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Contra el Pantà de la Torre
Col·lectius de la conca alta del Matarranya
presenten una allau d’alegacions contra
el projecte
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S’està acabant de fer la divisió comarcal d’Ara-
gó. Per a les comarques de la Franja (en aquest
mateix mes s’ha aprovat  la creació de la del Baix
Cinca i la Llitera) aquest procés ha estat un nou
pas per treure’ns la nostra identitat, de dividir-
nos, de dissoldre’ns amb altres pobles de parla
castellana, en molts  casos sense cap raó histò-
rica o geogràfica consistent…

La Llei 10/1993, de 4 de novembre de Comar-
calització d’Aragó al Preàmbul I diu:

… La existencia de comarcas en Aragón, en
cuanto realidades geográficas, económicas, cultu-
rales e históricas con características e intereses
comunes, es un hecho que acreditan los víncu-
los y relaciones entre los municipios de deter-
minadas zonas y en torno a diversas ciudades,
y que espontáneamente es sentido por sus pobla-
ciones como bases comunes de convivencia…

I al Capítol I, article 1…, diu: los municipios
limítrofes vinculados por características e inte-
reses comunes podrán constituirse en comar-
cas, que gozarán de la condición de entidades
locales. I al article 4: El territorio de cada
comarca… deberá coincidir con los espacios
geográficos en que se estructuren las relacio-
nes básicas de la actividad económica y cuya
población esté vinculada por características
sociales, historia y tradiciones comunes que
definan bases peculiares de convivencia.

I al Capítol II : 
Artículo 6. La iniciativa de creación de una

comarca …deberá basarse en un estudio docu-
mentado en que se justifique la creación de la
comarca y, en especial, los siguientes extremos:

ESTISORES
Miguel Estaña

… g) Existencia de vínculos históricos, econó-
micos, sociales y culturales que configuren la
comarca…

Fent cas als criteris que diu la llei, una de les
característiques per a definir la composició dels
pobles de cada comarca, hauria d’haver estat la
llengua. O la llengua no és un fet diferencial prou
important? Es veu que per als nostres dirigents no
ho és. L’única comarca que és tota catalanopar-
lant és la del Matarranya. 

Un fet que clama el cel, és la situació dels
pobles del Baix Matarranya. No tan sols no han
mirat la llengua d’aquets pobles, no han fet cas
ni als vínculs geogràfics! Faió, Nonasp, Favara i
Maella són pobles vinculats  (com a mínim) per
la llengua i la geografia (el riu Matarranya), els
han separat de la Comarca del Matarranya i els
han ficat a la Comarca de Casp. Quina docu-
mentació s’haurà aportat per a justificar «La exis-
tencia de vínculos históricos, económicos, socia-
les y culturales que configuren la comarca…»
entre, per exemple Faió i Chiprana?

Sense oblidar la inclussió al Baix Cinca de
pobles esencialment monegrins com Candasnos
o Ontiñena, o la forçada bicefàlia de Binèfar i
Tamarit. 

L’important és dividir, dissoldre… Què ens
tenen por? Què poc coneixen els nostres dirigents
a la gent de la Franja.

Sol ens queda l’esperança de que, amb el pas
del temps, quan augmento la cultura i la sensibi-
litat al sí de les nostres comarques, es puguen fer
canvis i cada poble es situe a la comarca que li
correspon.

La (des) comarcalització de la Franja
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s  u  m a r  i salutació del director
En diferents temporades de l’any s’organitzen en quasi totes

les nostres comarques de la Franja fires de caire artesà, tradi-
cional o ecològic, que parteixen d’arrels medievals (de quan enca-
ra es practicava l’economia del bescanvi) i que tenin la virtut
de reviscolar vells costums populars i de donar noves i sanes

oportunitats de convivència entre gent de poblacions veïnes. 
En aquest número parlem de la Fira de Sant Emegard, que se celebrà a l’octubre a la Seu d’Ur-

gell, amb una nodrida representació d’artesans de la Ribagorça, i aquest mes de novembre ha tingut
lloc a Ràfels (el Matarranya) una nova edició de la seua Fira on conviuen els aliments tradicio-
nals de la zona, peces de ceràmica popular i la darrera tecnologia en parcs eòlics.

Penso que aquests tipus d’esdeveniments estan una mica deixats de de la mà de les institucions
i s’assenten en massa proporció en l’esforç i el voluntarisme dels mateixos entusiastes comer-
ciants, aquests nous joglars i corremóns del segle XXI. Caldria un plantejament de suport més
seriós i decidit per part del Govern d’Aragó i les comarques, en capítols com la promoció i divul-
gació pública d’estes fires. 

