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El Sr. ministre d’Educació ha recordat que
Espanya té firmada la Convenció relativa a
la Lluita contra les Discriminacions en l’Esfera de l’Ensenyament (UNESCO, 1960), que
considera no discriminatòria (art. 2.a) la separació per sexes en centres educatius diferents.
Confio que el Sr. Wert (que va fer unes declaracions raonables sobre el català de la
Franja) recordarà també puntualment a la
Sra. consellera d’Educació i Cultura d’Aragó, a les portes del debat sobre la nova Llei
de Llengües, que la mateixa Convenció, en
el seu article 5.1.c, reconeix certs drets lingüístics a les «minories nacionals» (encara
poc definides en Dret internacional), com ara
«establecer y mantener escuelas», en les
quals es pugui «emplear y enseñar su propio
idioma» [la remarca és meva].

Sílvia Vallhonesta
Fòrnols

Edita:
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Independentisme
Donant per suposat que hi ha molta gent
que creu amb aquesta possibilitat, i que hi va
haver una manifestació molt significativa, segurament potenciada pel descontent amb el
govern de Madrid i com tracten a fora el
tema de Catalunya.
Personalment crec que no és el moment
oportú amb tants problemes econòmics i socials que hi ha. També es veritat que s’aprofita
la debilitat de l’estat centralista per fer una
pressió amb més facilitat, creuen d’altres.
El realment significatiu és el resultat de les

urnes, on no fa gaire es va expressar el percentatge d’independentisme i el tipus de nacionalisme que es desitja. Les eleccions ara
pareixen una cortina de fum, una sortida per
la tangent del govern Mas, aprofitant el clamor popular.
Si no hi ha diners per crear llocs de treball,
retallades a ensenyament i formació contínua
a la sanitat, i es demana diners a Madrid per
a les nòmines, ara resulta que n’hi ha per unes
eleccions, que costen una pasta i queda tot més
parat encara. Tot són contradiccions.
Ja dic respectant l’independentisme sentimental i pot ser racional, els convençuts com
el F. Ricart haurien de contestar unes qüestions:
—Com quedaria la parla i el territori de la
Franja que pertany a Aragó si fos estranger?
—Com es tramitaria aquesta independència
d’una manera legal?
—Com quedaria a la UE? quin temps trigaria
en reconèixer aquest estat, suposant que ho
fes?
—L’economia, empreses, multinacionals i intercanvi amb Espanya?
—Segurament que les qüestions internes
com ensenyament, benestar social i sanitat es
finançarien amb els propis diners, però com
quedaria l’exèrcit i les vies de comunicació que
són comuns? L’agricultura, és autosuficient?
Són moltes les explicacions pràctiques des de
la realitat que ens han de donar. Una cosa és
el que diguem nosaltres i l’altra el que dirien
els altres dels que depenen tantes coses.

Josefina Motis
A Temps de Franja volem saber la
teua opinió. Envia’ns les teues
cartes, tot indicant el teu nom i
població, a: tempsfranja@orange.es
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SUBSCRIU-T’HI
T. 978 85 15 21
tempsfranja@orange.es
Recordem a tots els
subscriptors de Temps de Franja
que ens comuniquin la seva
adreça de correu electrònic a
administracio@ascuma.org
per a rebre els pdf dels
números digitals

Amb aquest número arribem al
tercer, editat en paper segons varem
anunciar el mes de febrer –dos números digitals i un en paper. Fins
avui hem pogut mantenir el pla
previst, malgrat que els ajuts o subvencions de les institucions públiques per a la publicació de Temps de
Franja s’han anat reduint fins arribar a zero. La qual cosa vol dir que
només disposem de les quotes dels
subscriptors per cobrir les despeses
de la revista. Conseqüentment, a la
resta de despeses no cobertes n’hem
de fer front mitjançant altres capítols dels pressupostos de les associacions o amb partides que procurem estalviar parcialment o totalment. Estem convençuts que Temps
de Franja ha complert, compleix i
complirà un paper fonamental com
a instrument de coordinació i cohesió de tots els que lluitem per la
nostra llengua i la nostra cultura en
aquest allargassat territori de la
Franja, per tant hem de fer el que
calgui per mantenir la nostra revista, i fins i tot millorar-la amb l’esforç
de tothom. No oblidem, a més, la
funció de Temps de Franja com a
únic mitjà d’informació aragonès escrit en català, referent d’escoles i biblioteques de les nostres contrades
on la seua presència pot semblar
moderada, però no per això menys
necessària. I encara una cosa més:
fora de les terres de la Franja i més
enllà de les d’Aragó, la revista té ben
reconeguda la seua trajectòria en defensa de la nostra llengua des de fa
una pila d’anys. Ens referim a les veïnes terres de Catalunya i València,
amb les que compartim llengua i cultura.
Una cosa ben positiva d’aquest difícil trajecte que travessem, mes
rere mes, és la bona disposició i l’increment dels col·laboradors que es
tradueix en un volum d’articles i cròniques d’actes, que si bé no atansen
un gavadal, sí són suficients per
omplir mensualment la revista. Us
encoratgem a mantenir aquesta actitud, amics i col·laboradors, puntuals
o habituals.
La crisi econòmica va endavant,
ningú gosa en veure la llum del tú-

nel, les retallades continuen, i més
encara en tot allò que és considera
cultura, per tant, el camí d’estretor
que ens resta esdevindrà llarg i costerut. Què us sembla aquesta afirmació?: «A més crisi econòmica,
més esforç i il·lusió per la nostra revista». Això farem.
Per altra banda, no voldríem deixar d’esmentar que el projecte de la
nova Llei de Llengües, que deroga
completament la vigent del 2009, va
estar lliurat a les Corts d’Aragó

per part del govern a fi i
efecte de seguir el corresponent procés parlamentari. Confiar en la possibilitat d’introduir alguna millora substancial en el
transcurs del procés frega
més la quimera que altra
cosa. Ara bé, ja no som els
únics als que se’ns nega el
nom de la llengua pròpia.
Recentment el govern balear del Partit Popular també ho ha fet. En la resolució de la convocatòria de
subvencions a la indústria
cinematogràfica feta en
català, que apareix en el
Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB) que es va
publicar el 19 d’octubre, es
fa referència al català com
a «llengua cooficial distinta del castellà».
Aquesta expressió apareix fins a quatre vegades i en cap
ocasió surt el nom de «català». Suposem que molts us haureu fet la
pregunta: què passarà a l’Aragó
amb el nom de «català» si Catalunya
s’allunya pel camí de la independència? Tot i que ara ja tenim al projecte de la Llei de Llengües l’eufemisme de «llengua aragonesa de l’àrea oriental d’Aragó», ben bé en el
futur ens podríem trobar amb alguna altra absurditat o ridiculesa.

EDITORIAL

Esforç i il·lusió malgrat la crisi
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Premis vila de Pena-roja
L’Ajuntament de Pena-roja
convoca el IX Concurs literari de
relats curts «Vila de Pena-Roja de
Tastavins Maties Pallarès». Els
treballs es poden presentar tant
en català com en castellà. Primer
premi 250 euros i segon premi 150
euros.
L’Ajuntament de Pena-roja
convoca també el IX Concurs
de pintura «Desideri Lombarte». El premi és de 700 euros.
El termini per dipositar les
obres finalitzarà el 3 de desembre
a l’Ajuntament de Pena-roja.
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Àngel Villalba: últim recital a Favara
// CARLES SANCHO
Al Teatre Municipal de Favara el
dia 17 de novembre, coincidint amb
el seu 67 aniversari, a les 22 hores
tindrà lloc un emotiu recital de cançons que significarà la presentació
del CD Olivera d’Aragó del cantautor favarol Àngel Villalba i també l’adéu definitiu als escenaris. Iniciarà l’acte el Duo Recapte format
per l’Antoni Bengochea i Màrio
Sasot amb qui l’Àngel se sent molt
agraït per haver col·laborat amb
l’il·lusionant Projecte d’Animació a
la Lectura Jesús Moncada promogut
pel Govern d’Aragó fins este curs i
que va coordinar primer Màrio i,
més tard, l’Antoni. Anteriorment, a
mitjan de la dècada dels 80, amb
l’Antoni Bengochea i amb l’Anton
Abad havien coincidit en una programació de recitals per tota la
Franja, promocionada per la Comissió Territorial d’Aragó, amb motiu de la celebració del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana el 1986. A més del Duo Recapte, en el recital acompanyaran
l’Àngel: Alberto Navas al violí, Eugenio Arnao a la percussió, Florencio Roc al llaüt, Lorenzo Latorre a
la guitarra i Jean-Pierre Guitard
en el control de so. Músics que ja havien col·laborat amb l’Àngel en la
gravació del seu segon i últim CD
Olivera d’Aragó, enregistrat a Queretes i que va eixir al mercat fa poc

més de mig any, tal com ja vam informar en esta mateixa revista. El
seu primer CD Àngel Villalba: 30
anys de cançons va aparèixer ara fa
justament deu anys.
L’Àngel també ens fa saber que

À. Villalba
i F. Roc a
la Trobada
Cultural del
Matarranya a
Valljunquera
JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

encara que ja no actuï en directe no
significa que no entri altra vegada en
un estudi de gravació per enregistrar
noves i antigues composicions. L’adéu només és per als recitals en directe.

L’ESMOLET

«Monte Evaristo» // Carles Terès
Un sopar familiar de nit de Nadal. El marrec de deu anys se
sent feliç. Hi ha els oncles i els cosins, un Pessebre preciós, al
tocadiscos sonen els singles (vinils a 45 rpm) de nadales catalanes que tant li agraden —ell encara no ho sap, però és el
contrast amb els «Chiquirritins» i les «Marimorenes» que canten els xiquets del seu barri. La conversa sempre amena del
tiet Salvador pren un tombant geogràfic. En un moment donat, l’oncle pregunta al nebot «I tu, Carlus, ja saps quina és la
muntanya més alta de la Terra?». En Carlus se sent cofoi. Precisament aquesta informació sí que la sap. «És clar, tiet. El
monte Evaristo!», fa. Tots els comensals riuen amb ganes
(menys la seva germaneta, que s’ho mira sorpresa). L’oncle
Salvador l’esmena amb cordialitat. «Fins on jo sé, se’n diu
Everest». El cofoisme del nano segueix en augment. Per una
vegada podrà alliçonar al tiet, que tantes coses sap, que tant ha
viatjat. «No, tiet; és l’Evaristo, que ho he llegit!». N’està del tot
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segur. «I on ho has llegit, si es pot saber?» pregunta de nou
l’oncle. «A un tebeo del Buggs Bunny!» li respon en Carlus,
adonant-se mentre ho diu de la inconsistència de les seves
fonts. La rialla es reprèn, especialment entre els cosins grans.
Aquell dia vaig aprendre que la ignorància és molt atrevida.
Per sort, l’entorn era cordial i la lliçó va ser indolora, festiva
fins i tot. Tanmateix, pel que es pot sentir en tertúlies mediàtiques i articles periodístics, no tothom ha tingut una experiència tan instructiva. O si l’han tinguda, no n’han tret cap
conclusió.
És important verificar les fonts d’informació, especialment
entre els periodistes i tertulians que aboquen les seves opinions als mitjans de comunicació. Si no, acabarem atorgant
valor enciclopèdic a la imatge d’en Buggs Bunny perseguit
per una cabra, corrent pendent amunt d’una muntanya amb el
rètol «Monte Evaristo» clavat al cim.

