, membre
de la Junta del Col·legi, amb arrels

a Saidí i Fraga i neboda de Joa-
quim, qui llegí missatges d’adhesió
de diferents companys que no van
poder assistir-hi. Entre ells destacà
el d’Eloy Fernàndez Clemente, di-
rector de la històrica revista «An-
dalán» el qual recordà la tasca
d’Ibarz en els començaments d’a-
questa publicació. 

A l’acte hi assistiren nombrosos
periodistes catalans i amics i fami-
liars de Joaquim, molts d’ells vin-
guts directament des de Saidí per
a l’ocasió. 

Jaime Arias definí a Joaquim
com un «estajanovista» per la seva
gran producció periodística i des-
tacà la seua valentia. «No he cone-
gut mai cap company tan valent

com ell en la professió. Era un pro-
fessional íntegre, d’un dinamisme
extraordinari» —assegurà, recor-
dant els vint anys llargs en els que
Ibarz va lluitar contra el narcotrà-
fic des dels seus articles. 

Enric Bañeres parlà en la seua
intervenció de la passió culé d’I-
barz, qui va estar vinculat amb el
club a l’entrar a inicis dels setanta
a la revista Barça de la mà d’Ibá-
ñez Escofet, el seu ‘pare espiritual’.
«Allà va descobrir que el Barça no
és tan sols la vessant esportiva sinó
també que és “més que un club”»,
ha afirmat Bañeres. També va re-
cordar que després d’enviar una
crònica des d’Amèrica, Ibarz acos-
tumava a trucar a la secció d’es-
ports per saber la última hora del
Barça. 

Per la seva part, Anna Cortadas,
que va coincidir amb Ibarz quan va
ser corresponsal a Amèrica Llatina
per Catalunya Ràdio, recordà l’en-
tusiasme que posava en la feina i
com ajudava als més joves recent
arribats —entre ells a ella matei-
xa—. «Era d’una generositat que
no he tornat a veure mai a cap al-
tre company» —va concloure.

Miguel Ángel Bastenier recordà
al periodista de Saidí pels seus
grans coneixements, la seva gran
capacitat de treball i la seva ves-
sant crítica («sempre em renyava
per coses que jo havia escrit»).
Bastenier va definir Ibarz com
«el periodista total més gran que
he conegut en la meva vida».

Finalment, Manuel Campo Vidal
va recordar d’Ibarz «la voluntat
d’ajuda constant» i la seua capaci-
tat de construir ponts socials, cul-
turals, emocionals i polítics, entre
Aragó i Catalunya, entre Amèrica
i Espanya. «Quim va utilitzar el pe-
riodisme per sembrar aquestes
relacions» —digué. 

Des del públic, Vicenç Sancle-
mente destacà «el seu activisme
per la democràcia i la seva intran-
sigència amb les dictadures».

Joaquim Ibarz
amb Agustí
Montal,
llavors
president 
del Barça, 
al 1974
REVISTA BARÇA
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a Ibarz i José Antonio Labordeta
// MARGA SOROLLA

Durant la setmana de finals de
maig i principis de juny vam desen-
volupar, en tots els cursos del
Col·legi Públic Sant Joan Baptista de
Saidí,  un seguit d’activitats per a re-
cordar i retre homenatge a José
Antonio Labordeta. 

Els xiquets i xiquetes del centre
van treballar les lletres de les can-
çons, tant de Labordeta com de
l´Anton Abad i van confeccionar uns
murals que van ser exposats als
passadissos del col·legi on es donava
a conèixer la trajectòria artística d’a-
quests dos cantautors.

Com a colofó d’aquestes activitats
vam invitar, el passat 3 de juny, al
cantautor del poble, Anton Abad i
al seu acompanyant a la bandúrria,
el també saidinès Màrio Sasot, pel
fet que havien cantat amb Laborde-
ta i el coneixien bé com a persona. 

No vam voler deixar de banda al
periodista, recentment desaparegut,
Joaquím Ibarz. Feia poc que alguns
mestres havíem estat a casa seua vi-
sitant el museu, quan ell ja estava
molt malalt.

L’actuació de l’Anton i el Màrio
es va dividir en tres sessions, una per
als més petits de l’escola; una altra
per als més grans, i un petit tast per
als pares quan van anar a buscar els

xiquets a l’escola. 
Pensem que tot el procés: la pre-

paració, l’activitat central, la valora-
ció, etc. va estar molt enriquidor per

Actuació
d’Anton Abad
MARGA SOROLLA

«No t’has adonat que els nostres fills es parlen en castellà en-
tre ells?», em va dir no fa gaire una fragatina. Qui més qui menys
és testimoni que les noves fornades de fragatins, siguin educats
a casa en català o no, solen parlar-se en castellà. Hi ha jaios i
néts que parlen llengües diferents: s’està produint un trencament
generacional. Per a la majoria de famílies de Fraga, però, és un
fet irrellevant.

Situacions com aquestes s’expliquen perquè la inseguretat
lingüística s’ha apropiat de molts veïns de la Franja de Ponent
i altres catalanoparlants. I és que per viure en català necessitem
referents sòlids a l’hora de fer camí. Segons Francesc Torralba,
filòsof, per viure ens calen certeses, fiar-nos de les estructures
que trepitgem: «no comprovem, abans de fer un pas, si la terra
que trepitjarem és ferma. Donem per suposat que és sòlida»
(en el llibre La gratuïtat).

Viure instal·lats en aquesta inseguretat contribueix a

l’extinció de la nostra llengua. El lingüicidi que no va
aconseguir d’arrodonir Franco, ara l’està perpetrant, amb guants
de seda, la democràcia espanyola. Abans que la desarticulació
de l’àmbit lingüístic català sigui irreversible, convé cercar formes
per vertebrar-nos i projectar-nos culturalment. Els vincles s’es-
tableixen movent-nos pel país, sigui per mitjà de contactes, lec-
tures, intercanvis, estades... Per què no descobrir llogarrets tan
singulars com l’Aiguabarreig, El Palmerar d’Elx, La Fageda d’en
Jordà, El Lluc, La Cova de l’Aragó...? Si no coneixem el territori
ni la seva gent, difícilment podrem estimar-lo. Per Iu Forn, pe-
riodista, el que no es coneix no existeix: «i el que no existeix,
desapareix» (Avui, 8-4-11). 

Vincular-nos ens configura però per a continuar sent una iden-
titat viva dins la diversitat, ens hem de tractar bé, exquisidament
bé. I és que tenir cura de les coses nostrades és el millor aliment
per a créixer sans i estalvis.

Els nostres fills es parlen en castellà //  Quim Gibert

ESTAMPES RIBERENQUES

a tots i tant mestres com alumnes i
pares vam gaudir de la seua actuació.
Des d’ací els volem donar, a tots dos,
les gràcies.
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Pregunta. S’està apropant el primer
aniversari del vostre nomenament
com a president de la Secció Filolò-
gica; com esteu portant aquesta
tasca tan important per a la nostra
llengua?
Resposta. Certament, és una gran
responsabilitat, que procuro exercir
tan bé com sé, encara que les pers-
pectives econòmiques i polítiques
són complexes. Però és una respon-
sabilitat compartida amb el conjunt
de la Secció i de l’IEC, on hi ha per-
sones molt més sàvies que jo, i so-
bretot amb els altres membres del
Consell de Govern, que m’ajuden a
prendre les decisions. Tenir al costat
persones com Gemma Rigau de vi-
cepresidenta, Ramon Sistac de se-
cretari o Vicent Pitarch de tresorer,
és tota una garantia.
P. El passat dia 14 d’abril heu cele-
brat el centenari de la Secció Filolò-
gica de l’IEC. Des de la perspectiva
d’avui, com valoreu l’encert d’Enric
Prat de la Riba de crear, el 14 de fe-
brer de 1911, aquesta Secció Filolò-
gica que ara presidiu?
R. Va ser una decisió lúcida i trans-
cendental. Així ho vaig destacar en
els parlaments dels actes inaugurals,

que es poden consultar al Butlletí n.
153 de l’IEC, corresponent al mes de
maig: http://www.iec.cat/ butlle-
ti/153/actiu.htm. Gràcies al suport
institucional, la mobilització per la
llengua que Antoni M. Alcover ha-
via promogut arreu del territori i la
codificació sistemàtica i moderna
que Pompeu Fabra proposava des de
L’Avenç van trobar el marc adequat
per a difondre uns criteris tan ade-

quats per a tots, tan
útils i tan necessaris
que en una vintena
d’anys van ser assumits
de manera general.
Avui les normes de
l’IEC són un patrimoni
centenari preciós, sense
el qual la nostra llengua
es podria haver dissolt.
P. El 2012 es complirà el
vuitantè aniversari del
Diccionari General de
la Llengua Catalana de
Pompeu Fabra i de les

normes de Castelló, teniu previstos
actes importants per commemorar
aquests importants esdeveniments? 
R. Evidentment. Són dues fites im-
portants i tenim previst de prosse-

Isidor Marí
JOSÉ MIGUEL

GRÀCIA

guir les nostres commemoracions el
2012 entorn d’aquests dos aniversa-
ris, i encara el 2013, amb motiu del
centenari de les Normes ortogràfi-
ques, que van ser la primera propos-
ta normativa i la més imprescindible.
P. Fa poc més d’un any que es va pro-
mulgar la Llei de llengües d’Aragó,
la qual, malgrat no declarar el català
i l’aragonès com a llengües oficials
d’Aragó, les declara llengües pròpies
en els seus corresponents territoris.
Podríeu avançar-nos la disposició de
la Secció Filològica a col·laborar
amb l’Acadèmia del Català i el Con-
sell de Llengües d’Aragó?
R. Seguim aquest procés amb aten-
ció i amb la millor disposició a esta-
blir col·laboracions, sense oblidar
que l’Institut d’Estudis Catalans ja
fa cent anys que exerceix la seva res-
ponsabilitat d’acadèmia de la llen-
gua catalana en el conjunt del terri-
tori, i compta amb representants
qualificats de la Franja d’Aragó en-
tre els seus membres, com Ramon
Sistac o Artur Quintana. Sempre
hem partit de la idea que la unitat de
la llengua i el respecte de les varie-
tats geogràfiques són perfectament
compatibles: la normativa del català