Màrio Sasot

CARTES CREUADES

cartes dels lectors
Pessimisme

És molt trist veure com ens tracten les nostres
autoritats, salvant excepcions; tots depenen del
que els seus partits amb seu a Madrid o Sara-
gossa tramen o disposen des de fosques ofici-
nes, sense tenir en compte les necessitats de la
gent i del territori.

Fart de tot això és l’abandonament del terri-
tori, una economia en regressió, unes comuni-
cacions que fan pena per falta d’inversions, i un
espoli constant dels nostres recursos.

Exemples d’inversions que no han servit de
res són el bombeig de Beseit, set-cents milions
enterrats, algú s’omple les butxaques, a més de
la repressió policial i les estossinades a la gent
que defensa la seua dignitat i la seua terra, i tot
això ho fan pel nostre bé. Gràcies!

I ara ens toca la grossa, el pantà de la Torre
del Compte i la Freixneda, seixanta-cinc metres
d’altura des de la base i cinc-cents metres d’am-
plada, i aquí empenyoren els regants per cinquan-
ta anys, a pagar aproximadament cent mil pesse-
tes per hectàrea el primer any. Arromangat que
va fort! Podrem veure com puja el cost de l’ai-
gua un 30%, quan semblava que amb les Basses
laterals s’assegurava les necessitats dels regants
i es deixava el riu, declarat corredor ecològic,
transcórrer tranquil·lament; i tot això és perquè
l’aigua del Matarranya a d’anar a Múrcia, a enri-
quir una gent que degut a un creixement irres-
ponsable ha esgotat els seus recursos per una
dolenta gestió de l’aigua, i ara han de seguir crei-
xent espoliant la poca que tenim. Cal que ens
mobilitzem per salvar el nostre riu i cal que en
fessem un ús racional i sostenible.

Seguint amb el cúmul de despropòsits s’aca-
ba d’iniciar una nova comarcalització que

desmembra les comarques de parla catalana sota
administració aragonesa deixant-les totalment
desvinculades del seu context històric.

I ja no parlem de l’anomenada Llei de Llen-
gües, ben pobra i esquifida de continguts, l’únic
que feia si s’aprovava era reconèixer el català
com a llengua de la Franja; ni això és capaç de
fer-ho el govern d’Aragó; excuses si que en sap
tenir, totes per justificar la seua inutilitat, està
clar «Ni protección ni difusión».

Començaria a ser hora que la gent que ens
administra, que ens representa políticament
començaren a pensar en la seua gent, i no a
aconseguir endolls a la capital per traure’n bene-
ficis personals.

Fins un altra!
Paulí Fontoba i Sole
Calaceit –el Matarranya–

Purins
Sovint apareixen pels periòdics notícies que

afecten al tema de les purines i així, als greus
problemes a Osona, o a la possibilitat de conta-
minació dels pous a l’Anoia, s’hi afegeixen els
problemes a d’altres zones, com ara, les de la
zona de la Franja. Les nombroses granges
aboquen quantitats indepurables (?) de purines
i el problema es vol atrallar amb depuradores de
purines. Fa poc, vaig llegir que a Serós anaven
a posar-ne una. Anant a Mequinensa, observo que
a Torrent n’hi ha una altra…però funciona? Si
algú em pogués fer cinc cèntims sobre aquesta
ultima…

Jose Lluís Peña
Alcarràs –el Segria–
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La conca alta del Matarranya, 
contra el pantà de la Torre del Comte

Lluís Rajadell

EL MATARRANYA
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Volada
El company de ploma Josep

A. Chauvell està preocupat,
segons un polèmic article que
ha publicat a El Temps, per la
literatura que fem i publiquem
al Matarranya. Segons diu ell,
és massa localista, tant en el
llenguatge com en els temes i
a més té poca qualitat. Tot
plegat la jutja endogàmica i
viciada. I es fixa, per concre-
tar, en tres llibres, Esfera, de
Juli Micolau, L’armariet, de
Teresa Jassà i Històries i
romanços, d’un servidor,
publicats recentment. Em limi-
to a reproduir part del comen-
tari que en fa l’Artur Quinta-
na: «Tot el que Chauvell critica
es troba en la seva obra…..i ell
seria el primer condem-
nat…..Tot bon escriptor és
endogàmic…I si segueix
mestre Fabra no dubta a fer
servir formes locals ja que
d’aquesta manera entraran al
català literari de la mà d’algú
que les coneix bé…». La qües-
tió de la qualitat ja és més
personal, difícil de jutjar i hi
hauria molt a parlar. En tot cas
no som els interessats els més
apropiats per criticar-nos,
perquè si ja en som pocs, no cal
que a sobre anem mal avin-
guts. També diu que no tenim
actitud expandidora. Pot ser
ens limitem a expandir la llen-
gua, més modestament, pels
nostres pobles, que en tenen
molta falta, abans de passar a
pretendre abastar tot el territori.
Jo crec que, en definitiva tot
això és una qüestió de pers-
pectiva. Chauvell mira les
coses, com una àguila, que vola
per les alçades del cel literari
i jo miro més a ran de terra,
amb la volada curta i feixuga
d’un pollastre vell, que sap que
qui fa el que pot, no està obli-
gat a més. I encara gràcies.