El passat 21 de setembre va tenir
lloc, a la sala d’actes de la Cambra de
Terol, la reunió anyal del Consell
Científic de l’Instituto de Estudios Turolenses. Va obrir l’acte el nou director, Gaudioso Sánchez, presentant
tot seguit el nou subdirector, José Luis
Castán, i els nous consellers. Present
a la taula també el secretari de la institució Javier Sáenz. Tant l’antiga directora, Montserrat Martínez com el
subdirector, Rafael Lorenzo, resten
com a consellers. Es ratificaren tots
els antics consellers. El leitmotiv de
l’estat dels pressuposts i despeses
del corrent any, així com les previsions
pel 2013, van ser les retallades pressupostaries, tot i que la nova direcció
va expressar el seu desig i la seua dis-

Reunió
del Consell
Científic
de l’IET
JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

posició a treure el màxim de les habilitacions monetàries, encoratjant
als membres del consell a una ferma
col·laboració que va agrair per endavant. El repte va ser acceptat pels

reunits amb els corresponents laments per la minvada de la inversió
en la cultura en els temps de corren.
Les aportacions i comentaris dels
reunits –consellers designats directament com representants dels centres d’estudis i associacions culturals–
van ser diversos i encertats. Unes tres
hores ben aprofitades amb noves
iniciatives.
Amb referència a l’Associació
Cultural del Matarranya val a dir que
acaba de sortir d’impremta el llibre
Les aventures del sastre Roc d’Arça de
Desideri Lombarte, dins de la col·lecció «Lo Trinquet». El Sr. Gaudioso
Sànchez va manifestar el seu desig de
presentar el llibre a Pena-roja, tan
aviat com sigue possible.

MATARRANYA

// JOSÉ MIGUEL GRÀCIA
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VANITAS VANITATIS

¿Fins quan abusareu de la nostra paciència? (Res de nou davall lo sol) // Vicent de Melchor
Les Corts d’Aragó han d’encetar prompte la discussió de la II
Llei de Llengües. En un altre article (TdF, maig 2012) vaig comentar
que el que llavors se’n coneixia pareixia xocar amb diversos preceptes de l’Estatut. Deixant també de banda que la Constitució espanyola (art. 14) rebutja implícitament, però contundentment, la
discriminació lingüística i que, segons l’opinió autoritzada de l’anterior Justícia d’Aragó, la CE obligaria a declarar oficial el català
d’Aragó, la nova llei, com qualsevol altra d’Aragó, s’haurà d’ajustar als instruments internacionals ratificats pel Regne d’Espanya,
amb el perill, si no és així, de veure’s impugnada legalment i internacionalment. Com diu el diplomàtic i professor de Dret Diplomàtic Carles Pérez-Desoy (U. de València), «el Dret Internacional
és contundent: els tractats internacionals són dret intern d’aplicació directa i preferent». Pel que fa a temes lingüístics, el instrument
més útil i recent és la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries (1992; BOE, 15-09-2001), patrocinada pel Consell d’Europa. La Carta, entre altres garanties, protegix les llengües minoritàries en aspectes fonamentals com l’educació (art. 8), els organismes judicials (9), l’Administració pública (10), els mitjans de comunicació (11), les activitats i entitats culturals (12), la vida econòmica
i social (13) o els intercanvis transfronterers (14). Encara que no
preveu sancions, el Consell d’Europa en controla el compliment pels
signataris amb inspeccions triennals in situ per part d’un comité d’experts que informa (amb censures i recomanacions explícites i públiques) al Comité de Ministres del Consell d’Europa i als Governs
dels Estats. La Carta no solament obliga el Regne d’Espanya sinó
que també pot ser invocada per qualsevol ciutadà o grup que senta lesionat el seu dret, fins i tot davant dels tribunals. Precisament,
Iniciativa Cultural de la Franja es va entrevistar fa uns mesos amb
el comité d’inspecció de l’últim trienni, i més recentment el senyor José Luis Soro (CHA) també ha al·legat l’incompliment de la
Carta davant el Parlament Europeu.
Amb tot, la Carta no és sinó la culminació d’un procés reflectit

també en molts altres tractats i acords. Passo a oferir-ne una llista,
que crec que les Corts no farien bé de deixar de banda.Tots ells contenen també preceptes de Dret lingüístic i demostren que les qüestions sobre minories lingüístiques preocupen els organismes internacionals de cooperació més del que podríem pensar . L’instrument més antic és la Convenció relativa ala Discriminació en l’Esfera de l’Ensenyança (UNESCO, 1960; BOE, 01-11-1969); seguida
del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, de l’ONU (1966;
BOE, 30-04-1977); de la Convenció dels Drets de l’Infant, també de
l’ONU (1989; BOE, 31-12-90), i del Conveni-Marc per a la Protecció
de les Minories Nacionals, del Consell d’Europa (1995; BOE, 2301-1998).Així mateix, tenen força moral i són fonts autoritzades que
poden ser invocades, tot i que no tinguen (per ara) força de llei: la
Declaració sobre els Drets de les Persones pertanyents a Minories
Nacionals o Ètniques, Religioses i Lingüístiques, de l’ONU (1992)
= Resolució 47/135 <un.org>; el Document de la Reunió de Copenhaguen de la Conferència sobre la Dimensió Humana de la CSCE
(Conferència sobre Seguretat i Cooperació Europea; avui: OSCE)
o Document de Copenhaguen (1990) <osce.org/es/odihr/elections/14304>; les Recomanacions de la Haia relatives als Drets Educatius de les Minories Nacionals, de l’Alt Comissionat per a les Minories Nacionals de l’OSCE (1996) <osce.org/hcnm/32180>; la Proposta de Protocol Addicional a la Convenció Europea dels Drets de
l’Home sobre els Drets de les Minories = Recomanació 1201 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (1993)
<assembly.coe.int/DefaultF.asp --> Textes adoptés>; i finalment, però
molt important, la Declaració Universal dels Drets Lingüístics Preliminars (o Declaració de Barcelona) (1996), que davall els auspicis de la UNESCO està a l’espera de constituir-se en tractat internacional <unesco.org/cpp/sp/declaraciones/linguisticos.htm>. [Bona
part de les dades per a la informació continguda en est article està
extreta dels treballs del Dr. Albert Branchadell, professor de sociolingüística a la UAB.]
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7a Trobada d’autors ebrencs al Matarranya
// LLUÍS ROIG
El dia 5 d’agost va tenir lloc la trobada anyal d’autors ebrencs a Vallde-roures i a Arnes, organitzada per
la Llibreria Serret, l’Associació
Cultural del Matarranya amb la
col·laboració de Guies del Port, Comarca del Matarranya, TurisPad i Taller d’Artesania Casa Pallarés. Aquest
any va tenir una dedicació molt especial a Jesús Moncada. A les 9 del
matí començaren el actes amb una
llarga gimcana de creació literària a
«Els fortins de Cabrera» a Beseit,
acabant amb una relaxada visita a
l’antiga Fàbrica Noguera per gaudir
d’una exposició del col·lectiu d’artistes Arraïls.
A les 12, el grup va anar creixent a
la Llibreria Serret on els autors signaren i compraren llibres, i petaren la
xarradeta amical i literària.
Després del dinar al restaurant
Fuente del Miro, animat pels Ipad distribuïts per les taules, va començar la

A l’antiga
fàbrica
Noguera
JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

Taula redona

llarga sobretaula. La introducció i salutacions d’Octavi Serret, Josep Maria Baró, president d’ASCUMA, i
Jordi Cabré, director general de Promoció Cultural del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, van obrir la sessió. Tot seguit,
José Miguel Gràcia va presentar Licantropia de Carles Terès, premi Gui-

MARI CARMEN DÍAZ

llem Nicolau del 2011, amb una acurada intervenció de l’autor. Després,
Hèctor Moret presentà Ressò en
l’obscuritat de Merxe Llop, premi
Guillem Nicolau 2010 i intervingué
també l’autora.
A la taula rodona sobre Jesús
Moncada, conduïda per Pepa Nogués, intervingueren persones ben
coneixedores de l’obra de l’escriptor
mequinensà: Hèctor Moret, Antón
Castro, periodista i escriptor, Chusé
Aragüés, editor, Lourdes Ibarz, representant de l’Espai Jesús Moncada del Museu de Mequinença, i
Rosa Maria Moncada, germana de
l’escriptor, amb una intervenció entranyable sobre la família i el seu germà.
Més enllà de les 20 hores la trobada va continuar a la Casa Pallarès
d’Arnes segons el programa previst.

L’ARGADELL

Els que som (i els altres) // Juli Micolau
Tens raó, amic. Des de la premsa gironina s’ha qualificat el canvi de denominació de la llengua per part de l’actual Govern d’Aragó, és a dir, de català a aragonès oriental com una autèntica boutade. Això no és un estira-i-arronsa sinó el que es planteja és un
pols per un model d’Estat. Ells –els de sempre– és a dir, els conservadors, no s’han cregut mai l’Estat plural i divers. Aquest Estat –potser se’l estimen, però no se’l creuen– el bombardegen tan
sovint com poden. Fan la mateixa política d’obstaculitzar el procès de recuperació lingüística a València, Mallorca i a l’Aragó, el
modus operandi és el mateix. A Catalunya perquè no poden. Estem ben fotuts.
Per l’altra banda estan les esquerres; tampoc no més creatius
que els altres a l’hora de fer, però deixen fer, que ja és molt. En
fi, què t’haig de dir si açò ho has mamat des de molt abans que
jo naixqués. Som els nous grecs? Fa uns anys en Quim Monzó va
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escriure La magnitud de la tragèdia. I, sí, la majoria aplaudeix mentre el país fa aigües i el seu patrimoni va a la deriva: és kafkià. És
degut a una poca autoestima? A damunt posen a una consellera catalana per a donar-nos belladona, quina vergonya! Sí, més
que una broma o un malson, és un genocidi cultural legalitzat a
tal efecte. Jo em veig impotent per parar la pluja àcida d’alguns.
S’ho volen carregar tot. Hi ha odi a la diferència. La ignorància
crea monstres.
I jo, modest versaire, em considero innocent. Els dolents de la
pel·lícula són ells.
Des de fa un bon grapat d’anys escric mots per pura satisfacció. Sempre he cregut que la qüestió lingüística és una cosa de tots,
però fent un repàs dels escriptors franjolins trobo a faltar en les
pàgines d’aquesta revista tan nostra a Mercè Ibarz, Francesc Serès i Josep A. Chauvell –segurament podrien aportar col·laboració.