«El català és 
una llengua 
plenament
desenvolupada 
i apta per a totes 
les activitats
comunicatives 
d’una societat
moderna»

ISIDOR MARÍ MAYANS, SOCIOLINGÜÍSTA, PR

«Seguim amb atenció
// JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

Isidor Marí Mayans (Eivissa, 1949), llicenciat en
Filologia Catalana. Començà com a professor a la
Universitat de les Illes Balears, on dirigí el Depar-
tament de Llengua i Literatura Catalanes (1972-
1980). Del 1980 al 1996 va treballar al Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya com a cap
del Servei d’Assessorament Lingüístic i com a
sotsdirector general de Política Lingüística. Des de
1989 és membre de la Secció Filològica de l’IEC i
el 1996 passà a treballar a la Universitat Oberta de
Catalunya com a director d’estudis. Té al seu
haver el Premi Lupa d’Or i ha publicat una vintena
d’obres —individual i col·lectivament— sobre Fi-
lologia i Sociolingüística, i multitud d’articles i ca-
pítols de llibres. El 2010 va ser escollit president de
la Secció Filològica de l’IEC. També té una faceta
com a músic, membre dels grups «Isidor i Joan»,
«Uc» i «Falsterbo Marí» i ha actuat també en so-
litari. Té publicats mitja dotzena d’àlbums.
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ríeu partidari d’incorporar aquests
mots en els repertoris normatius le-
xicogràfics?
R. El diccionari de l’Institut (DIEC)
és actualitzat permanentment, i som
receptius a les propostes raonades
que arriben de totes les procedències.
És probable que hi hagi mots proce-
dents del català d’Aragó que convin-
gui incorporar al DIEC, però també
cal tenir en compte que es tracta
d’un diccionari general –no dialec-
tològic–, i per tant no pot arribar a
recollir tots els mots de tots els par-
lars –encara que el seu ús literari si-
gui encertadíssim.
P. La SF sol organitzar amb una certa
freqüència jornades d’estudi i difusió
de la llengua catalana a diferents in-
drets de la seua geografia. A l’Aragó
n’heu fet unes a Fraga, i unes altres a
Benavarri no fa gaires anys. Teniu
projectat en un futur previsible de fer-
ne d’altres a altres terres nostres,
com el Matarranya?
R. Són visites que no programem
amb molta antelació, però és segur
que tornarem a fer algunes jornades
d’aquest tipus a localitats de la Fran-
ja.
P. Contemplaríeu la possibilitat de fer-
ne també en alguna ciutat de les que
la Llei de llengües anomena‚ «Zona
de transició-recepció», com a Graus,
Barbastre, Montsó, Binèfar, Casp o
Alcanyís? A alguna d’aquestes viles
la presència de gent de llengua cata-
lana és considerable. 
R. Hi ha motius per a prendre-ho en
consideració, tant per les caracterís-
tiques actuals d’aquestes poblacions
i la proximitat que tenen amb l’àrea
actual de llengua catalana com tam-
bé per la seva història lingüística. Si
hi ha prou receptivitat per part les
entitats culturals o les institucions pú-
bliques, se’n podria parlar. 
P. Podríeu fer-nos cinc cèntims sobre
la vitalitat i amenaces de la llengua ca-
talana avui? Sabem que és un tema
complex i difícil de concretar, malgrat
tot, així us ho demanem. 
R. Evidentment, no és possible con-
cretar-ho en poques paraules. Podrí-
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em dir que com a
sistema lingüístic,
el català és una
llengua plena-
ment desenvolu-
pada i tan apta
com qualsevol al-
tra per a totes les
activitats comu-
nicatives d’una
societat moderna.
En canvi, des
d’un punt de vista
sociopolític, té
dos problemes
importants, que
obstaculitzen el
seu desplega-
ment normal: (a)
La manca de re-

coneixement igualitari en l’àmbit es-
tatal, europeu i mundial (UNES-
CO): si ho comparem amb el suport
incondicional que té el francès com
a segona llengua de Suïssa o del Ca-
nadà, el desinterès de les institucions
espanyoles pel català i la subordina-
ció amb què el tracta són una ver-
gonya. I (b) la fragmentació admi-
nistrativa del nostre territori, amb les
conseqüències de compartimentació
que té per a l’educació, els mitjans
de comunicació o el mercat cultural.
Això fa que hi hagi zones en què la
continuïtat del català es vegi amena-
çada, encara que en conjunt la nos-
tra llengua creix, malgrat tot.
P. Si em permeteu una pregunta més,
fora de l’àmbit professional, teniu en-
cara temps lliure per a l’activitat
poètica i musical? On queden aque-
lles «Flors de baladre»? 
R. Gràcies per recordar aquestes ac-
tivitats meves, que no he abandonat
ni penso abandonar. Tanmateix, no
disposo del temps que voldria per a
totes les coses que m’agradaria fer.
Quin remei!
P. Voldríeu afegir alguna cosa més? 
R. Expressar-vos els millors desigs als
redactors i lectors de Temps de
Franja –i a tots els ciutadans d’Ara-
gó que comparteixen la nostra llen-
gua. 

és unitària i flexible alhora. Ara
hem d’esperar i veure com es con-
creta finalment el procés d’institu-
cionalització previst a l’Aragó.
P. Alguns membres de l’Institut, com
Ramon Sistac i Artur Quintana han
estat proposats membres de l’Acadè-
mia Aragonesa del Català. Penseu
que aquesta coincidència pot ser tan
positiva? Com veieu el seu paper?
R. Com a bons companys que són de
la Secció Filològica, tinc la millor
consideració pels senyors Sistac i
Quintana, i estic segur que la seva
actuació seria positiva arribat el
moment, però permeteu-me que
no faci més comentaris valoratius so-
bre unes previsions que ara per ara
no sabem si es confirmaran. 
P. Llegint la nostra revista és fa ben
palès el ventall de paraules i girs dia-
lectals occidentals, convivint amb
un català oriental i plenament estàn-
dard. Considereu aquesta circums-
tància com a una bona pràctica que
enriqueix la nostra llengua?
R. Sense cap dubte. La llengua co-
muna o estàndard no és uniforme
–en cap llengua, ni en la nostra. De
la mateixa manera que hi ha accents
diferents en l’estàndard parlat –i no
cal entendre que els accents més es-
tesos siguin necessàriament els mi-
llors– també en la llengua escrita hi
ha variacions gramaticals, lèxiques
i expressives entre les quals cal
saber escollir les més adients en cada
àmbit de comunicació. A més, moltes
paraules i expressions locals convé
que siguin conegudes i disponibles
en el conjunt del territori. Així s’ex-
pandeix i s’enriqueix una llengua de
cultura. A això es refereix la propos-
ta «2011, l’any de la paraula viva»,
que hem llançat amb motiu de la
coincidència del nostre centenari
amb el de Joan Maragall. Podeu veu-
re-ho al web corresponent: http://ta-
ller.iec.cat/filologica/ centenari/en-
trada.asp?epigraf=2
P. Als repertoris lexicogràfics norma-
tius del català de l’Institut tenen fins
ara escassa entrada els mots específics
del català que parlem a l’Aragó. Se-

GÜÍSTA, PRESIDENT DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

tenció el procès de la Llei de llengües d’Aragó»
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30 anys d’Històries de la mà esquerra
// B. DE M. 

El juny de 1981 edicions de la Magrana publicà Històries de la mà esquerra i altres
narracions de Jesús Moncada. Amb motiu del 30 aniversari d’aquesta primera edició,
el passat divendres 10 de juny Mercè Biosca, professora de la Universitat de Lleida
parlà de Els refranys en l’obra de Jesús Moncada en el recinte del recentment inaugurat
Museu d’Història de Mequinensa. L’acte es completà amb la lectura, a càrrec de mem-
bres del Grup de Lectura de Mequinensa, de breus fragments d’aquests contes, a la
qual s’afegiren quatre alumnes mequinensans de segon d’ESO amb la lectura de sengles
–i excel·lents– anàlisis del conte ‘A l’Hèctor el que és de l’Hèctor’, text marcadament
irònic inclòs en el recull Històries de la mà esquerra.

Al·legat //  Teresa Serrano

LA VIDA EN CALMA

El grup mequinensà la Garbinada 
porta Moncada al teatre Goya
// CARME MESSEGUER

El grup de teatre me-
quinensà Garbinada va
portar a escena, durant
dos caps de setmana del
mes de juny al teatre
Goya del poble, l’adap-
tació teatral d’alguns
contes de Jesús Monca-
da.

Amb el títol D’un
temps, d’un poble, es
van posar en escena, en
tres actes, relats extrets
del recull de contes His-
tòries de la mà esquerra
i de la novel·la Estremi-
da memòria, que van
fer desfilar per l’escenari
la vetlla d’un llaüter difunt, un esmo-
let amb aspiracions còsmiques, uns
jaios encuriosits per la vida nocturna
de la capital, un viatjant ateu d’imat-
geria religiosa i el panteó de sants de
l’església del Poble en data de l’Al-
zamiento. Tot això combinant la
dramatització directa amb la tècnica
de la història dintre de la història
com també trobem en el contista
mequinensà. Si l’encertada adaptació
dels textos aconseguia fer sentir la
impressió d’estar escoltant el mateix
Moncada, la magnífica posada en es-
cena dels actors i actrius retornava
la paraula escrita a l’oralitat més me-
quinensana. L’himne popular de
Mequinensa, L’orgull d’un poble, va
acompanyar la republicana desfilada
final, mentre que les cançons d’en

Raimon servien per emmarcar un
país –un poble– en el temps.