Miquel Blanc

La conca alta del Matarran-
ya s’ha mobilitzat en contra
del projecte del pantà de la
Freixneda-la Torre del Comte,
en període d’informació públi-
ca. Col·lectius de Vall-de-
roures i de Beseit, fonamen-
talment, han presentat una allau
d’al·legacions en contra d’un
embassament que consideren
inviable mediambientalment i
econòmicament. Encapçalats
per la Plataforma en Defensa
del Matarranya (Pladema),
comunitats de regants, l’Ajun-
tament de Vall-de-roures i veïns
dels dos pobles van presentar
el mes de juny al·legacions
contra el projecte a la seu de la
Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre a Saragossa.

El president de Pladema,
Alberto Moragrega, va ressal-
tar que l’Ajuntament de Vall-
de-roures va recolzar «per
unanimitat» la presentació de
les al·legacions contra el pantà.

Si l’obra es fa realitat, la cua
de l’embassament arribarà a
les proximitats del poble. Al
Consistori estan representats
PAR, PP i PSOE.

Les al·legacions ressalten
l’afecció que es causarà al riu,
«un dels millor conservats de
l’Europa mediterrània», la
dubtosa viabilitat econòmica -
costarà 68 milions d’euros- i el
fet que a l’hora de pagar el
cànon per la construcció del
pantà hagin de contribuir-hi
també els regants de Beseit,
Vall-de-roures i la Portellada,
que estan aigües amunt de la
presa i no podran beneficiar-se
de l’aigua embassada.

Segons Pladema, els regants
hauran de tornar l’import de
l’obra en els pròxims 50 anys
amb un interés del 4% pagant
un cànon per hectàrea regada.
Això suposarà un cost afegit de
480 euros –80.000 pessetes–
per hectàrea d’horta, una quan-

titat inasumible per als agri-
cultors i que, segons Pladema,
comportarà la «desaparició del
petit agricultor».

Alberto Moragrega afirma
que el pantà de la Freixneda és
«l’opció de regulació més cara
de la conca i suposarà la hipo-
teca de les terres de regadiu del
Matarranya durant 50 anys».

Moragrega afegeix que el
propi projecte del pantà reconeix
que amb les basses de regulació
laterals previstes a la conca mitja
i baixa es garanteixen pràctica-
ment al 100% les necessitats
dels regadius actuals. 

El president de Pladema
considera que els regants
haurien de movilitzar-se per a
demanar una moratòria en
l’aprovació del projecte per a
buscar altres alternatives més
barates, com la modernització
dels regadius actuals i la cons-
trucció «definitiva» de les
basses laterals.

Tram del riu Matarranya on construiran el pantà de la Torre del Comte-la Freixneda
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El grup Túrnez&Sesé,
compost per en Xavi Túrnez,
Daniel Sesé, Jesús Vidal i
Jordi Ruiz,  es pot dir que va
néixer arran del projecte del
CD Una roella al cor. Apartir
d’aquí  van gravar una
maqueta, sota la direcció
tècnica d’en Jean-Pierre
Guitard, amb cançons de
Desideri Lombarte, la qual
va resultar guanyadora del
concurs Sona 9 de l’any
passat. El premi ha consistit
en l’enregistrament del disc
Quedarà la Paraula als estu-
dis Kay de Manresa –amb la
producció d’en Toni Xuclà–,
la gravació d’un vídeo-clip
promocional, i tota una sèrie
d’oportunitats de donar a
conéixer la música del grup.
Ara, un cop el CD  és a la
venda i  la  formació  ha
començat a aparéixer en
programes  de  màx ima
audiència, hem volgut reco-
llir les sensacions d’en Daniel
Sesé.