// ROSA ARQUÉ

Miguel
Martínez
Tomey (CHA)
i Rosa Arqué
MARINA BARRAFON

per a la nostra cultura i la incongruència que representa anomenar-les «aragonès oriental» i «aragonès septentrional», uns termes
inventats i sense cap base científica
que els justifique.
José Bada, exconseller de Cultura de la Diputació General d’Aragó, no hi va poder ser per motius de
salut, però va enviar la seua ponència. Segons Bada, els canvis que suposa el recent esborrany de la nova
Llei de llengües són comparables a
la restauració de l’Ecce homo de
Borja. Una esborrany que «no és un
projecte de llei, sinó una estratagema per no fer res». Així doncs, el
també expresident del Consell Superior de Llengües va emplaçar l’executiu aragonès que complisca
l’actual llei de llengües, aprovada la
passada legislatura.
Tot seguit, per aclarir-nos termes
més jurídics, va intervenir el jurista
especialitzat en dret lingüístic Natxo López Susín, que també va argumentar la necessitat de fer complir la llei actual si es vol salvar la
pluralitat lingüística d’Aragó.
Per acabar el torn de ponències,
Miguel Martínez Tomey, director de
la Fundació Gaspar Torrente i responsable d’afers europeus de CHA,
va explicar el funcionament de la
Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries. Eixa carta podria ser un camí per sol·licitar pro-

tecció a Europa davant les
agressions de l’administració
aragonesa cap als parlants de
l’aragonès i del català.
Les ponències van marcar
la primera part del Cinga Fòrum 2012. Després de dinar
va començar la segona part,
la qual va començar amb la
presentació del Mapa Lingüístic de l’Aragó. Al mapa,
de grans dimensions, hi ha
l’Aragó i s’hi destaquen els
diversos pobles d’us predominant de l’aragonès i del català. Aquest projecte ha estat editat per Aladrada Ediciones amb la col·laboració, entre
d’altres, de l’Institut d’Estudis del
Baix Cinca.
Per acabar les jornades, es va
presentar públicament el manifest
de la Coordinadora Aragó Trilingüe.
El manifest vol denunciar l’actitud
del Govern de l’Aragó cap a les nostres llengües, que «desoint la normativa internacional, estatal i el
mateix estatut d’autonomia» ha
canviat la legislació per a proposar
«una norma que nega l’existència
tant de l’aragonès com del català»,
la qual cosa és un perill que «condemna aquestes dues llengües a la
invisibilitat i, a mitjà termini, a la
desaparició». Aquest manifest ha estat signat per diverses entitats, partits polítics i sindicats, com ara Iniciativa Cultural de la Franja, Rolde
de Estudios Aragoneses, Sindicato
Obrero Aragonés o UGT.
El duo Recapte va tancar els actes i ens va oferir la interpretació
d’una mostra de textos de diferents
poetes del nostre territori.
Els organitzadors han fet un balanç positiu de les jornades d’enguany, que han conjugat continguts
científics, continguts de política lingüística i continguts reivindicatius
per defensar la dignificació de les
nostres llengües. Les diverses ponències es publicaran properament
a l’anuari Cinga de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca.
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El dissabte 29 de setembre es va
celebrar a Fraga el Cinga Fòrum
2012, organitzat per l’Institut d’Estudis del Baix Cinca amb el suport
de l’Institut Ramon Muntaner. Enguany l’objectiu de les jornades era
gairebé obligat: oferir un espai de
debat al voltant de la recent derogació de facto de la Llei de Llengües
aragonesa, que ha fet incrementar
considerablement l’embolic sobre la
situació lingüística del català i l’aragonès i que planteja certs interrogants pel que fa al delicat futur
d’aquestes dues llengües.
El fòrum va voler, així, qüestionar
tots aquells arguments pseudolingüístics que constantment volen
fer-nos empassar des de (i això és el
més greu!) el govern monolingüe
d’Aragó. I ho va fer amb tres especialistes aragonesos de reconeguda
trajectòria científica: Javier Giralt i
Francho Nagore, lingüistes de la
Universitat de Saragossa i Natxo López Susín, jurista.
Aquests especialistes van parlarnos del català i de l’aragonès, com a
llengües nostres que lluiten contra
la incomprensió d’una part dels
aragonesos i de gran part dels polítics que governen ara mateix a l’Aragó. Els lingüistes de la Universitat de Saragossa ens van oferir un
bon sarpat d’exemples per il·lustrar
la força de les nostres llengües i la
seua història, la riquesa que suposen

BAIX CINCA

El Cinga Fòrum va analitzar a Fraga
l’escenari lingüístic aragonès

7

BAIX CINCA
TEMPS DE FRANJA / n. 115 / novembre 2012

8

La Fundació Cases i Llebot fa 25 anys
// CARME MESSEGUER
El passat 22 de setembre, a la vila
de Torà, a la Segarra, la fundació Jordi Cases i Llebot va celebrar públicament el seu 25è aniversari, en un
bonic acte que va acollir el restaurant Jaumet de la població. Va exercir de mestre de cerimònies F. Xavier Rivera, actual tresorer de la fundació, i van oferir els seus parlaments Jordi Oliva, president actual,
Jaume Terribas, president honorífic,
i Josep M. Solé i Sabaté, president de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que van
repassar la trajectòria de la fundació i el paper de les fundacions a Catalunya sobre el rerefons de l’apoteòsica manifestació de l’Onze de setembre anterior. L’acte, en què es
van aplegar una bona colla de socis
i amics de la fundació, va comptar
també amb la presència de l’alcaldessa de la població i del president
del Consell comarcal de la Segarra.
Va cloure la presentació un aperitiu
amenitzat per un trio de corda i vent
que va fer la vetllada encara més
agradable.
La Fundació Cases i Llebot es va
constituir l’any 1987 per mantenir la
memòria de Jordi Cases i Llebot
(1924-1950), jove estudiant de Medicina mort prematurament que
s’havia distingit pels seus escrits i activitats en defensa de la cultura i la
identitat catalana. Els fundadors
van ser la seua mare, Amanda Llebot, vídua de Cases, i el doctor Jordi Cuxart, iniciador de la Biblioteca d’Hostafrancs, nucli pertanyent al
municipi d’Els Plans de Sió, a la Segarra, on l’entitat té la seu social.
Entre d’altres activitats, la Fundació Cases i Llebot ha publicat diversos «Estudis» sobre temes comarcals i, des de 1994, està portant
a terme un exhaustiu inventari patrimonial de les poblacions de la Segarra a càrrec d’historiadors vinculats a la comarca; aquest ambiciós
projecte ha donat lloc a la publicació de diversos volums dedicats a
sengles municipis de la comarca
dins de la col·lecció «Inventari del
patrimoni arqueològic, arquitectònic
i artístic de la Segarra». També, per
exprés desig d’Amanda Llebot, nascuda a Casserres del Castell, a la Bai-

xa Ribagorça, i que en morir sense
descendència va deixar tots els seus
béns a la fundació, es destinen ajudes econòmiques a les associacions
de la Franja que treballen per la llengua i la cultura pròpies. Així, l’Ins-

Celebració
25è
aniversari de
la Fundació
CARME MESSEGER

titut d’Estudis del Baix Cinca, rep
anualment una dotació que destina
a finançar les «Beques Amanda
Llebot», que promouen estudis acadèmics al voltant de la comarca del
Baix Cinca.

Les «Beques d’investigació
Amanda Llebot»
En compliment del mandat testamentari de la senyora Llebot, la Fundació Jordi
Cases i Llebot destina una partida del seu pressupost a diverses entitats culturals franjolines. Arran d’aquesta aportació econòmica, l’Institut d’Estudis del Baix Cinca va
crear, l’any 1989, unes beques d’estudi que porten el nom de la seua benefactora. Així
van nàixer les «Beques d’investigació Amanda Llebot», destinades a premiar projectes
d’estudi que tinguen com a marc de referència la Comarca del Baix Cinca. La convocatòria de les beques es fa al mes de maig i el termini per presentar els projectes
és sempre el 31 d’octubre. El projecte premiat s’anuncia en la gala anual de l’IEBC,
que té lloc al mes de novembre, i cal presentar el treball definitiu dins el termini d’un
any. Actualment, la dotació de les «Beques Amanda Llebot», finançades conjuntament per la Fundació Cases i Llebot i per l’IEBC, és de 1.000 euros.
Gràcies a aquestes beques han vist la llum diversos estudis d’àmbit comarcal que
l’IEBC-IEA ha publicat com a monografies dins d’alguna de les seues col·leccions o
com a treballs integrats dins l’anuari Cinga de l’entitat. Així ha estat el cas de treballs
de caràcter històric, social, mediambiental, periodístic, lingüístic o sociolingüístic.
Des de fa uns anys, l’IEBC concedeix també anualment dos beques escolars, dotades amb 300 euros cadascuna, per fomentar l’interès per la investigació sobre temes comarcals entre els més joves. Les propostes solen ser col·lectives i han d’estar
dirigides per un docent. Els diversos treballs premiats giren al voltant de la memòria oral, els jocs tradicionals, les receptes de cuina, els recursos en línia per estudiar
català, etc.