Aquesta és la tercera posada en es-
cena de la Garbinada i primera en
català, amb l’estreta col·laboració de

l’associació mequinensana La Dona.
Integren el grup una trentena de per-
sones, entre intèrprets i tècnics, di-
rigits per Angelines Hermenegildo
i Antònio Blas. Les dos sessions
previstes per als dissabtes 4 i 11 de
juny a la Sala Goya, es van haver
d’ampliar, per l’èxit de taquilla, a una
tercera representació, que també
va fer el ple, el mateix dissabte 11 de
juny.

No és el primer camí que es porten
a escena els textos de Moncada:
L’aigua (2007), de la companyia
Les Antonietes, en va ser la primera
ocasió, que va anar seguida de l’es-
pectacle de lectura dramatitzada
Una tarda al Cafè de la Granota
(2009) dirigit per Xicu Masó. En pre-
paració hi ha una nova adaptació de
textos que es preveu estrenar al
Teatre Nacional de Catalunya la
temporada vinent.

De petita, quan viatjava a la part posterior del cotxe del meu
pare, i es prodigaven els negocis d’hostaleria en els vorals de les
carreteres, m’entristia enormement veure algun d’ells abandonats.
Avui dia em passa igual quan passejo pels carrers de les ciutats
i els cartells de venda, lloguer o traspàs s’apoderen de les persianes
baixades on s’amuntega la brutícia i el correu oblidat. 

Aquest és un petit al·legat a favor dels que es llancen a l’a-
ventura, avui més agosarada que mai, de començar un nou camí
professional pel seu compte, dels que busquen obrir-se pas amb
il·lusió i intenten guanyar-se el pa amb la valentia i l’empenta
que es requereix sempre i encara més en aquests temps. 

Un aplaudiment als que tenen cura de pobles i ciutats on els
espais buits i locals abandonats demanen a crits nous inquilins. 

Una crida a ser solidaris amb ells i a intentar que aquest esforç
sigui recompensat, tractant de redirigir els nostres passos cap
a aquests establiments petits, no pretensiosos, que ens
necessiten, i ens insten a canviar els hàbits de compra i
consum habitual. 

Una petició a les autoritats competents que tenen a la seva
mà donar-los-hi suport i col·laboració, afluixant les pressions im-
positives i aplanant el terreny de la burocràcia per no fer desistir
en l’intent als audaços que persisteixen en moments difícils. 

Un moment
de la
representació
ALÍCIA OLIVER
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La Fira de Sant Medard de Benavarri apostà 
per l’«slow food» i els productes de qualitat
// REDACCIÓ

La Fira de Sant Medard de Bena-
varri es va celebrar, durant la set-
mana del 6 al 12 de juny, amb una
gran animació i participació de pú-
blic, tot i que la permanent amenaça
de pluja durant molts dies i el fet
que el dia gran de la festa caigués en
dia laborable fes témer als organit-
zadors una baixada de públic que fi-
nalment no es va produir. Els actes
religiosos i folklòrics marcaren la
jornada del dimecres 8, amb la pro-
cessó entorn de la imatge de Sant
Medard pels carrers més cèntrics de
la vila presidida per les autoritats lo-
cals i amb l’acompanyament dels
balladors de palitrocs del poble, els
gaiters de Casserres i els personat-
ges de «pastor» i «amo» de la tradi-
cional Pastorada local. Tots ells van
actuar després de la missa a la plaça
Major provocant el deler del nom-
brós públic assistent. 

Durant el cap de setmana, els
benavarresos i visitants van poder
gaudir de la tradicional Fira rama-
dera, que comptà amb més de 80 es-
tands. A part de la mostra d’animals
vius aquest any prengué gran prota-
gonisme l’artesania i els productes
agroalimentaris de qualitat. Cinc
empreses de Benavarri d’embotits,

formatges, xocolates
i trufes van ser el ger-
men d’aquesta inicia-
tiva que distingeix ja
als millors productes
amb un segell especí-
fic de qualitat. A més,
els organitzadors van
dissenyar un complet
programa d’activitats
lúdiques i formatives
que apostaven per la
cultura de l’«slow
food», la filosofia del
menjar reposat. 

Per a reviure la se-
cular tradició rama-
dera de la comarca,
una mostra de bestiar
oví va recórrer en el
matí de diumenge
l’antiga cabanera que
travessava els carrers
de Benavarri. També
es va realitzar un inte-
ressant ‘Taller de la xisqueta’ –la raça
d’ovelles pròpia d’aquesta zona– i
una exposició sobre la transhumàn-
cia al segle XXI. 

La nit del dissabte tingué lloc la
lectura del pregó de les imminents
festes patronals de la localitat, que

en aquesta ocasió va anar a càrrec
de l’encara president del Govern
d’Aragó, Marcel·lí Iglesias. El diu-
menge es va celebrar la «Baixada de
Carricotxes», en la seua trentena edi-
ció en la qual van participar onze ca-
rricotxes i prop de 150 persones. 

Quan era petit –fa quatre dies– esperava amb candeletes la
nit de Reis. Suposo que va ser cap als set anys que vaig tindre
la primera desil·lusió, el primer gerro d’aigua freda. Saber qui
són els Reis és, de fet, la nostra primera cerimònia iniciàtica,
com passar la nit al bosc o caçar un lleó, però més civilitzat. Ara
bé; no per això és menys cruel, perquè ho és tota mentida, encara
que siga tendra i amb bona intenció. De tota manera, durant
dos anys no vaig dir res a casa i vaig dissimular. Tenia por que
s’acabessen els regals i volia assaborir encara més les engrunes
de la il·lusió perduda, com quan acabes de menjar una cosa bona
i vas paladejant tot cercant-ne el regust que s’esfuma.

Fa vora trenta anys, el 1982, m’estava a Saragossa. Dormia
al «Centro Regional de Mando» de la V Regió Militar, una cosa
que mai no vaig arribar a saber ben bé què era però que devia
ser prou important. A la colla que compartíem dormitori, gai-
rebé tots catalans i andalusos, ens deien «la camarilla roja».
Aquella nit vam saber que els socialistes havien guanyat les elec-
cions. El xampany hi va córrer clandestinament, i algú va pro-

posar de fer un brindis per la victòria, però jo m’hi vaig negar.
Rampellut com sóc (o com era), vaig dir que no hi tenia cap
fe, que estava radicalment en contra de la política que feien a
Euskadi i que no els perdonava les calculades ambigüitats que
havien tingut durant el tejerazo. Finalment el cabo Morales, un
comunista sevillà, em va convèncer que, només pel plaer de veu-
re la cara que farien els militars l’endemà, ja pagava la pena
de brindar. Al capdavall, era la derrota de l’Espanya negra. I,
amb gran alegria dels meus companys, vaig acceptar finalment
de fer-ho. Per unes hores, dies i mesos vaig preferir de viure en-
ganyat, fent veure que estava il·lusionat amb el govern de Felipe
González.

Avui també voldria il·lusionar-me, però no sé pas per on po-
sar-m’hi. Des de diumenge 22 al vespre he perdut fins i tot la
gana (no patiu, que és una llicència literària). No crec ni en el
meu país ni en el del costat, ni en el sistema ni en els anti-sistema.
I em repiquen insistentment al cap els versos del malaguanyat
Labordeta: he visto sobre mi mesa / todas las banderas rotas...

La innocència perduda //  Ramon Sistac

TOT ENSENYANT LES DENTS

Celebració de
Sant Medard
2010
CONSOL ROY
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Les eleccions municipals (2011)
han constatat que a la Franja el vot
local continua sent majoritàriament
socialista (41%), però seguit de molt
prop pel PP (35,5%). El PAR
(17,9%) actua d’articulació entre
els dos grans partits estatals. Aquest
vot municipal present la Franja és
força diferent a la configuració que
es troba a Aragó. El PSOE ha man-
tingut la majoria a la nostra terra, 10
punts per damunt de la mitjana ara-
gonesa. Per contra, el PP té un vot
molt similar al que va aconseguir a
Aragó, només 1 punt per davall. El
PAR té un poder molt major a
aquestes comarques, 6,5 punts més.
La resta de partits obtenen resultats
menors en el còmput total: CHA
3,7%, Convergència Democràtica
de la Franja 1,1%, IU 0,5% i Entesa
per Calaceit 0,3%. 

Però el vot no és homogeni al llarg
de tot el territori. La major diferència
es troba entre una Franja amb ma-
jories socialistes, que s’estén des de
la Ribagorça (44%) fins el Baix
Cinca (45,7%), amb especial concen-
tració a La Llitera (50%). El Matar-
ranya, però, s’hi diferencia amb un
PSOE que no aconseguix majoria,
amb només el 31,9% dels vots.
Aquesta majoria és ostentada pel
41% de vot al PP, que a les tres co-
marques del nord no supera en cap
cas el terç dels vots (32,8%). I també
el vot al PAR marca una gran distàn-
cia entre el Matarranya, amb el
21,5% del vot, i també al Baix Cinca

(18,1%), però amb valors inferiors a
la Llitera (12,8%) i la Ribagorça
(14,2%). Amb tot, en totes les comar-
ques el valor és superior a l’autonò-
mic. 