BAIX CINCA

// JOSÉ ANTONIO LABORDETA
En mi mesa permanece, mudo y un
tanto avergonzado, un montón de folios en los que se encierra una vieja
lengua, una vieja tradición, una vieja historia. Y he escrito mudo y avergonzado porque esa vieja lengua,
esa vieja tradición y esa vieja historia han permanecido durante años en
esa situación por represiones y fanatismos que llegaron a hacer del habla un acto de rebeldía, cuando la lengua es un acto de entendimiento. Y a
duras penas el testimonio recogido en
estos folios ha podido sobrevivir al estúpido fanatismo de la ignorancia.
Del fanatismo y de la ignorancia
nos han librado en parte esta tímida
democracia que permite, por ahora,
que una vieja tradición como es la del
refranero fragatino, pueda ser dominio de las gentes que hablan el catalán occidental en tierras aragonesas.
Es sorprendente encontrarse con
un cúmulo cultural tan fuerte como
el que encierran estas páginas y
piensas cómo poco a poco, situaciones políticas dictatoriales llevan
a destrozar todo lo que un pueblo ha
ido edificando a lo largo de cientos
de años. Y es emocionante comprobar cómo a pesar de irracionalismos y desgarradas posiciones imbéciles y estúpidas, los pueblos de-

fienden su entorno cultural.
Y cuando otra vez el aire de la libertad se levanta por encima de los
viejos caserones del Cinca, sus pueblos
y sus gentes empiezan, otra vez, –¡tantas veces ya!– a reencontrar sus raíces, sus tradiciones, su IDIOMA.
Este libro también debería servir
para ir, poco a poco, reencontrándonos en nuestra REGIÓN con las zonas bilingües y no caer en trampas saduceas –tan queridas por algunas
formaciones políticas– para bautizar
a lo que es CATALÁN con adjetivos
locales. Porque en esta tierra en la que
tan dados somos a radicalismos viscerales, y en la que tan desconocidos
estamos los unos de los otros, el que
en la orilla oriental de Aragón haya
gentes que hablan como cuentan estos refranes es algo que no acaban de
asimilar. Y las mismas gentes que los
utilizan, se avergüenzan de ellos porque durante años nadie les ha dicho
que hablaban una forma dialectal del
catalán –como los de Zaragoza hablamos una forma dialectal del castellano– sino que despectivamente les
decían ¡Hablan chapurreau!
¡Que se hubiesen atrevido a decirnos a nosotros, a los de Zaragoza,
algo parecido! Pero en el «idioma del
Imperio» se aceptaban las formas dia-

Exemplar del
Refranyer
fragatí de
Josep Galan
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Encontrar la historia*

lectales. En el catalán, no. Son los milagros de la irracionalidad. Menos mal
que con el tiempo la luz casi siempre
se hace. Y ahora parece que le llega
su hora.
* Recuperem –escurçat– el pròleg al Refranyer Fragatí de Josep Galan, de l’any 1987, amb l’objectiu
de commemorar els vint-i-cinc anys de la seua publicació. El recull, amb il·lustracions d’Ana Barrafón
i ple d’ironia galana, va ser un dels primers llibres
publicats en català a l’Aragó. Malauradament, les
paraules de Labordeta no ha perdut vigència.

TOT ENSENYANT LES DENTS

Tot ensenyant de lletra // Ramon Sistac
«Íberos, celtas y celtíberos desconocían al Dios verdadero, pero
creían y adoraban a un ser superior a ellos. Los que en pleno
siglo XX no admiten la existencia de Dios, son más salvajes que
los hombres primitivos». «Los romanos, que estaban más adelantados que los españoles…». «Mahoma fue un árabe alucinado
que se fingió enviado por Dios para predicar la doctrina verdadera». «Con la conquista de esta región [Navarra] quedó completa la unidad nacional. España ya era UNA, en el mando; UNA,
en la religión, y UNA, en el territorio». «España llevó a América su fe, sus costumbres y su misma sangre, y por eso ahora
las naciones americanas le dan el nombre cariñoso de Madre
Patria y se sienten ligadas a ella por lazos invisibles pero que
nadie podrá destruir». «Los moriscos descendían de los moros
y por ser malos cristianos y avaros eran odiados por el pueblo».
«Las doctrinas liberales eran de origen extranjero y ocasionaron muchos males en España». «El Alzamiento Nacional fue
espontáneo y popular porque iniciado por Franco es secundado de una manera entusiasta y decidida por la inmensa mayoría del pueblo español».

Benvolguts mestres catalans, he esporgat unes quantes
idees de l’apartat d’història d’Espanya de l’Enciclopedia Álvarez, llum i guia de la meua infantesa i que va contribuir decisivament a fer de mi l’home que sóc ara. Us he estalviat cites d’altres apartats encara més sucosos, com el de Formación
política y social. Niños (el de Niñas no goso mirar-lo i, a més,
què caram! no em toca), però sóc ben conscient que amb això
ja en tindreu prou per a evitar les mentides que la pèrfida Generalitat us obliga a ensenyar, i que de ben segur són la causa
que la canalla barcelonina de vacances acabe cada estiu a pedrades amb la del poble, mobilitzades respectivament al crit de
Visca la Moreneta! i ¡Viva la Virgen del Pilar!
I, ja posats a fer, us demano que alliçoneu els futurs catalanets i catalanetes en les virtuts del xarop de bastó, la televisió
en blanc i negre, la llet en pols, el pa amb vi i sucre, Ràdio Andorra, les cassoles amb més trumfa que carn, els auficis de Setmana Santa, l’olor de ranci, els ciris i escapularis, el xarol dels
tricornis, les pel·lícules a Perpinyà, el sexe en 600... Ah! I feu
el favor de menjar-vos el greix del pernil...
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TERESA LOMBARTE

«Les dones són u
// MERXE LLOP I RAMON MUR
Teresa Lombarte ens convida a sopar a la seua casa
del carrer Barcelona, a Saragossa. L’entrevista transcorre entre la degustació d’excel·lents productes de
la terra, com uns exquisits rotllets calaceitans, encara
que Teresa no s’ha quedat del tot contenta amb el
resultat que avui ha obtingut de la recepta tradicional.
L’amfitriona d’aquesta vetllada de frajolins a Saragossa va ser alcaldessa del seu poble natal, Calaceit,
en els primers anys de la transició. En aquests temps
de tant desencís i desconfiança en els polítics, Teresa recorda de grat els seus anys d’alcaldessa i no renega de l’activitat política. Pensa que les dones són
«una mica més actives que els homes», també en la
gestió administrativa pública. Teresa és una aragonesa, del Matarranya del Baix Aragó, i quan a Saragossa la prenen per catalana ella contesta que «sóc
una aragonesa que parla català», la seva llengua materna com el de qualsevol altre calaceità o aragonès
de la Franja.
Pregunta. Vostè va ser alcaldessa de
Calaceit. Va sortir desencantada de la
política?
Resposta. No vaig sortir desencantada. M’hagués agradat repetir però
el meu home va dir que no. Jo tenia
una botiga de roba, merceria i una
mica de tot, però dedicava molt
temps als assumptes de gestió municipal i no al negoci ni al meu
home i mos agradava menjar junts
i moltes voltes no podia ser. Si
m’hagués presentat hauria sortir i diputada i tot.
P. Quines sensibilitats distingeixen
una alcaldessa respecte d’un alcalde?
R. Hauria de ser igual però les dones som una mica més actives. Quan
jo estava d’alcaldessa es van fer
moltes coses: vam iniciar el Centre
de Salut, el museu Joan Cabré, l’Associació de dones… en realitat la política local va donar un tomb.
P. Creu avui que les dones joves
senten més inclinació que abans cap
a la política?
R. No ho sé; la política ve de dins, a
casa meua sempre en parlàvem.
P. Vostè ara resideix més temps a Saragossa. Enyora la vida al Matarranya?
R. Sí; a Saragossa em sento foraste-

Teresa
Lombarte i el
seu fill Antoni
Bengochea

ra. Quan poso els peus al meu poble
i totes les persones em saluden, jo
em sento molt feliç; encara me’n reMERCHE LLOP
cordo de quan estava a l’ajuntament.
P. Vostè és una aragonesa de la Franja que parla català. ¿Quan utilitza el
castellà ha de fer una traducció mental prèvia perquè habitualment pensa en català?
R. A Saragossa em diuen:
«La política ve «Vostè és catalana». Jo dic
que sóc aragonesa i parlo
de dins, a casa català; el meu poble està a
cinc kilòmetres de la promeua sempre
víncia de Tarragona.
en parlàven»
P. En què es diferencia un
aragonès que parla en català d’un altre que només coneix el
castellà?
R. Som aragonesos igual los uns
com los altres.
P. A Calaceit hi ha hagut personatges
difícils d’oblidar com Santiago Vidiella i, més recentment, Teresa Jassà. Què creu que han aportat a Calaceit en particular i a Aragó en general?
R. Han aportat molt. Quan Santiago
Vidiella explicava coses en català la
gent ho veia estrany; va ser lo primer
que va fer coses en català. Teresa Jassà, en la ceràmica també i perquè es

relacionava amb molta gent.
P. Els jaciments prehistòrics de Calaceit tenen gran ressò des que Joan
Cabré, Pere Bosch Gimpera i altres
arqueòlegs els donessin a conèixer a
principis del segle XX. És cert que
llavors a Calaceit pensaven que
aquests científics buscaven un tresor
per enriquir-se i per això no van ser
del tot ben rebuts en un primer moment?
R. És veritat. En aquell temps hi havia artistes, escriptors com José Donoso i, encara que anaven a la seua,
al poble li donava projecció a fora.
P. Pensa que tot temps passat va ser
pitjor i que avui la vida en els pobles
inqüestionablement millor que
abans?
R. Per algú potser la vida és millor
ara; cada cosa al seu temps. Pensar
que el passat va ser millor ho fa l’edat. Mai lo passat era millor.
P. Encara hi ha un gran desequilibri
entre la vida urbana i la rural?
R. No hi ha equilibri en el treball; l’agricultura està molt mal pagada,
tampoc en l’educació.
P. Perilla la pervivència del català en
alguns punts de la Franja, com en el
Matarranya?
R. No. Una dona del poble que es-

tava en contra del català a l’escola
ara em diu: tenies raó, les meues filles estudien a Catalunya.
P. En la seva família hi ha una gran
formació musical. Quina melodia li
posaria a un reportatge de televisió
o una pel·lícula documental sobre la
comarca del Matarranya?
R. L’afició a la música em ve del meu
pare que va nàixer a Pena-roja i als
8 anys el van portar a Barcelona perquè el meu iaio es va casar amb una
dona que també era de Pena-roja
però estava servint a Barcelona i van
anar a viure a la ciutat catalana. El
meu pare era veí a l’escala d’una
dona de Calaceit i es van fer nòvios.
Em van tindre a mi; vaig nàixer a
Calaceit, per qüestions de guerra,
l’any 1938, però als sis mesos van tornar a Barcelona. El meu pare militava a la CNT i participava de les
campanyes culturals llibertàries: la
cultura no solament era per als rics,
i ell em portava al Liceu, deia que la
música clàssica i l’òpera havia de ser
per a tothom. Al nostre fill també li
hem inculcat la música des de petit.
A un reportatge sobre el Matarra-

Laia, Teresa,
Merxe, Rosa
i l’Antonio,
als Guillem
Nicolau
de l’any 2010
MERCHE CATALÁN
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nya li posaria música de Mozart o
Carmen…
P. És veritat que quan era alcaldessa
la música dels pregons no eren jotes
que és costum?
R. Sí. Jo posava la obertura d’Orfeo,
de Monteverdi.
P. El seu marit va morir fa pocs

anys. ¿Aquestes absències arriben a
superar-se alguna vegada o potser
pensa que qui se’n va per sempre és
el que s’emporta la pitjor part?
R. El 25 de juny, fa dos anys. Qui es
queda ho passa molt malament. Hi
ha alguns llocs que no hi he anat més,
pel record i les vivències amb ell.
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una mica més actives»

Un poble carregat d’història
Calaceit, el poble del Matarranya que
Teresa Lombarte recorda i enyora a tota
hora a Saragossa, no és una població
qualsevol. Els seus jaciments ibèrics ho
remunten fins a temps molt antics. A Calaceit va arribar, en el primer terç del segle XX, l’arqueòleg Pere Bosch Gimpera, que després seria rector de la Universitat de Barcelona i conseller del Govern de Lluís Companys. A Calaceit van
néixer Santiago Vidiella, Joan Cabré, Teresa Jassà i tants il·lustres homes i dones que van saber agermanar la cultura catalana amb l’aragonesa. Com Teresa Lombarte, que és una calaceitana
amb ànima i ment aragonesa, però en

permanent germanor amb Catalunya, la
terra per la qual Calaceit és molt més
que un poble fronterer. Les cases de pedra picada, els homes i les dones d’aquest poble, que parlen el mateix idioma, el català, han estat sempre a prop
de Catalunya, sense deixar de ser Aragó. Un exemple per a aquests temps en
què, per desgràcia, tants aragonesos senten una antipatia enquistada cap a Catalunya, qualsevol manifestació del català i cap a l’idioma català que parlen a
Aragó més de 70.000 aragonesos. Teresa
Lombarte és un exemple viu d’amor cap
a la seva terra, la seva cultura i el seu
idioma.
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Senderisme a Albelda
// JOSEFINA MOTIS
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Albeda ha dut a terme
un projecte de passejades interpretatius del paisatge, es convida a recórrer senders, gaudir i respectar la
natura i el medi ambient. Al mateix
temps com actitud saludable. Al
viure el significats dels llos que es visiten i fixar-se amb l’itinerari, és una
manera de viure consciència i intensament la terra que envolta el poble. Esther Sabaté descriu els recorreguts fets, resultant una col·lecció amena per La Rambla.
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Excursió a la Font
de Les Piles
Una bona descripció del recorregut de més d’una hora cap el NE,
travessant la serra de les Gesses,
amb difícils carrerons en més desús
que antigament quan servien per
anar a treballar als camps de per
amunt. A dalt de la Serra, es troben
abundants voltes, construccions edificades amb ges i motlle, que servien
d’habitatge al temps de la collita.
Canvia el paisatge de secà, sorprenent amb un espai verd. La font
de les piles en direcció a Castillonroi, baixant cap a la vall del seu nom
on es troba aquesta font amb una
bassa i verdor al voltant.

Excursió al Forat de l’Altre
món
És a un tossal, a la dreta de la carretera d’Alfarràs, cap a l’E del poble i a la zona de secà, de ges. L’excursió esmentada es va fer en una
hora pels camins del terme en di-

recció a Catalunya, un tram seguint
la banqueta de Canal d’Aragó i
Catalunya. Al peu del tossal hi ha
com un naixement d’aigua, i el forat
pujant a dalt, és una obertura que
s’endinsa com una cova de 20 m, curiosa per el ges cristal·litzat a les parets.

Als castellassos
Lloc de terreny vermellós d’argila,
amb roques de pedra arenosa en direcció a Tamarit cap a l’O del poble.
L’excursió es va fer pel camí de les
Penelles, amb la corresponent pujada d’uns 104 m. Es passa curiosament
per la ratlla del canvi de color del terreny, del blanc de ges al vermellós
d’argila. Això es veu a diferents
punts del poble que és situat al mig
d’aquest canvi. Es tracta d’un assentament Iber on es poden apreciar restes d’habitatges esculpits a la roca, i
una a manera de castell que presidia
el poblat. Es troben algunes restes de
ceràmica. És un lloc on s’han fet estudis interessants.

Los
Castellassos

A La sabina
És conegut aquest arbre com a curiositat de la flora de la zona. Té més
de 2.000 anys, el tronc supera els 3
m de diàmetre. És a una finca particular, a la partida de la Sabineta,
diu que avui sembrat d’alfals.
L’excursió es va fer, sortint pel
Sud del poble, anant pel camí de les
vinaixes i un tros pel costat de la secundària, passant per l’ermita de
Sant Roc, baixant cap el SE fins a 4
km en total i una hora de caminar.

Pel camí de Sant Jaume,
passant per Albelda
Una de les rutes de camí de Sant
Jaume, passava pel terme d’Albelda.
Al poble encara hi ha l’edifici de
l’antic Hospital de Pelegrins, on
fins fa poc hi havia la biblioteca, i des
de sempre hem conegut el carrer
d’aquest nom, de l’Hospital.
A l’excursió van fer un itinerari de
més de 7 km, a partir del començament del terme, just en la línia amb
el d’Alfarràs, en direcció al poble per
diferents camins, passant per l’ermita
de Sant Roc per dirigir-se al poble,
on el camí seguiria cap a Tamarit en
direcció a Santiago de Compostel·la.
Tradicionalment era la via láctea
la que marcava la direcció a recórrer amb possibilitats de que n’hi hagués varis, de camins.

DONES

Marianne Ellenbogen

(Essen, 1923-Liverpool, 1996) // M. Llop

Coneguda, també amb el cognom de soltera: Strauss. És una
supervivent de l’Holocaust.
La seua família, jueva, vivia amb prosperitat prop de la zona
del Ruhr on ella va créixer. Els seus pares eren jueus alemanys
molt patriotes (el seu pare va ser condecorat amb la Creu de Ferro en la Primera Guerra Mundial). Al 1942 estudiava a l’Institut Jueu per a mestres d’infància després de superar un examen
estatal alemany. Els seus pares no van intentar fugir del país i la
família va quedar atrapada en l’Alemanya nazi. Quan van entrar a la casa els membres de la SS, la família solament va tenir
dues hores per recollir el mínim de coses. Ella va aprofitar per
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fugir i mai no va estar en un camp de concentració. A partir de
1943 quan la família fou deportada a Theresienstadt i després a
Auschwitz o a Dachau, Marianne es va ocultar amb l’ajut d’un
grup d’esquerres anomenat «Bund». Va fugir durant dos anys viatjant d’un extrem a l’altre d’Alemanya. Marianne Strauss és una
de tantes vides mutilades pel gran drama de l’Holocaust, valenta
i lluitadora en la clandestinitat. Fins desembre de 1946 no va sortir del país cap a Anglaterra on va morir
Mark Roseman ha publicat la seua biografia escrita a partir
d’unes entrevistes amb ella realitzades entre 1989 y 1996, informació dels arxius de la Gestapo, cartes i diaris de guerra.

El periodista Víctor Pardo Lancina va publicar a l’Heraldo de
Aragón i al Butlletí de la Fundació
Andreu Nin una investigació sobre
el poeta anglès John Cornford. Els
historiadors Maria Roig i Fernando Casal, a Consideraciones sobre
la edición ilustrada de «El reñidero
español» (Temps de Franja, número 111) i La Flèche de París. Crónicas y artículos sobre la guerra de
España. 1936-1939 (TdF digital,
número 4), han realitzat un treball
d’investigació històric i fotogràfic
sobre la guerra d’Espanya. Roig i
Casal fan constar que l’onze d’agost
de 1936, a la una del migdia, tres
corresponsals estrangers van aconseguir sortir de Barcelona en direcció al front d’Aragó en un automòbil del Comitè Central de Milícies, acompanyats per un xofer i
un escorta armat. Els corresponsals
eren Jean Martin, representant de
La Flèche de París, el jove comunista britànic, John Cornford, i el
periodista austríac Franz Borkenau.
La nit del dia 11 es van quedar a
dormir a Fraga, i el dia 13 van començar una visita al front entre
Osca i Saragossa.
Víctor Pardo exposa que a l’estiu
de 1936 John Cornford estava de
vacances al sud de França. El soroll
dels primers trets a Espanya va traspassar la seva oïda i la seva sensibilitat d’esquerrà compromès. Va
creuar la frontera el 8 d’agost, i es

va convertir en el primer britànic
que es va allistar al bàndol republicà. Va deixar enrere un fill de dos
anys –James– fruit de la relació amb
Ray Peters, filla d’un humil miner
gal·lès, i la gran passió de la seva
vida, Margot Heinemann, comunista com ell, professora i escriptora, amb la que manté una interessantíssima correspondència.
Margot va escriure també versos
d’amor i de guerra.
Per a Pardo, la primera intenció
de Cornford va ser la de convertirse en corresponsal de guerra, redactar articles i enviar-los als diaris britànics, però després d’uns
dies a Barcelona respirant el clima
revolucionari que poc més tard
impressionaria a Orwell, decideix
marxar al front amb les milícies del
POUM.
El 14 d’agost arriben a Leciñena
Cornford, Jean Martin i Franz Borkenau. Cornford es va allistar a la
columna del POUM. La primera
acció del jove poeta va ser l’assalt
a Perdiguera, que va acabar en un
fracàs i va revelar a Cornford la
caòtica situació de les milícies.
Abans del final d’agost va ser enviat a Osca, on les tropes republicanes volien entrar. El gran assalt
es va produir el dia 31, però també
va fracassar.
Pardo diu que Cornford sol va escriure tres poemes durant el seu sojorn a l’Aragó, que es va perllongar
fins al 14 de setembre. «A Margot
Heinemann», «Carta desde Aragón» i «Luna llena en Tierz: Antes
del asalto a Huesca». Els poemes de
Cornford van ser
traduïts al castellà
per José Agustín
Goytisolo.
Cornford va tornar a Anglaterra
des de Barcelona
el 14 de setembre.
Tornava al seu país
amb la idea d’incorporar voluntaris a la defensa de
la República espanyola. El grup comandat per Corn-