A distància d’estos tres grans par-
tits se mouen fins a quatre forces me-
nors. Dos tenen carta de naturalesa
a la Franja, enllaçades en els dos
grans partits catalanistes: Convergèn-
cia Democràtica de la Franja arreple-

Decreix l’hegemonia socialista a la Franja per un
// NATXO SOROLLA

ga 283 vots, la majoria d’ells a Fraga.
Però ha estat a Pont de Montanyana
a on ha estat la força més votada
(41,2%). I l’Entesa per Calaceit
(ERC) que ha aconseguit un 9,4%
del vot i ha estat la clau per traure del
poder el PSOE i donar l’alcaldia al
PP. Chunta Aragonesista també ha
tret resultats importants a Nonasp
(34,2%), en un vell conegut de l’ac-
tivisme al capdavant, i en resultats

ELECCIONS MU NICIP

L’efecte batacazo del PSOE arreu d’Espanya s’ha deixat
notar, però no amb tanta cruesa, als municipis de la Franja.
El partit socialista ha perdut algunes places importants
com la capital política de la Llitera (Binèfar), Maella o Ca-
laceit, i ha perdut vots en llocs on ja no governava com Fraga.
En altres pobles on tenia majoria ha hagut d’accedir a l’al-
caldia mitjançant pactes. El PP ha anat guanyant terreny al
rebuf del vent estatal favorable i el PAR ha mantingut la seua
fortalesa al Matarranya i al Mesquí. Com a dades interessants
cal assenyalar l’alcaldia aconseguida per CDF a Pont de Mon-
tanyana i el recolzament d’última hora del regidor d’Entesa
de Calaceit al PP. 
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per un major equilibri entre PSOE, PP i PAR
menors però superiors al 10%
a la Torre del Comte, Vallde-
llou, Montanui, Fraga, Quere-
tes, Vall-de-roures o Bellmunt.
Esquerra Unida només pre-
sentava candidatura a Fraga.

En un imaginari Parlament
de la Franja (amb 67 represen-
tants), el PSOE tindria 28 es-
cons, el PP 25, el PAR 12 i
CHA 2, no arribant a consoli-
dar representació ni CDF, ni
IU ni EC. En un hipotètic go-
vern, el PP no tindria la majo-
ria i el PAR tindria la clau del
govern, per triar entre el PP o
el PSOE. CHA no podria fer
valer els seus dos escons.

Fent una anàlisi focalitzada
en les poblacions, veiem tres
models ben diferenciats:

En un primer grup s’agluti-
nen les poblacions amb majo-
ries socialistes. En ocasions una ma-
joria clara superior al 70% (Bonansa,
Viacamp i Lliterà, Sant Esteve,
Areny de Noguera, Sopeira, La So-
rollera), en altres una majoria com-
partida amb el PP (Vensilló, Beranui,
Benavarri, El Torricó, Saidí, Favara,
Arenys de Lledó, Lledó), en altres,
amb un pes important també del
PAR (Tolba, Torlarribera, El Cam-
pell, Mequinensa, Mont-roig) o de
CHA (Valldellou, Montanui, Cam-
porrells). 

En un segon bloc trobem les po-
blacions amb majories del PP, clares,
i a on a més no es presenta el PAR
(Faió, Les Paüls, i també amb forta
presència de CHA a Torre del Com-
te i Nonasp), en altres una majoria
de vot que va sobretot al PP, però for-
ça repartida l’oposició entre PSOE
i PAR (Queretes, Vall-de-roures,
Bellmunt, La Freixneda, Estopanyà,
Isàvena,) i en altres amb competició
sobretot entre el PP i el PSOE (Be-
seit, Massalió, Calaceit, Torre de
Vilella, Maella, Fraga, Tamarit, Albel-
da) 

Finalment, en un tercer bloc, tro-
bem les viles on hi ha una majoria
molt clara de vot al PAR, per damunt

del 60% (La Ginebrosa, La Canyada
de Beric, La Portellada, Ràfels, To-
rredarques, Peralta de la Sal), amb
una majoria important del PAR,
entre el 45 i el 60% (Aiguaviva, La
Codonyera, Pena-roja, Valljunquera,
Torrent de Cinca, Baells, Sanui) o un
repartiment del vot entre una majo-
ria de vot al PAR i una oposició en

el PP (Fórnols, Fondespatla, la Vall
del Tormo, Vilella, Castellonroi, Las-
quarri, Castigaleu, Monesma i Quei-
xigar). 

Informe elaborat a partir d’informacions

aportades per: Carles Sancho (Matarranya),

Carme Tarragó (Baix Cinca) i Fernando Sabés i

José Luis Paricio (Llitera).

S MU NICIPALS 2011

Nova
corporació
municipal 
de Binèfar

Un regidor d’ERC dóna 
l’alcaldia de Calaceit al PP 
// MÀRIO SASOT

A Calaceit, l’únic poble de la Franja catalanoparlant d’Aragó en què
la candidatura Entesa, filial d’ERC en aquesta regió, va obtenir un re-
gidor, el seu representant, Paulí Fontova, va donar l’alcaldia al PP, em-
patat a 4 regidors amb el PSOE , tot i que aquest últim partit era la llista
més votada. Gràcies a això, els populars rellevaran l’anterior alcaldessa
socialista, Rosa Domènech. 

Es dóna la circumstància que un dels eixos de la campanya i el pro-
grama electoral del representant d’Entesa (ERC) en aquesta localitat
era la defensa a ultrança de la Llengua Catalana a la Franja, i que la
presidenta del PP d’Aragó, Luisa Fernanda Rudi, ha promès en més
d’una ocasió la derogació de la Llei de llengües aprovada a les Corts
d’Aragó en l’anterior legislatura que reconeixia determinats drets al
català i l’aragonès en aquesta regió. 
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Lliurament, al pati d’armes de Capitania, 
dels premis «Nicolau», «Cavero» i «Labordeta»
// MÀRIO SASOT

El passat 3 de juny, coincidint
amb el darrer cap de setmana de la
Fira del llibre de la capital aragone-
sa, tingueren lloc, al pati d’armes de
Capitania General, els lliuraments
dels premis que tant el govern ara-
gonès com el gremi de llibreters ara-
gonesos atorguen cada any en
aquestes dates per a promocionar el
llibre i la lectura. Aquest any, les pa-
rades van ser instal·lades a ambdues
bandes de la Plaça d’Aragó en lloc
del passeig d’Independència, la qual
cosa va satisfer als llibreters dels es-
tands, que han trobat més caliu i
afluència del públic i han augmentat
les vendes.

L’acte de lliurament va ser presen-
tat i conduït pel director del Centre
del Llibre d’Aragó (CELIA), José
Luis Acín, i presidit per la consellera
d’Educació, Cultura i Esport del go-
vern d’Aragó en funcions, Maria
Victoria Broto, i el viceconseller,
Juan José Vázquez.

Francho Nagore, que va recollir el
premi Arnal Cavero, en nom dels 13
autors del llibre premiat Filorchos
d’o zaguer curso en Gabardiés, que
parla de vivències passades íntimes
de nadius i residents, alguna vegada,
en aquest poble pirinenc, digué que
«el parlant de llengua aragonesa ne-
cessita estímuls permanents com
aquest premi» i comentà que
«aquest llibre està escrit per gent de
diferents orígens que utilitzen varie-
tats diferents de l’aragonès», però
que «eixa diversitat dóna al llibre i
a la llengua més força i cohesió».

La nonaspina Merxe Llop, assí-
dua col·laboradora d’aquesta re-
vista en la seua secció Dones, co-
mentà, emocionada, en castellà i en
català, quan rebé el premi Guillem
Nicolau per la seua novel·la Ressò
en l’obscuritat, que «va ser escrita
en unes circumstàncies molt espe-
cials relacionades amb la malaltia
greu d’un familiar pròxim, fa cinc
anys» i recordà que una persona
pròxima a ella en aquells moments
li va preguntar què volia fer en
aquesta vida, i ella li contestà que
volia escriure. «Pos escriu» –li di-

gué ell. I així va tornar a la gran
il·lusió de la seua infantesa.

El premi «Miguel Labordeta» de
poesia en castellà, el rebé el profes-
sor i poeta valencià Blas Muñoz Pi-
zarro i el guardó a la trajectòria d’un

llibreter va ser concedit per l’Asso-
ciació de Llibreters d’Aragó a la fa-
mília Perruca, de la Llibreria Senda
de Terol, «per la tasca de quatre ge-
neracions transmetent amor al llibre
i dedicació al lector». 

Guardonats
als premis del
llibre i la
lectura
d’Aragó 2011
MÀRIO SASOT

Presentació del llibre 
Canto a la Libertad
// ANTONI BENGOCHEA

A les 9 de la nit i amb les mans entrellaçades, com
ha de ser, 300 afortunats assistents entonarem el
«Canto a la Libertad» de Labordeta com a cloenda de
l’acte que va tindre lloc a la seu de Cajalón, antic Casino
Mercantil, per a presentar el llibre Canto a la Libertad,
editat pel REA, i que recull episodis de la campanya
a favor que aquesta cançó fos l’himne d’Aragó.

Pilar Bernad i Nacho López Susín, van presentar un
acte molt emotiu en el que van participar diversos artistes i gent de la cultura aragonesa,
com l’actor Ricardo Joven (metamorfosat en Labordeta del País en la Mochila), el can-
tautor Ángel Petisme, i un artístic vídeo que ressaltava la història i el sentit del «Canto
a la Libertad». 

Cal destacar a més a més, la intervenció del grup musical Biella Nuei, amb la versió
aragonesa del famós «Se Canto» occità; el preciós poema que va dedicar al «Canto a
la Libertad» Emilio Gastón i d’esplèndida interpretació de l’actriu Cristina Yánez d’un
text de l’Ángela Labordeta, sobre el sentit de la paraula ‘llibertat’.

El llibre és molt bonic, però potser un major pressupost hagués pogut millorat les
fotos i el format de la lletra, de vegades massa reduït.
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Jaume és autodidacta, apassionat
de la zoologia, i especialitzat en fo-
tografia d’alta velocitat. Gran co-
neixedor dels espais naturals d’A-
ragó ha col·laborat amb la DGA
fent censos de fauna, sobretot d’es-
pècies amenaçades. L’any 2008 se
li atorgà un accèssit en el Concurs
Internacional de Fotografia «Da-
vid Gomez Samitier» de la presti-
giosa Fundació Fèlix de Azara. Ac-
tualment col·labora en un llibre so-
bre rapinyaires ibèriques.

Té seleccionades més de 50 foto-
grafies que li agradaria posar a la
disposició d’ajuntaments, associa-
cions culturals, centres docents o
qualsevol que hi estigués interessat. 

Una petita mostra d’aquest ma-
terial es va exposar el passat mes
d’abril a la sala d’exposicions de
l’ajuntament de Saidí en col·labo-
ració amb la penya «El Branquil».
Els paisatges són d’aquestes con-
trades nostres, reflectits amb una
mirada molt personal i sensible
que els donen una semblança de
llunyania, un aguait poètic de pues-
tos que, per massa vistos ja mos pa-
reixen banals. A les fotos dels
ocells els passe lo mateix: mixons
corrents (mosquetes, txorrubits,

mussols....), passats pel seu objec-
tiu, prenen una altra dimensió,
més categoria.

Fotos molt treballades (sense
photoshop –insisteix l’autor) fetes

Jaume Seuma, un pagès apassionat per la natura
// Q.M.P.

En l’anterior número d’aquesta revista m’ocupava de la forta
influència que tingué en l’últim terç del segle XX l’obra de
Manuel de Pedrolo en la societat catalana i, de retruc, en la
meua faceta d’insaciable lector de novel·les de l’escriptor de
l’Aranyó; i de com ara sembla que l’obra literària i el compro-
mís social de Pedrolo haja caigut en l’oblit. No obstant això
últim, convé ara i ací ressaltar la important tasca que des de
2005 fa la Fundació Manuel de Pedrolo, entitat ubicada a l’an-
tiga casa familiar de Tàrrega, per tal de rescabalar de l’oblit
la vida, obra i pensament de l’escriptor segarrenc; una tasca
no sempre prou reconeguda pels organismes de l’administració
cultural catalana. Pedrolo és perillós. 

D’entre les nombroses iniciatives en les quals intervé, d’una
manera o una altra, la Fundació Manuel de Pedrolo ara i ací
cal destacar la publicació enguany de l’Epistolari Jordi Arbonès
& Manuel de Pedrolo, volum que aplega la correspondència que
com a traductors de l’anglès al català –i més tard també com
amics– mantingueren de juliol de 1963 a juliol de 1990
l’escriptor segarrenc i el traductor catalanoargentí. Perquè Jordi
Arbonès, nascut el 1929 a Barcelona al cor –a Santa Caterina–

de la Ciutat Vella de pares originaris del Baix Cinca –en concret
de Torrent i Villella, com a ell li agradava recordar–, i emigrat
per raons econòmiques a l’Argentina el 1956, país des d’on tra-
duí al castellà i, especialment, al català alguns dels grans escrip-
tors d’expressió anglosaxona dels segles XIX i XX, com ara Ed-
ward Albee, Jane Austen, Saul Bellow, Karen Blixen, Paul Bo-
wles, les germanes Brontë, Anthony Burgess, Raymond Chan-
dler, Agatha Christie, Charles Dickens, Lawrence Durrell, Wi-
lliam Faulkner, Ernest Hemingway, Henry James, Rudyard Ki-
pling, John Le Carré, Vladimir Nabokov, Tolkien i Gore
Vidal, entre altres. La seva tasca de traductor s’ha vist recone-
guda amb diversos premis (en especial, el Nacional de
traducció, que atorga la Institució de les Lletres Catalanes) i,
per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la crea-
ció el 2003 de la Càtedra Jordi Arbonès de Traducció.

Intensament vinculat a la colònia catalana a l’Argentina a
través del Casal català de Buenos Aires, ciutat on morí el 2001.
Malgrat la distància oceànica, Jordi Arbonès mantingué una
costant relació epistolar amb intel·lectuals i militants catala-
nistes de l’últim terç del segle XX. 

Jordi Arbonès i Montull  //  Esteve Betrià

U12

amb paciència, coneixement i sen-
sibilitat. Com si el National Geo-
graphic s’hagués dignat vindre a
retratar elements de la Natura per
aquestos andurrials.

Jaume Seuma
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Bayo, Maria de la
Pau Janer, Miquel
de Palol, Carme
Riera i Pere Ro-
vira, va atorgar el
premi al poemari
Boques en Cal-
ma, del tarragoní
Adrià Targa.

El jurat va des-
tacar «la seva
qualitat formal, la
seva riquesa lè-
xica i metafòrica,

i la capacitat d’articular un verita-
ble discurs poètic: una poesia rica,
d’elaboració, plena de coses a dir,
clara i obscena (en el sentit literal
de la paraula)». Aquest any, a dife-
rència dels anteriors, no hi va haver
categoria escolar.

La vetllada va continuar amb el
concert dels Cronistes, un grup llei-
datà que aconsegueix unir música
tradicional amb el rock més actual.
El DJ Platé es va encarregar de po-
sar la música fins ben entrada la
matinada i l’endemà es va realitzar
l’acte de cloenda. 

El premi literari serosà El Temps
de les Cireres que guardona amb
4.000 euros la millor obra publicada
en el panorama literari català re-
cent per un autor menor de 35 anys
s’ha consolidat i ha evolucionat.
Des d’aquesta edició, la cinquena,
el premi és l’eix central del nou Fes-
tival EtC (que aprofita les sigles
d’El Temps de les Cireres). Així,
durant tres dies, des del divendres 3
fins al diumenge 5 de juny, els car-
rers i places de Seròs han estat es-
cenaris de tot un ventall d’activitats
culturals.

La jornada del dissabte 4 va co-
mençar de bon matí, amb la creació
d’un immens mur literari dedicat a
Jesús Moncada, coincidint amb la
celebració del 70è aniversari del
seu naixement. Una vintena d’a-
lumnes del batxillerat artístic d’un
institut de Viladecans van deixar
reflectit en aquest mural, situat a
la plaça del carrer La Bassa, el lle-
gat de l’ofici de barquer i el pai-
satge dels camins de sirga.

A mig matí es va fer un taller de
la cançó improvisada amb el Rei

de les Nyacres, Ferriol Macip. Per la
tarda es va oferir d’un cafè-concert
a càrrec de Doctor Ricefield, una
banda ebrenca de blues. Ja al ves-
pre, el festival es va traslladar al
monestir d’Avinganyà, on hi va ha-
ver un conta-contes i un concert del
conegut cantautor Roger Mas.

Després va arribar el moment del
lliurament del V Premi El Temps de
les Cireres, en el qual tampoc no
van faltar les referències cap a Jesús
Moncada i les crítiques per les reta-
llades anunciades contra el sector
cultural. El jurat, format per Emili

Doncs, tornem-hi. A l’altre número, sense instruccions prèvies
ni connexions estranyes, Terès, de Melchor i aquest escrivent coin-
cidíem a «tractar» sobre la llengua. Els meus veïns eren molt di-
rectes, parlant de les seues preocupacions domèstiques, a partir
de situacions ben dramàtiques a la fi. I jo hi torno: amb els resultats
electorals hem conegut les malèvoles intencions dels governs pre-
constitucionals (vull dir sense constituir, encara*) del PP de Va-
lència que ens ha anunciat un futur per al valencià que, es mire
com es mire, s’endevina ben fotut per a l’escola i per al País.

També a les Illes, amb la victòria del PP, amenacen amb la ma-
teixa cançó: una escola en català, castellà i anglès, al 33%, i així
els al·lots i al·lotes, com els xiquets i les xiquetes, tindran
l’ocasió d’esdevenir multilingües... Quina administració garanteix,
avui, aquest objectiu? Tothom sap que darrere aquest planteja-
ment hi ha una estudiada estratègia (no cal ser gaire estrateg)
perquè li toque el rebre a la llengua més dèbil, o sia, la llengua
catalana, que s’esllanguirà fins a desaparèixer de la faç de la terra
valenciana i de les illes. Per això, sobretot a València, la gent ha
eixit aquests dies al carrer i s’ha mobilitzat contra aquests plans
aniquiladors, perquè el personal sap que s’està jugant el futur. 

I a la Franja? Què hem d’esperar al respecte? Som a les mans
i a les urpes del PP que pot fer «tancar» la Llei de llengües i dei-
xar-nos literalment en pilota picada, és a dir, amb una llengua des-
emparada, amb tot a favor, vull dir en contra, perquè el català hi
desaparega en quatre «telenotícies». Al País Valencià i a les Illes,
ho deia més amunt, ja es mobilitzen i compten amb una bona trossa
d’iniciatives i plataformes sorgides de molts àmbits entre els quals
l’universitari, com la Xarxa Vives. Amb què comptarem?

Perquè, responeu-vos aquesta pregunta: què defineix la
Franja, per què existim i ens coneixen al món? Si la resposta és
que existim i som coneguts perquè parlem català; ara penseu què
li pot passar a la Franja quan, posem per cas, no hi haja català
a les escoles i el català desaparega dels nostres pobles? Doncs,
sí, sí, passarà el que esteu pensant: que ja no hi haurà Franja, ni
d’Aragó ni de Ponent, i serem pobres del tot.

Perdoneu, però, ho he acabat dient.
Com que arriba l’estiu: que tinguem un bon curs escolar l’any

que ve, ni que siga amb el PP (ep!, si Déu vol). 