Reconstrucció
de les trinxeres
a Estrecho
Quinto (Osca),
on John
Cornford va
escriure el
poema «Carta
de Tierz»
ALAN WARREN

ford estava format per 15 voluntaris, la majoria graduats a la Universitat de Cambridge. Es van presentar al «Comité d’Entraide au
Peuple Espagnol de París», i foren
enviats a Marsella, on van embarcar rumb Alacant. El destí final no
seria el front d’Aragó sinó les Brigades Internacionals que es concentraven a Albacete.
El 28 de desembre de 1936, el dia
dels Sants Innocents, al dia següent de complir els 21 anys, John
Cornford va morir combatent a la
cruenta batalla de Lopera (Jaén).
La XIV Brigada Internacional ha
construït un monument a Lopera
en honor als brigadistes Ralph Fox,
un dels voluntaris de Cambridge, i
John Cornford. Margot Heinemann
va expressar la seva amargura en un
poema:
«Tenia tanta vida i joventut –per
què havia de morir?,/ ell que tenia
el millor cap, qui tant va treballar,/
mogut per la seva pròpia força interna: a qui jo tant vaig estimar.»
Víctor Pardo diu que l’historiador
britànic Eric John Hobsbwam, a la
seva autobiografia, Años interesantes. Una vida del siglo XX (Crítica, 2003), publica una fotografia
de John Cornford amb el següent
peu: «El Cambridge roig. Fotografia de John Cornford que apareixia
col·locada a les lleixes de moltes xemeneies». Per tant, el reconeixement al poeta anglès no pot ser més
explícit. Malgrat la seva curta vida
i l’escassa trajectòria literària, es va
apassionar a cada vers i va viure
amb intensitat tots els seus dies.

CULTURA

// VIRGILI IBARZ
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El poeta John Cornford al front d’Osca
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Notes sobre el moviment obrer a
Mequinensa abans de la II República
// JACINTO BONALES

Entre la Mequinensa del primer
terç del segle XX pacífica i conciliadora que mostren els llibres d’història local i el record d’alguns veïns
del poble vell, de la Mequinensa la
Roja d’abans de la guerra, hi ha un
clar desequilibri. No és per a menys:
a la manca de documentació a l’arxiu del nostre Ajuntament s’hi suma
el silenci imposat al llarg de dècades
i la carència d’estudis monogràfics
sobre el moviment obrer a la Franja. Malgrat tot, petites notícies escampades arreu ens permeten esbossar mínimament l’existència i
la importància d’aquest moviment
reivindicatiu que, en diversos moments, va mostrar el seu caire revolucionari.
Mequinensa, poble comercial,
agrícola i sobretot miner, va aglutinar en la seua societat tot un seguit
de corrents polítics –que pujaven i
baixaven pel riu– que s’unien als interessos socials dels diferents sectors
de la població: d’una banda els moviments catòlics i conservadors –fins
i tot de l’autoritarisme militar d’aquell primer terç de segle–; de l’altra, reformistes, progressistes i demòcrates; i, de forma contundent,
moviments obrers que aglutinaven
un contingut polític –socialista, àcrata i posteriorment comunista– a les
reivindicacions socials i laborals

dels diferents obrers –mitjançant el
sindicalisme–, ja fossen del camp, de
les mines o dels llaüts.
Un exemple d’aquest dinamisme
polític el van protagonitzar els republicans l’any 1904 quan van celebrar un míting al poble, acte que
es va fer cèlebre a la premsa lleidatana: «(...) També podria ocuparme / deixant está’ls lleydatans /
del humor que á Mequinensa / tenen los republicans / puig mirin que
es cosa nova / fé un mitin á dins del
riu / predicant doctrines sanes / als
pobres del vegueriu. (...)» (1)
I és que el moviment republicà a
Mequinensa tenia força empenta en
aquells principis de segle. Un republicanisme que topà amb els
conservadors monàrquics en diferents ocasions. A l’agost d’aquell
1904 es produí un enfrontament
quan el propietari d’unes mines intentà donar el nom de «República»
a un nou jaciment. El governador
civil es negà a acceptar el nom, tot
declarant que el reglament de mines permetia «rechazar los nombres
de los registros que pudieran ser
ofensivos y malsonantes». Aquest
fet fou denunciat pel periodista
Manuel Ciges Aparicio al diari El
Progreso que fou encausat, encara
que absolt, per una denúncia d’injúries al governador (2). Tot plegat

Llaüters
mequinensans

va degenerar en un enfrontament als
carrers de Mequinensa entre monàrquics i republicans, sortint els joves a «rondar» per la vila. Per acabar amb la qüestió el Govern Civil
de Saragossa va enviar un contingent de forces de la Guàrdia Civil al
nostre poble (3).
Per fer-nos una idea del moviment
obrer al poble tant sols hem de guaitar la situació política a finals del
període: si a les eleccions municipals
de 1931 –que desembocarien en la
proclamació de la II República– la
corporació municipal quedaria formada per dos republicans, un socialista i vuit independents, al maig
de l’any 1936 trobem documentats
20 afiliats a la CNT (molt per sota
de Favara, per exemple, amb 55
afiliats, on el sindicat anarquista
tingué un important paper entre els
jornalers del camp i petits pagesos)
(4), i sobretot nombrosos afiliats a
la UGT, fins al punt que a finals d’aquell any a Mequinensa s’organitzaria la Federació de Saragossa de
la UGT (5). La presència de moviments sindicals és lògica, tant en la
vessant minera (amb diversos membres de la FAI i de la CNT, però sobretot de la UGT) com de la vessant
agrícola (amb predomini de la FTT
dins la UGT) (6). El comunisme
però, no tindrà incidència fins l’esclat de la guerra, essent perseguits els
membres del PCE per tota la comarca l’any 1935 (7), i presents al
consell municipal en plena guerra,
l’any 1937.
Aquest moviment obrer reivindicatiu no era, però, nou. Ni molt
menys. Al llarg de tot el primer
terç del segle XX trobem referències
a l’organització del moviment obrer
a través ja de revoltes, ja de nombroses vagues. Força curiosos van ser
els esdeveniments de l’any següent,
el 1905, entre els miners de Mequinensa i els de la Granja d’Escarp.
Aquell any la crisi agrícola va provocar que nombrosos jornalers i
petits pagesos d’ambdós pobles necessitessin treballar. Una de les op-

Referències
(1).- La Veu del Segre, 24 de setembre de 1904.
(2).- Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza, Sentencias criminales,
1904, núm. 250.
(3).- La Vanguardia, del 17 d’agost
de 1904.
(4).- Julián Casanova: Anarquismo
y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938, p.27.
(5).- Ídem, p.233.
(6).- Herminio Lafoz Rabaza: Dirigentes y cuadros socialistas y de la
UGT en Aragón (1931-1939).
(7).- La Vanguardia, 4 de setembre
de 1935
(8).- ABC del 27 i del 29 de juny de
1905.
(9).- La Vanguardia, 6 i 23 d’agost de
1909, 24 de novembre de 1909, 26 de
febrer de 1911. ABC del 26 de febrer
de 1911 i de l’1 d’abril de 1914.
(10).- La Vanguardia del 7 de juliol
de 1913.
(11).- La Vanguardia del 6 de gener
de 1916.
(12).- ABC del 3 de novembre de
1916.
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Senyoretes de
Lleida passejant de novembre de 1922.
en barca per
(15).- La Vanguardia del 27 d’agost
Mequinensa
de 1929.
1908.
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nensà–, cansats de la pressió del contractista i amb el suport de gran part
dels veïns de Mequinensa, es van declarar en vaga. Demanaven treballar
solament onze hores diàries, reivindicació que van guanyar (10).
A partir de 1916, i a causa de l’extraordinari increment de l’explotació minera de la conca de Mequinensa, es va disparar el sindicalisme
socialista i anarquista al poble. Així,
al gener de 1916 els miners de Mequinensa es van declarar en vaga de
forma coordinada amb els de Santander, Cadis i Astúries (11), en uns
moments en que el conjunt de miners de la nostra conca minera superava ja els 900 obrers (12).
A aquesta li seguirien les vagues
d’octubre de 1919 (13), de novembre
de 1920, i de novembre de 1922: es
van guanyar diferents reclamacions,
entre elles l’augment d’una pesseta
per tona de carbó extret (14). La darrera vaga anterior a la II República
fou la més llarga, des del 9 d’agost
fins al 3 d’octubre de 1923.
Amb la Dictadura de Primo de
Rivera s’aturarà tot el moviment sindical legal. No en debades l’aparició
del miner Antonio Villadet Roca,
trobat mort a l’Ebre l’agost de 1929
(15), ens fa volar la imaginació i recordar els esdeveniments narrats per
Jesús Montcada a la seva magna
obra Camí de Sirga...
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cions era entrar a treballar a les mines, però aquestes no estaven precisament en un moment d’alta demanda de mà d’obra. El sometent
de la Granja intentà forçar l’admissió de treballadors a Carbonífera del
Ebro, generant-se una mena de
«manifestació» d’obrers davant les
mines; a aquests es van sumar altres
obrers agrícoles del propi poble de
Mequinensa: la seva reclamació
consistia en demanar que es rebaixessen els jornals dels miners que ja
treballaven per poder ser admès un
major nombre d’obrers. A la següent
jornada laboral van acudir els obrers
de la Granja així com 200 de Mequinensa, el que va obligar a tancar
la mina i a ser custodiada per la Guàrdia Civil. La presència de la benemèrita va fer desistir dels seus propòsits als obrers en atur (8).
Però sens dubte el moment més
interessant fou durant la Setmana
Tràgica de Barcelona de l’any 1909.
La revolta contra la guerra del Marroc tingué un efecte immediat i directe al nostre poble: gran part del
veïnat va sortir al carrer per a protestar contra la guerra. Així doncs,
van tallar el pas de les barques per
l’Ebre, van destruir el telègraf i fins
i tot van evitar que els reclutes del
poble poguessen incorporar-se a files. A més a més, s’inicià una vaga a
les mines, fàbriques i comerços.
Davant la «perturbación sediciosa» el governador civil envià les forces de la Guàrdia Civil fent un total
de 25 detencions, entre els que es
comptaven almenys dues dones. Al
novembre d’aquell 1909 s’encetà
una campanya per l’alliberament
dels presos a través de la premsa que
aconseguí la seua llibertat provisional a l’espera del corresponent judici per sedició. L’any 1911 una comissió municipal es presentà davant
el president del govern (Canalejas)
demanant clemència per als veïns,
però no tingué resultat: el judici es
celebrà al març de 1914 i els encausats van negar els fets. Tots els testimonis del poble els hi van donar la
raó i la causa va quedar, doncs, tancada, per la qual cosa el fiscal retirà la denúncia (9).
Entremig d’aquests fets es produí
la vaga dels treballadors d’un dels
ponts sobre el Matarranya de l’any
1913. Els obrers –d’origen mequi-
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Fent camí per les llengües d’Aragó
// ANTONI BENGOCHEA