* Constituïts els governs de València i les Illes, segur que coneixeu les de-
claracions de Bauzà, el president de les Illes: quina mala llet!

Fins al curs vinent? //  Francesc Ricart

NO SOM D’EIXE MÓN

Mur literari
dedicat a Jesús
Moncada
HUGO SOROLLA

El premi literari El Temps de les Cireres, 
eix central del nou Festival EtC
// HUGO SOROLLA
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L’escriptora Alicia Giménez Bar-
tlett, natural d’Almansa i criada a
Tortosa, ha publicat el seu darrer lli-
bre, On ningú no et trobi, el qual està
tenint un gran èxit. Gira al voltant de
la figura de la Pastora, guerriller ins-
crit al registre, posteriorment conver-
tit en home –amb el nom de Floren-
ci–, i que actuà durant la postguerra
bàsicament al Maestrat i als Ports.
Certament, no es pot negar que ha
estat escrit amb traça i ofici.

De tota manera, potser hi ha un
excés de tòpics, així com de manca de
profunditat dels personatges, un pèl
encartonats i previsibles, com els
dos personatges principals, inventats
per l’autora: «el periodista espanyol»
i «el psiquiatra francès», que es pro-
posen establir contacte amb la mítica
Pastora. El primer ve a ser com una
mena de Bogart d’estar per casa que
aprofita totes les ocasions per sobre-
viure, i, per descomptat, la que se li
presenta a rel de l’afany del doctor
francès per conèixer la Pastora.
Quant a aquest darrer, ens és presen-
tat com un veritable extraterrestre,
que no toca de peus a terra i no para
d’horroritzar-se davant l’espectacle
ofert pels habitants d’aquest cantó
dels Pirineus.

Pel que fa al personatge de la Pas-
tora, basat en una biografia real i en
fets verídics, ens hi acostem, bàsica-
ment, a través d’una llarga explicació
on «ell-ella» va narrant la seva peri-
pècia vital. Així, ens podem assaben-
tar dels seus orígens i de com arribà
a integrar-se en el maquis, fins al mo-
ment que sol i sense perspectives es
veu obligat a fugir a Andorra.

Penso que es podria haver obtin-
gut molt més d’aquest suposat relat
autobiogràfic, ja que peca d’una
linealitat excessiva. El personatge,
però, no podia donar més de si, per-
què, si se m’admet la comparació, era
com una mena de «santo inocente».
Un ésser pur i no contaminat, en con-
tacte directe amb la natura. És a dir,
amb tots els respectes, un ésser pri-
mari que vivia en el present i que el
seu únic objectiu era la subsistència.
Evidentment, com els integrants de
la família de masovers de Los santos
inocentes de Delibes, també era víc-

tima d’una estructura
social injusta. Una víc-
tima a qui havien pri-
vat de cultura i afecte,
i que per la seva con-
dició sexual, era ob-
jecte d’estigmatitza-
ció.

Precisament aques-
ta estigmatització, en
un episodi especial-
ment traumàtic per a
la Pastora i protago-
nitzat per membres
de la Guàrdia Civil i el
Sometent, fou la que
provocà, per una re-
venja primària –no
per cap procés de
conscienciació–, el seu
ingrés a les files del
maquis. No costaria gaire fer un pa-
ral·lelisme amb l’esclat d’ira de l’A-
zarías-Rabal delibià, que el portà a
l’assasinat del «señorito» a causa
d’haver mort el seu ocell.

Tot i això, el costumisme natura-
lista de Delibes i els seus personatges
rurals són lluny de l’obra de Gimé-
nez Bartlett, la qual es limita a fer
una bona trama integrant molts ele-
ments dispersos, però sense penetrar
prou en la psicologia dels personat-
ges ni atansar-se vitalment a l’am-
bient.

I si analitzem els elements «ideo-
lògics» presents veurem com l’autora
no ha pogut sostreure’s de tot un se-
guit de prejudicis; començant per l’o-
posició entre la barbàrie ibèrica del
periodista –extensible a l’ambient–
i el presumpte refinament del doctor
francès. Un refinament que pressu-
posa, acríticament, l’excel·lència de
tot allò que provingui de més amunt
dels Pirineus.

Igualment es nota una certa manca
de sensibilitat per la cultura del te-
rritori on es desenvolupa la novel·la
–la catalana, evidentment– i l’ads-
cripció nacional dels personatges.
Aquests són presentats —llevat, òb-
viament, del doctor francès— única-
ment com a «espanyols», l’acció
transcorre en «una part d’Espanya»,
i es dóna per suposat que si els gue-
rrillers ensenyen a llegir a la Pastora

ho fan en castellà...
De fet, l’autora no
arriba mai a qüestio-
nar l’alienació cultural
i nacional de la Pasto-
ra, malgrat l’evidència
que aquesta va néixer
i va actuar a terres de
parla catalana, i va
lluitar contra unes for-
ces repressores que
tenien una actitud no
gaire distant de la
mostrada, uns anys
enrere, per les tropes
alemanyes als països
europeus ocupats. Per
suposat, els maquis
tampoc no tenien cap
vel·leïtat  catalanista;
ells actuaven per «alli-

berar Espanya». Fins i tot veiem com
en un determinat episodi de la no-
vel·la fan cridar a la gent «Viva Es-
paña» —«libre», això sí...

Es pot dir que la Pastora naix, viu
i mor en un estat de plena alienació
cultural i nacional. De tota manera
la seua conscienciació social tampoc
no anava més enllà d’un vague sen-
timent de confraternització, ja que,
com ha estat dit, la seva incorporació
al maquis es devia per damunt de tot
a raons personals.

Per finalitzar,voldria fer una breu
referència a la sintaxi i el lèxic em-
prats per Giménez Bartlett, els quals
són bastant pobres i traspuen poca
autenticitat. Res a veure amb la ge-
nuïnitat mostrada per Delibes. Coses
de fer servir una llengua que no és
la que realment caldria per a aquesta
història. Evidentment em refereixo
a l’edició original en castellà, no a
l’excel.lent traducció catalana, duta
a terme per Alexandre Gombau.
Aquest ha tingut el gran encert de fer
servir a la part autobiogràfica supo-
sadament relatada per la pròpia
Pastora el català dialectal dels Ports,
amb la qual cosa s’aconsegueix una
gran aproximació al personatge. Ha
fet bé la seva feina, però tampoc po-
dia anar més enllà del text original;
tot i això el resultat és prou digne. Un
mèrit en aquest cas no imputable a
l’autora.

Alícia al país de La Pastora
// JOAQUIM TORRENT

intTdF108.qx7:TempsdeFranja  22/6/11  22:27  Página 19





Una de les qüestions recurrents, última-
ment, és si existeix o no literatura fe-
menina diferent de la masculina, tant

pel que fa al contingut com a la persona que
escriu. Hi ha qui opina que més aviat caldria
parlar de bona o mala literatura o, simplement,
de literatura. Parlem aquí de literatura femenina
a la Franja en el sentit de la producció literària
feta per dones i amb la consideració que la di-
ferència sexual constitueix
una dimensió fonamental
de la nostra experiència i
de la nostra vida i no exis-
teix cap activitat que no es-
tigui, en certa manera,
marcada, senyalada o afec-
tada per aquesta diferència
(Patrizia Violi: El infinito sin-
gular. Colec. Feminismos.
Cátedra.1991). Podem afir-
mar que, tot just començat
el segle XXI, la presència
femenina en la creació li-
terària a la Franja és molt destacable amb di-
ferents estils i manifestacions escrites, dintre de
la globalitat literària al nostre territori.

A partir de l’anàlisi de diferents fonts docu-
mentals (Recopilacions d’Hèctor Moret, anto-
logies (Punt per agulla, Memòria de la set, Roda la
mola), la revista Temps de Franja, publicacions lo-
cals, col·leccions de llibres i d’altres) veiem que,
actualment, són més de quaranta les dones de
la Franja que han publicat en català aquí i a fora.
Cadascuna d’elles ho fa des d’àmbits professionals
diferents: des de mestresses de casa, de l’educació
i la pedagogia, la psicologia, el periodisme, la fi-
lologia, la sexologia, la musicologia, l’art escènic
i artístic en general, la filosofia i l’erudició. Una
característica comuna a les dones de la Franja
que escriuen és l’interès a utilitzar la llengua prò-
pia com a eina d’expressió escrita. Podem
parlar de compromís i esforç per la creació li-
terària, així com de recerca d’un estil personal
en la forma de comunicació que les identifiqui

en la literatura de la Franja feta per dones.
Comencen per la cultura popular i el folklore

que s’han mantingut vius al llarg dels segles grà-
cies a la transmissió oral que té com a prota-
gonista la dona. En un moment donat, aquesta
oralitat es plasma en un text escrit, i és a partir
d’esta manifestació escrita que podem parlar de
literatura a les nostres terres. Cal fer una
menció de reconeixement a totes les dones anò-

nimes que han mantingut
vius un conjunt de poemes de
caràcter popular, rondalles,
cobles, contalles, cançons de
bressol, etc., fins que s’ha fet
una manifestació escrita d’esta
literatura oral: Pasquala Por-
tolés, Carmeta Pallarés, An-
dresseta i Pepeta Bean (en va-
cil·lant ortografia sui generis),
Margarita Celma; Teresa Cla-
ramunt, Laura Satué, Aurèlia
Lombarte, Maria Zapater,
Maribel Sancho, Montserrat

Sampietro, Teresa Serrano, Carme Tarragó. In-
cloem aquí les cròniques i recopilacions de cos-
tums com fan Pilar Febas, Teresa Jassà, M. An-
tonieta-Leonor Calvet, o de receptes de cuina
com Teresa Lombarte (A la taula i al llit... 2004).
En definitiva, dones que a través de publicacions
locals bàsicament, deixen constància d’aquesta
cultura popular manifestant un compromís amb
la llengua pròpia, en alguns casos amb esforç per
les mancances de formació en català que
l’escola d’abans els va negar i , en certs casos,
encara segueix fent-ho.