Amb aquest títol es presentava la
vesprada del dilluns 10 d’octubre el
Concert per les Llengües de les
Festes del Pilar, organitzat per la
Coordinadora Aragó Trilingüe.
La nit es va presentar esplèndida
(25 graus i ni una espira d’aire) i l’espai, acollidor i emblemàtic: la encisadora plaça S. Felipe, al bell mig del
casc antic de Saragossa i ben acompanyats per emblemàtiques escultures de Pau Gargallo, matarranyenc
universal, del que, malauradament,
ningú va fer esment, aprofitant la
conjuntura.
L’acte va començar amb notable
puntualitat tocades les 8 de la tarda,
davant d’una nombrosa i bulliciosa
concurrència (més de tres-centes
persones). A partir de les 10 va disminuir una mica, però sempre es va
mantindre una bona animació.
Presentat per Ignacio López Susín, que exercí de mestre de cerimònies com a representant de la
Coordinadora Aragó Trilingüe, va
obrir foc l’imprescindible duet format per Ángel Vergara i Toche Menal, conegut artísticament com La
Chaminera. Vergara, notabilíssim i
rigorós folklorista i un dels millors
músics populars de l’Aragó, va fer
una contundent declaració d’intencions abans de mostrar la capacitat
musical del grup.

A continuació va arribar el moment de llegir el Manifest. Era la
mitja de les nou i la concurrència va
ser la més elevada de la nit. López
Susín, va anomenar irònicament la
llengua catalana com «la innombrable». L’humorista Javier Coronas
va llegir la part del manifest en
castellà, «Jota», el cantant i guitarrista d’Ixo Rai (que també va presentar la part musical, va fer la lectura en aragonès, i un enèrgic i contundent Tomàs Bosque ho va fer en
el nostre català. Hi eren presents alguns personatges públics, sobre tot
de l’òrbita de la CHA i alguns integrants del món de la cultura. També hi era l’exviceconseller de Cultura del govern d’Aragó, el socialista
Juan José Vázquez.
Es va comptar amb grups musicals
d’animació a la mateixa plaça que
van aportar un to molt festiu, sobretot la secció de música i dansa de
l’Escola Popular de Música i, a l’escenari, es van succeir les actuacions
de Bufacalibos de Biella Nuei, Pepín (Banzo) i Chuanón, Zarrakatralla Folk i Pasatrés, tots excel·lents
grups, molt lligats al folklore aragonès. Va tancar l’acte l’únic representant del Rock i de la nostra terra, el grup establert a Queretes, Ya
Babé.
El concert va estar bastant ben or-

Moment
de l’actuació
del grup
Pasatrés
CHERARDO

ganitzat i considerem que va ser
molt positiu per a la normalització
aragonesa de la nostra cultura.
Ens resta agrair el treball dels organitzadors i col·laboradors, en especial d’Alberto Celma (coordinador i músic de Zarrakatralla) i de
Luismi Bajén (gran folklorista i
fundador de Biella Nuei).

L’Ajuntament de
Saragossa reclama
a la Presidenta Rudi
la protecció del català
// M.S.
L’Ajuntament de Saragossa aprovà una moció presentada per CHA, amb el suport dels diputats d’aquest grup, del PSOE i IU, censurant
que el català no tingue cobertura efectiva per llei
a l’Aragó i reclama a l’Executiu aragonès presidit per Luisa Fernanda Rudi que respecte «la
realitat trilingüe d’aquesta regió, on es parla català, castellà i aragonès».
L’alcalde Juan Alberto Belloch (PSOE) defensà personalment el vot favorable a la moció,
demanant que «el català estigue protegit per Llei
com a llengua pròpia d’Aragó».
La proposta de CHA obtingué els 15 vots en
contra del PP, en front del 16 favorables de la resta dels grups municipals.

// CARME MESSEGUER
Xandru Sánchez (Llangreu, Astúries, 1976) va irrompre en el panorama mediàtic fragatí en les darreres
eleccions municipals com a cap de llista d’Izquierda Unida. La seua campanya, combativa i vehiculada majoritàriament en català, li va merèixer
un «Premi Josep Galan a la normalització lingüística», que li va ser atorgat el setembre passat en la gala
anual de l’entitat.
Xandru va optar per conduir la seua
campanya en català en la convicció
que la dimensió social de les persones
està intrínsecament unida a la seua dimensió cultural. Per aquest activista,
la llengua, en tant que tret identitari,
funciona com un cohesionador social
de primer ordre, d’aquí que sovint els
intents del poder per neutralitzar la
contestació social s’adrecen primer a
la negació d’aquest element integrador que és la llengua.
En la seua Astúries natal, Xandru
havia estat militant de la Xunta pola
Defensa de la Llingua Asturiana,
una organització creada als anys vui-

tanta per implicar la societat asturiana en la defensa de l’idioma propi
amb l’objectiu d’aconseguir-ne la declaració de llengua oficial d’Astúries,
ja que la Ley de Uso y Promoción del
Asturiano, de 1998, regula l’ús de la
llengua asturiana en la toponímia,
l’ensenyament o les relacions amb
l’administració sense arribar a conferir-li estatus de cooficialitat.
Acabats els estudis de Pedagogia,
Xandru diu que li va tocar viure la crisi –la complexa reconversió de la
conca minera asturiana– quan a l’Estat encara es vivia la il·lusió de la bonança econòmica. Establert a Andorra, Xandru es va haver de guanyar la vida com a recepcionista d’hotel i es congratula d’haver pogut exercir en aquest petit país català com
a catalanoparlant els drets que li estan vetats encara com a parlant d’asturià.
Circumstàncies laborals i personals el van portar a Lleida l’any 2008
i va escollir Fraga per viure com a lloc
tranquil i en què li ha resultat fàcil fer-

Xandru
Sánchez
Hoya

se un lloc. Actualment treballa atenent
el servei del 1004 de la companyia Telefónica i va resultar escollit per al comitè d’empresa com a representant de
la CGT. Inquiet, afable i dialogant,
Xandru és un home d’idees sense oblidar l’acció: tot i haver ingressat a IU
en un dels moments baixos de la formació, exerceix una oposició responsable i molt activa, receptiva a les
necessitats ciutadanes (sanitat, salubritat, transport, cultura, ...), que sovint heu trobat reflectida en les pàgines de TdF.

U2

Val més Torrefeta que Castellserà
Sovint la traducció/adaptació de refranys i, sobretot, de frases
fetes d’una llengua a una altra presenta notables dificultats. Així
no ens ha d’estranyar que cada dia més les expressions fixes de
matriu castellana ocupen més espais en l’ús quotidià de la llengua catalana.
Una d’aquestes expressions castellanes que trobo que són
d’ús més freqüent en una conversa entre catalanoparlants, precedit o no de la falca ‘com es diu en espanyol/castellà’, és el refrany castellà/espanyol Más vale pájaro en mano que cientos volando, parèmia emprada per indicar que s’han d’aprofitar les
ocasions encara que no siguen del tot les que un hom espera,
les més volgudes. Un refrany –una idea– que en català s’ha intentat traduir, al meu entendre de manera no gaire encertada,
amb expressions com ara ‘més val un ocell en la mà que cent
volant’, per esmentar només una de les 45 citacions, totes molt
semblants, que trobem a l’apartat dedicat a l’ocell en el volum
corresponent de la magna obra de Sebastià Farnés Paremiologia catalana comparada –vuit volums editats entre 1992 i
1999–.
Això no és res més que intentar traduir els mots d’una frase,
no el pensament que hi ha al darrere, perquè si realment el que
es vol fer és adaptar la idea que val més la realitat tangible que
no la promesa d’un projecte millor, en català tenim el refrany

// Esteve Betrià
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Xandru Sánchez Hoya,
cap de llista per IU a Fraga

‘val més Torrefeta que Castellserà’, proverbi de clar origen
nord-occidental (a cavall de la Segarra i l’Urgell), una parèmia
que de sempre m’havia cridat l’atenció per l’encert de l’expressió. Amb tot, era un refrany que mai no l’havia vist emprat en
una obra literària o en una conversa espontània, fins que vaig
trobar-lo tal qual en la pàgina 131 de la versió catalana de la novel·la de l’escriptor italià Ignazio Silone La scuola dei dittatori,
edita per Edicions 62 el 1982 amb el títol de L’escola dels dictadors. Esclar que el traductor al català de l’obra de Silone havia estat l’historiador i periodista mequinensà Edmon Vallès,
una persona que ja en altres traduccions de l’italià havia demostrat una gran sensibilitat vers la llengua d’arribada: la catalana. Ara només tinc el dubte de com seria la frase original italiana.
Està clar que Edmon Vallès no va consultar cap refranyer català, sinó que va partir del seu coneixement de la llengua, perquè si ho hagués fet s’hauria trobat aquest refrany en l’apartat
dedicat a la geografia i, si tenia sort, amb el comentari que trobem en el recull Tots els refranys catalans d’Anna Parés i Puntas (Edicions 62, 1999) que es va limitar a dir ‘joc de paraules’,
sense veure el sentit últim –la idea– que conté aquesta meravella de la llengua que és el refrany ‘val més Torrefeta que Castellserà’.
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Mary Zapater,
XXIIè premi
Actuació Cívica
// HUGO SOROLLA
La fragatina Mary Zapater Labrador ha guanyat un dels sis premis Actuació Cívica de la Fundació Carulla. L’objectiu del guardó,
que es lliura des de l’any 1983, és
distingir «la tasca (generalment
poc coneguda, sovint anònima,
però exemplar) de persones vivents que sempre han actuat i actuen, sense equívocs, al servei de la
identitat pròpia dels països de llengua catalana, en els diversos àmbits de la vida i de la relació humana».
I és que Zapater és, des de fa dècades, una treballadora constant
en favor de la investigació i la difusió del patrimoni cultural local.
La vestimenta popular, les figures
rellevants de Fraga (o relacionades
amb la localitat) de la història recent, la llengua catalana o la cèlebre indústria fragatina de la figa
seca són només alguns temes que
ha promogut aquesta fragatina polifacètica.
Una difusió cultural que va començar a fer a Ràdio Fraga, en la
qual va treballar des de finals dels

anys 60 fins a principis dels anys 90 i on ja
feia servir la llengua
catalana. Des del
1996, Zapater edita
la revista d’història
local Fogaril i Calaixera. Quaderns de
memòria. Justament,
aquesta revista li va
merèixer un dels premis a la normalització
lingüística (1997) que
atorga anualment
l’IEBC.
La candidatura va
ser presentada fa un
parell d’anys per
l’Institut d’Estudis
del Baix Cinca i enguany ha estat guardonada. El lliurament
del premi serà el proper 12 de novembre,
dilluns, a les 19:00 h,
al Saló de Cent de
Barcelona.
Mary Zapater
ARXIU