Hi ha cronistes com Teresa Jassà, Pilar Febas,
Alícia Palacio, Mari Zapater.

Actualment podem afirmar que la novel·lista
més reconeguda i traduïda a altres llengües és
Mercè Ibarz (La terra retirada, La palmera de blat,
No parlis de mi quan me’n vagi... ). Una altra es-
critora originària de Saidí, Laia Longan, irrompé
el 2008 en el món de la literatura infantil amb
la publicació del llibre Otto, el nen que va arribar
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a la neu. Altres narradores són: Glòria
Francino, Merxe Llop, Susanna Barquín,
Marta Momblant. En narració per a joves
tenim Teresa Claramunt (Vora el fiord,
2004) que també ha publicat una reco-
pilació d’etnotextos (Contalles. Així parlem
a les comarques de la Franja, 1985), Pilar Fe-
bas (novel·la breu La mostra de l’olivera,
1995).Teresa Jassà (aplec de relats L’arma-
riet i altres narracions, a cura de Mercè Gi-
meno). Ester Sabaté (obra col·lectiva Al-
belda. La vida de la vila,1999). Marta
Momblant també escriu teatre (Fora de
temps, fora de lloc, 2010.).
En crítica literària i
articles periodístics:
Carme Messeguer i
Susanna Barquín.

Poetes destacades
són: Teresa Jassà (Ei-
xam de poemes, 1992 i
2010), Merxe Llop (És
la vida qui parla i Arrel
de foscor, llum d’espera),
Susanna Antolí, Pilar
Febas (poemari cos-
tumista Estampes me-
quinensanes,1990), Glòria
Fandos, Mar Puchol, Blanca Deusdad i
Cristina Giner.

Publiquen sobre el nostre patrimoni
lingüístic i cultural: Maite Moret, la pri-
mera dona que el 2010 llegeix la seua tesi
doctoral en català a la Universitat de Sa-
ragossa, té molts treballs en premsa sobre
diferents temes lingüístics; Carme Alcover;
Ester Sabaté.

En assaig: Mercè Ibarz (Breu història d’E-
TA (1959-1979), 1981; Mercè Rodoreda,
1991; Un experiment seriós: instantànies ca-
talanes de «Tierra sin pan» de Luis Buñuel
(1933), (2000); i d’altres. Arantxa Capde-
vila (Franja, frontera i llengua,1995, amb J.
Espluga).Glòria Francino (ha publicat
nombrosos estudis de llengua i onomàs-
tica de la Ribagorça). Montserrat Sam-
pietro (Rastres. Antoni Abad, 1994, Salvador
Sabaté, 1921-1984).

Trobem narracions breus en obres
col·lectives com les de Montserrat Sam-
pietro («Conte d’estiu» dins La casa
calenta i freda, 1994); de Carme Alcover,

Susanna Antolí o Merxe Llop («Em
mossego les ungles» en La lluna en un cove,
monogràfic «Elles», 2010; «Una història,
una mestra» en Pan de Lectura), Maria
Lluïsa Gascón, Carme Serret (Il·lusions i
incerteses). Dintre de la narrativa també po-
dem parlar del gènere didàctic; materials
per a l’ensenyament de la llengua com els
d’algunes professores de català: Yolanda
Rodes o Carme Alcover que s’ocupà de
l’edició de Materials didàctics d’ensenyament
primari, 1992 i de Sac de paraules. Vocabulari
escolar del català parlat a la Franja, 1995 que
també ha fet traduccions. Margarita Cel-

ma ha publicat fitxes didàctiques bilingües
El Mesquín/Lo Mesquí, 2001, o El Mata-
rraña/El Matarranya, 2003 i el cançoner
amb CD inclòs Cantem junts, (2001).
L’any 2006 va rebre el premi Pau Vila de
la Universitat de Barcelona pel treball di-
dàctic Fa un munt d’anys al Matarranya
(amb Pasqual Vidal). No podem oblidar
els grups musicals com Txirigol amb la
cantant Elsa Celma, que també escriu.

Destaquem la Llibreria Serret amb les
seues publicacions i el blog que realitza
un paper importantíssim per promocionar
la literatura de la Franja.

Quasi bé totes les dones escriptores de
la Franja col·laboren com articulistes i pe-
riodistes en publicacions locals i amb
Temps de Franja, Styli-locus; algunes tam-
bé han estat redactores ocasionals d’altres
publicacions com Batecs, Sorolla’t, Kalat-
Zeyd, La voz del Bajo Cinca, l’anuari
Cinga, Temps de parlar (Altorricó), Re-
vista d’amics de l’Alaó (Sopeira), L’Eixam
i Lo Portal, Nonasp), La Rambla (Albel-

da), Tarayola (La Ginebrosa), Desperta fe-
rro!, Sucarrats, Fogaril i Calaixera, i
Diario de Teruel. Podem incloure aquí un
grup nombrós com: Diana i Violeta
Borbon ( redactores en els anys inicials
de T.F.), Elsa Arana Freire, Susanna Bar-
quín, Carme Alcover, Mª Carme Mes-
seguer, Mª Pilar Aribau, Rosa Arqué, Ma.
Antonia Leonor Calvet, Marta Canales,
Arantxa Capdevila, Maite Cartagena,
Elena Cebrian, Margarita Celma, Anna
Enjuanes, Neus Enjuanes, Mercè Gimeno,
M. Dolores Gimeno, Júlia Laforga, Aurèlia

Lombarte, Teresa Lombarte,
M. Carme Messalles,

Carme Messeguer,
Marta Momblant,
Maite Moret, Josefina
Motis, Diana Mula,
Maria Navarro, Mari-

José Nicolàs, Pepa No-
gués, Alícia Navarro,
Carmeta Pallarés, Cin-
ta Roca, Yolanda Ro-
des, Ester Sabaté,

Montserrat Sampietro,
Maribel Sancho, Laura

Satué, Teresa Serrano, Irene
Torà (pseudònim d’Isabel Calaf).

També és important per difondre la
nostra literatura la convocatòria del
premi Guillem Nicolau, del Govern
d’Aragó, que ha premiat escriptores des-
tacades com: Susanna Barquín (L’aventura
del desig, 2003), Susanna Antolí (Tornem
a ser menuts, 2006), Marta Momblant (La
venta de l’hereva, 2009) i Merxe Llop (Ressò
en l’obscuritat, 2010).

La paraula escrita per dones és un im-
puls per fer sorgir el desig i la capacitat
d’escriure d’altres dones del nostre terri-
tori. La dona que escriu i publica, entre
altres consideracions, és un referent
literari per a noies i adultes que encara
no s’han llençat a l’aventura d’escriure en
veu alta. Dones d’abans i d’ara són espills
on busquen identitat altres futures escrip-
tores nostres.

Ànim i endavant!

M. Llop
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Era el vespre i la tardor d’una vida
plena. La llum es reflectia al
mirall i els seus ulls s’apagaven,

com el foc de terra a la nit. Aquell dia vo-
lia fer alguna cosa diferent, enlluernadora.
Volia trencar la monotonia del temps que
passava impassible com un anglès amb
flegma, com un indi a la reserva, com un
mico en el seu hàbitat. Aquell dia la Mer-
cès volia volar. Se n’aniria molt lluny, mo-
guda pel vent, potser cap al nord o millor
cap al sud on el cel és blau. 

Tot havia acabat i per això mateix aca-
bava de començar. Davant apareixia la in-
cògnita d’una vida nova. Havia patit una
malaltia greu, havia vist les dentegades de
la mort, amb dents grogues i genives fos-
ques, havia sentit el seu alè, un alè gelat
que la transportava a un altre lloc. Ara es-
tava morta, aparentment morta per a tot-
hom, però era viva, li quedaven coses per
fer. El seu marit sempre li deia: «Mercedes,
tu ets un àngel» però aquesta vegada era
de debò . Per la seva ment va passar la seva
existència en un parell de segons, vistosa
i plena com si fos a la pantalla de cine-
mascop. El seus anys d’infantesa. L’escola
i la mestra, els dies d’hivern amb la boira
i la neu. La mare a la cuina atiant el foc.
El naixement del germà. Les tardors de
pluja, les primaveres de flors. L’església ro-
mànica, antiga, com el principi dels
temps. La plaça al voltant, i el cementeri
al darrere, allí on tornaria, però encara no.
Al cap dels minuts li va arribar una imatge,
era el seu avi enterrant un cérvol que te-
nia la pesta i no es podia menjar, o potser
un llop escorxat. La Mercès s’acosta i veu
el cos d’una dona. Una noia sagnant, col-
pejada amb una destral. Però ara ja no es
l’avi qui enterra la dona, era el Miquel «el
ferrer». Reconeix el lloc. La Penya de l’À-
guila Blanca. La sendera serpentejant, i el
camí roda i roda a la seva ment com una
baldufa. La Mercès torna cap enrere amb
el temps. Aquell estiu de 1975, com tots
els anys, la Mercès i el Joan, el seu marit,
havien acudit a les festes del poble. Les ca-
ses plenes, els balcons adornats amb