NO SOM D’EIXE MÓN

Inquietud // Francesc Ricart
A la Franja es veu amb inquietud el possible procés cap a la independència de Catalunya. Ho he sentit aquests dies més d’un
camí i llegit també en paraules de Natxo Sorolla a la revista Presència (14/10/12) en un reportatge molt interessant sobre el futur
dels PPCC amb representants il·lustres. El nostre sociòleg hi diu
que, amb la independència, a la Franja «Pot desaparèixer TV3.
Desapareixeran les facilitats per a la gent de Fraga d’anar a l’hospital de Lleida o dels estudiants d’anar als instituts i les universitats...» Donant per fet la relació de causa efecte entre la creació
d’un nou estat i el funcionament de fronteres de les «d’abans de
Schengen». Em pareix que ho entenc, però ho veig exagerat perquè a Europa, on serem tots, hi ha unes regles del joc que difuminen els temors d’una suposada frontera infranquejable.
Hi ha, però, que ho veuen de manera ben diferent. Si es dóna el
final feliç que molta gent desitja, alhora també s’haurà de comptar amb els ciutadans dels altres territoris catalans. Com? El diputat Pere Aragonès (ERC) ho ha enunciat: «la futura república catalana hauria d’oferir el passaport a tots els ciutadans dels Països
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Catalans que el volguessin tenir; i (...) d’aquesta manera es veuria
clarament l’abast de la nació...» És una altra manera de veure la situació. Una manera il·lusionant per a qui simpatitza amb la hipòtesi de la futura sobirania de Catalunya, i que pot ser una fórmula
satisfactòria per desfer les inquietuds de la ciutadania de la Franja.
Aquesta és la qüestió. Des de la condició d’aragonès i espanyol
pots sentir inquietud davant la independència perquè no hi ets, però
també et pots veure esperançat per la condició de ciutadà de la Franja a partir de la qual se’t reconeixerà la singularitat de la catalanitat i podràs adquirir la ‘doble nacionalitat’, o com se n’haja de dir.
Ja sé que continueu tractant-me d’il·lús: «aquest parla de la independència i resulta que el més calent és a l’aigüera...» Teniu raó:
que res no és segur i que hi ha molt per recórrer. Per cert acabo
amb una inquietud meua: si Catalunya no arriba en poc temps a
la sobirania, jo i molts quedarem decebuts, però sobretot ho lamentarem perquè el futur amb Espanya serà inviable i molt més
negre i, en aquesta tenebra, no en dubteu, també s’hi veuran arrossegades les nostres comarques.

El que ens cal urgentment no és pas
una llei, sinó un govern que complisque la llei vigent: la llei 10/2009 de desembre, d’ús, protecció i promoció de
les llengües pròpies de l’Aragó. Que
no és perfecta? Oi tant que no n’és;
però és la llei, i un govern que no la
compleix es desautoritza ell mateix.
Luisa Fernanda Rudi, que presideix el
govern de coalició des de fa més d’un
any, havia promès de derogar la llei o
canviar-la en la seua campanya electoral. Aqueixa promesa és un fet
plusquamperfet. Ja ho havia dit, i en
això estem o està aturada. Ara sabem
que aquest govern farà tot el possible
per a no fer res.
Que el canvi promès siga un futur
imperfet encara que les Corts de l’Aragó aproven l’«Avantprojecte de Llei
d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques» presentat per la Consellera d’Educació,
Cultura i Esport, Excma. Dolors Serrat el 18 de juny del 2012 a l’opinió pública i al Consell d’Educació, sense previ avís al de les Llengües de l’Aragó
com havia promès, també és cert.
Futur imperfet, dic, més que el present, no perquè siga pitjor el text de
l’Avantprojecte que el de la Llei Vigent –que ho és, impresentable i fins
i tot i un esperpent com l’«Ecce
homo» de Borja–, sinó perquè tampoc
no es complirà. I és per açò que es presenta com a possible llei allò que és
evidentment impossible, i ells ho saben. L’Avantprojecte no és un projecte sinó una estratègia perquè es faça
la seua voluntat contra tot dret; és a
dir, perquè no es faça res en aqueixa
matèria. No obstant si de mi depengués redactar un projecte de llei de
llengües per a l’Aragó, en el supòsit
que una volta aprovat a Corts prevalgués com a llei sobre el Govern; si
em consultessen, o m’haguessen consultat abans al Consell Superior de
Llengües, aplegaria –o ja hi hauríem
aplegat, probablement amb l’ajut de
tots els consellers– a un acord sobre
els principis bàsics per a una llei de
llengües viable, sostenible i efectivament acceptada per la majoria dels
ciutadans aragonesos. Heus ací els
principis bàsics als quals em refereixo:
1. Presumesc –en primer lloc– que

la majoria dels aragonesos acceptaria
sense dificultats una llei d’ús de les
llengües pròpies on es defensés el dret
dels parlants a expressar-s’hi lliurement, que no una altra per a conservar-les mortes o vives a la reserva, embalsamades o exposades sota pal·li,
com a relíquia o part integrant del patrimoni immaterial de la cultura aragonesa.
2. Que les llengües són dels parlants
i per a parlar responsablement; és a dir
per a parlar i escoltar, perquè enraonant la gent s’entén.
3. Que una llengua materna en la
que s’aprèn a parlar i a escoltar per primera vegada, és la via d’accés a qualsevol altra i aquesta és una ampliació
de la competència verbal humana.
4. Que els infants que van a escola
hi han de perfeccionar la seua capacitat de parlar i d’escoltar i que, per
tant, la seua llengua vernacla no pot
quedar-se a casa o en el món de la
vida, al carrer. Ni l’escola pública al
marge d’aquesta vida.
5. Que la capacitat de parlar i d’escoltar dels infants, una volta perfeccionada al parvulari, haurà de progressar gradualment a l’escola amb
l’alfabetització en la pròpia llengua.
De manera que la seua competència
lingüística augmente amb l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura.
6. Que a l’Aragó es parla l’aragonès,
el castellà i el català, i que aquest és
el nom de les llengües pròpies i històriques que es parlen a l’Aragó.

J. Bada
entrevistat
per Màrio
Sasot en
1984
JULIO GARCÍA
GALAVIS

7. Que el reconeixement oficial de
l’aragonès i del català en els respectius
territoris on es parlen i el consegüent
ensenyament de la llengua normalitzada a les escoles, sense menyscabar
el castellà, hauria de considerar-se normal, convenient i desitjable.
8. Que en tot cas cal que prevalga la
comprensió entre els parlants. A cada
context i segons les circumstàncies
s’hauria de fer servir la llengua en què
més bé s’entenguen les parts sense mediació de tercers ni traduccions supèrflues.
9. Que no obstant l’ús ordinari del
castellà a l’administració per raons
pragmàtiques i econòmiques, ha de
prevaldre en ocasions, tenint compte
de les circumstàncies, l’ús de qualsevol de les altres llengües aragoneses
a requeriment dels seus parlants.
10. Que s’hauria de mantenir el
Consell Superior de les Llengües de
l’Aragó amb autonomia pròpia.
11. Que l’autoritat lingüística hauria de ser per a l’aragonès la seua pròpia acadèmia. I els seus membre reconeguts experts en la matèria: filòlegs,
lingüistes i autors d’acreditat prestigi.
12. Mentre que per a la llengua catalana n’hi hauria prou amb un grup
d’acadèmics corresponents adscrits
a l’autoritat lingüística reconeguda
pràcticament en tot el seu domini.

OPINIÓ

// JOSÉ BADA, EXPRESIDENT DEL CONSELL SUPERIOR DE LLENGÜES I EXCONSELLER D’EDUCACIÓ DE LA DGA
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Una Llei de Llengües per a l’Aragó*

* Text llegit el passat 29 de setembre a Fraga,
en el marc de les Jornades Cinga Fòrum
2012.
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II JORNADES GUERRA CIVIL 1936
Queretes, del 5 al 9 de desembre de 2012

Programa
CONFERÈNCIES
Salo d’actes del Centre Cultural
Dimecres 5, 19h
La Col·lectivitat de Queretes (1936-1937): algunes reflexions
Per Renato i Encarnita Simoni
Dijous 6, 19h
Palmira Pla. El compromiso irrenunciable de una maestra cretense
Per Víctor Juan Borroy
Divendres 7, 19h
L’escola de la República als quaderns dels xiquets de Queretes
Per Jaime Sorolla i Encarnita Simoni
Dissabte 8, 19h
«Escuela nacional» i «auxilio social»
Per Vanessa Arrufat Puyo i Juan Luis Camps
Diumenge 9, 18h
Correspondencia en tiempos de guerra. Madrinas de guerra
Per Juan Antonio Mir i Juan Luis Camps

EXPOSICIONS
Sala Ilercavònia del Recinte Firal
6, 7, 8 i 9 de desembre. Horari: d’11h a 13h i de 16h a 18:30h
Material bèl·lic i documentació relacionada, per Joaquín Llerda
Fotografies de l’època, per José Antonio Albesa
Col·laboren Josep Buendia i Alan Albesa

CINE FÒRUM
Salo d’actes del Centre Cultural
Dijous 6, 22:30h: La lengua de las mariposas
Divendres 7, 22:30h: El Florido Pensil
Dissabte 8, 22:30h: ¡Arriba Hazaña!
Pel·lícules de suport a la discussió aportades per Camilo Piera
Entrada gratuïta

Foto de fons: Lluís Companys a Alcanyís. Arxiu A. Centelles