Cas tancat
testos i banderoles i el soroll dels petards
que els joves explotaven per tots els ca-
rrers. Les campanes de l’església repicaven
alegres cridant a missa major. A la plaça,
on sempre, hi havia la xurreria que
emanava una olor de xurro fregit i
calent, de patates fregides recent fetes. La
canalla corria al voltant, davant de les me-
ses dels firaires que venien llepolies, aca-
bant-se alguna d’aquelles exquisideses
abans que la mare els cridés i els fes entrar
a l’església. Desprès de missa, l’aperitiu a
l’únic bar del poble amb els companys
d’infantesa i el dinar a casa dels pares o
dels parents. De sobte, el poble, de
costum tan quiet, revivia. A la nit la ber-
bena, grup de ballarins bonaerencs, ano-
menat «Tanguistes del Mar de Plata» i des-
près l’actuació del grup veneçolà «Samba
tropical». Glop de mistela, pastissets i coca
de carbassa per a tots els assistents. La Mer-
cès percep l’aroma dolç de la matafaluga
amb mel. Aquella olor anisada dels dolços
es barrejava amb l’olor i els perfums de
la gent en un estrany equilibri propi d’un
alquimista. La Mercès recorda la llum gro-
ga i vermella a la plaça nova, les cançons
amb lletra trista dels tangos que el
cantant cantava damunt de l‘escenari. Els
grans i els petits ballaven celebrant la festa
de la Mare de Déu. La Mariona s’acosta,
li demana un autògraf a un ballarí argentí
i desprès a un altre de veneçolà. La Ma-
riona senzilla i bonica no havia volgut
anar-se’n del poble; als catorze anys
havia començat a festejar amb el fill del
ferrer, el Miquelet. El seu amor l’havia de-
tingut de volar . La Mariona, acabada de
casar, era a la festa amb la seva germana
petita. El Miquelet havia begut massa
aquella tarda i estava adormit a casa. Al
mati següent, quina sorpresa! Va córrer pel
poble la veu que la Mariona havia des-
aparegut, així com ho havien fet els dan-
saires. La van buscar per la muntanya, per
la vall, pels pobles del voltant i el pobre
Miquelet repetia: «Se n’ha anat amb ells,
se n’ha anat amb ells». —Quina pena!,
dèiem tots, però amb el pas del temps, ens

agradava pensar que estaria ballant un tan-
go sensual en algun antre «porteny», em-
botida en un vestit cenyit, de color ver-
mell robí o potser d’un color verd ma-
ragda que tant l’ havien d’afavorir. Que
es besaria amb passió amb aquell amant
bru, alt, de trets italians amb accent dolç
del sud. O potser era el veneçolà l’home
qui omplia els seus somnis, aquell noi de
pell fosca i mirada penetrant, negra i bri-
llant com la nit. Segur que es trobaria feliç
ballant mar enllà una samba caribenya.
Despreocupada del món, estimant el
seu amant a una platja de blanca sorra i
lluna plena. O potser anés pel mont de
festa en festa recorrent les ciutats, al so
d’una comparsa. De Madrid a Berlín, de
Sicília a Copenhaguen, del Mar Negre a
l’Adriàtic, del Cantàbric als mars tropicals
d’Amèrica. No cal dir que al fons tots li
teníem enveja. Però d’un cop el cap de
la Mercès roda i roda, veu l’ imatge de la
dona jove i bonica que el Miquel enterra.
La cara de la Mariona apareix nítida. La
Mercès sap on és. Havia sentit aquell cop
que sortia de l’ànima, sabia que n’era ca-
paç. La Mercès, podia anar-se’n al passat
i preveure l'esdevenidor. Tenia un poder
que la distingia. Déu l’havia feta especial.
De cop i volta el seu electrocardiògraf co-
mença a fer un so, l’electrocardiograma
torna a pujar i baixar, aquella línia recta
que senyalava la mort no havia durat mes
que uns segons. Miraculosament havia
tornat a la vida. La Mercès estava sola a
l’habitació d’aquell hospital fred i imper-
sonal però no necessitava de ningú. La
seva experiència havia valgut la pena. Déu
li havia assenyalat el lloc i la Mariona per
fi descansaria en pau. Al cap d’unes
hores una infermera s’acosta, mira el paper
tèrmic de l’electrocardiògraf i sorprenent-
ment descobreix la línia recta que l’havia
transportada al més enllà. Espantada va
anar a buscar el metge que va definir l’es-
deveniment com un curt estat de cata-
lèpsia. Ni catalèpsia ni bestieses, es va dir
la Mercès que estava conscient i al
corrent del que passava. M’he quedat per-
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En un punt indeterminat entre
el «Tot flueix» d’Heràclit i la so-
cietat líquida de Bauman es

troba la narrativa de Mercè Ibarz
(Saidí, 1954). Amb la seua obra, Ibarz
ha evocat l’evolució d’un món des de
l’ocàs de la vida rural (La terra retirada,
1994, i La palmera de blat, 1995) a l’o-
límpica transformació urbana de Bar-
celona (A la ciutat en obres, 2002, i Febre
de carrer, 2005). Ara, tornant a reprendre
el format novel·lístic dels seus inicis,
l’escriptora de Saidí dirigeix l’objectiu
de la seua mirada a la generació que
va viure els temps encara més líquids
de la Transició. 

Així, a No parlis de mi quan me’n vagi
(Empúries, 2010), la fotògrafa Valentina
Morera, alter ego de la Mercè Ibarz, ha
convocat a sopar uns vells amics de jo-
ventut esdevinguts, respectivament,
una buròcrata autonòmica, una acti-
vista etarra, un polític corrupte i un di-
buixant de moda, que la «mort de la
bèstia» va abocar a un procés d’inèrcia
i immobilitat. En direcció a casa de
l’amfitriona, transiten –com ha esde-
vingut característic dels relats de la
Ibarz– en un trajecte que alhora va en-

davant en l’espai i enrere en el temps,
revelant «un urbanisme íntim, un in-
dicador de rutes interiors». Tot plegat
sobre el rerefons d’una Barcelona en
transformació, amb al·lusions als esde-
veniments més significatius de les dè-
cades dels setanta i els vuitanta, i una
àmplia banda sonora integrada per la
Billie Holiday (la versió de Please don’t
talk about me when I’m gone de la qual
dóna títol a la crònica) i la Gloria Gay-
nor (I will survive), entre d’altres.

De la Mercè Ibarz s’ha escrit que és
una escriptora de frontera en sentit
múltiple: geogràfica, entre gèneres li-
teraris i disciplines artístiques. A No par-
lis de mi quan me’n vagi l’autora reprèn
el format novel·lístic per a plasmar en
un fris la instantània d’una època que
va ser frontissa entre el Règim i la pos-
tmodernitat. En aquest nou relat,
Ibarz, que practica la literatura de l’e-
vocació sense nostàlgia ni rancúnia, re-
torna al seu primer ofici per oferir-nos
la crònica de l’etapa de formació de la
seua generació.

Carme Messeguer

Mercè Ibarz, cronista de transicions
què tinc coses a fer. Coses extraordinàries,
brillants. He de canviar aquest món, injust,
egoista, vestir-lo de flors, de núvols de
seda, de brisa marina. La Mercès va res-
pondre a tots els estímuls i als tres dies va
sortir de l’hospital pel seu propi peu.

La Guàrdia Civil va anar al lloc on la
Mercès havia vist el cos de la Mariona,
corria l’any 1986, i el cos de la Mariona
estava descompost. Portava el vestit blavet
de quadres de vichy amb què havia acudit
a la festa. A la mà, amb el puny tancat, un
floc de cabell. La policia, després d’ana-
litzar l’ADN va determinar que perta-
nyien al Miquel. També van trobar la des-
tral amb la qual havia estat colpejada al
garatge de casa seva. El Miquel davant l’e-
vidència de les proves es va ensorrar i va
confessar el seu crim. Avui compleix con-
demna a la Presó Model de Barcelona. La
Mercès col·labora habitualment amb el
departament de criminalística de la
policia nacional. El fonamental d’aquest
cas i el que no heu d’oblidar com estu-
diants de l’escola de policia, és que totes
les pistes per estranyes que siguin s’han
de tenir en compte, fins i tot aquelles que
pertanyen a l’àmbit sobrenatural. En
aquest cas que ens ocupa l’àmbit dels àn-
gels. La Mercès té, sempre que vol, la pro-
pietat de traspassar la frontera entre la vida
i la mort. Aquesta qualitat innata li
permet percebre el que els vius no som
capaços de veure i els mort veuen des del
més enllà. La Mercès experimenta una
sensació agradable de lleugeresa absoluta
i una pau interna que la porta fins al des-
cans etern. Només els éssers sensibles do-
tats d’aquest do poden transportar les seves
ànimes apartant-les dels seus cossos. La fei-
na ara per vostès es trobar altres evidències
de signes sobrenaturals que hagin ajudat
a la resolució d’algun altre cas. Això es tot
i fins al proper dijous. Poden tancar les
seves llibretes i apagar les seves gravadores.
Gràcies. 

M. Antonieta-Leonor Calvet,

Maria del Carme Alcover i Pinós

Maria del Carme Alcover i Pinós ha fet conèixer la seua poesia en concursos, revistes
i antologies des de fa uns vint anys. La poesia que ací presentem data del 2009 i l'autora
ens la comenta així:

A vegades escolto o llegeixo alguna cosa i quasi automàticament em ve la primera estrofa: aquest
«Si del teu amor me n’oblidara». Segur que vaig llegir o escoltar alguna cosa semblant i la primera
estrofa m’obliga a reprendre el pensament i continuar la narració. Seria per mi molt tràgic que m’oblidés
d’estimar, estaria evidentment morta, aquesta emoció vital per a mi, m’exigeix escriure-la.

Si del teu amor me n’oblidara, moriria.
L’univers sencer ho proclamaria
Meravella del món i de la terra!
Tendres oms, de pena i enyor
Esclatarien en plors i gemecs.
Inundarien marges, bancals, rius i riberes.
Ones del mar d’amor destil·larien
Petjades de passió que al cel enviarien.
Folla d’amor, tristesa i oblit,
Moriria.

Artur Quintana
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