Pregunta: Com se us va
ocórrer musicar en Desideri
Lombarte?

Resposta: Tot ve del projec-
te que va impulsar l’Associa-
ció Cultural del Matarranya:
Una Roella al Cor. Vàrem fer
unes tres o quatre cançons per
aquest CD col·lectiu i el poeta
ens va frapar tant que final-
ment es van composar uns 24
temes.

P. Vosaltres sou de Barcelo-
na, de cultura urbana, mentre
que en Desideri és un poeta
rural, d’un territori lingüísti-
cament i  geogràficament
perifèric. Ha suposat un gran
esforç entrar en un univers
poè t i c  t an  a l l unya t ,  en
aparença, de la vostra realitat?

R. Justament tot al contrari.
L’home urbà té una gran neces-
sitat d’apropar-se a la natura,
al medi rural. Això ens fa atan-
sar a un altre tipus de realitat

que ens preocupa és dotar el
vers de la seva precisa melodia
per aconseguir la màxima
comunicació amb el nostre
interlocutor.

P. Diuen que tothom té un
passat. Quines influències ens
podeu confessar?

R. Som quatre persones en el
grup: en Jesús Vidal, en Jordi
Ruiz, en Túrnez i jo mateix.
Les influències van des de la
música clàssica, la cançó tradi-
cional o la sonoritat medi-
terrània, passant pels Beatles i
la cançó francesa, fins al tango
i la música antiga.

P. Molts poetes s’han popu-
laritzat arrel de ser musicats.
Creieu que pot passar el mateix
amb en Desideri Lombarte?

R. Per què no? En Desideri
Lombarte és un gran comuni-
cador amb un gran poder de
penetrar en la sensibiitat de qui
l’escolta o el llegeix.

P. I més enllà d’en Deside-
ri, hi ha vida? Vull dir si us heu
plantejat de musicar altres
poetes o fins i tot si penseu fer
les vostres propies lletres.

R. Ja hem fet obra de Salva-
dor Espriu, Josep Carner,
Màrius Torres, Montse Gort,
J.A. Goytisolo,...

P. Això vol dir que el proper
disc no serà monogràfic d’un
sol poeta? Per cert, com està la
possibilitat d’editar un segon
disc?

R. Tenim un contracte per
editar tres discos. Ens agrada-
ria treballar obra de Carner i
d’Espriu en el segon disc.

P. A part del disc, com van
les actuacions? Quan us podem
veure en directe?

R. Estem fent actuacions per
Barcelona i esperem ben aviat
presentar oficialment el nostre
disc Quedarà la paraula per
les comarques de la Franja.

Carles Terès

Actuació del grup Túrnez&Sesé a Torredarques
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molt més relacionada amb
hàbits i atavismes que l’habi-
tant de la ciutat té adormits.
Nosaltres hem volgut recupe-
rar el sentiment perdut envers
la natura. Hem trobat la calma
serena que ens ha fet aprofun-
dir en l’univers poètic d’en
Desideri. El poeta ens parla de
la vida i de la mort, de les
paraules perdudes, dels mites
i d’un esdevenir diari, senzill
i a la vegada, essencial.

P. Vau guanyar el Sona 9 en
la modalitat de cançó d’autor.
Avui en dia, passada l’època
daurada dels grans cantautors,
què podeu aportar al món de la
música? Es pot ser modern i
cantautor alhora?

R. Suposo que haurà passat
l’època daurada pel públic i
per la gent, però no pels cantau-
tors. La majoria d’ells: Toti
Soler, Maria del Mar Bonet,
Serrat, Amancio Prada, Paco
Ibáñez, Joan Isaac... continuen
ed i t an t  d i s cos .  A lguns
d’aquests publiquen autènti-
ques obres de maduresa crea-
tiva i artística que es poden
considerar entre el millor de
les seves carreres. En els anys
80 el públic, que majoritària-
ment havia gaudit i donat
suport a aquest tipus de músi-
ca i poesia, àvid d’experièn-
cies més banals, va anar aban-
donant progressivament aquest

moviment. De la mateixa
manera no es pot oblidar el poc
suport que les institucions polí-
tiques van donar-hi. Tenim com
a mostra dolorosa el cas de
l’Ovidi, que a partir dels anys
80 no va poder enregistrar cap
disc. Va morir sense poder tenir
la satisfacció de veure editada
la major part de la seva obra i,
com ell deia, «poca aventura,
amic, en l’aventura de ser-ne
conseqüents i esperar l’eco».
Pel que fa a Túrnez & Sesé, no
podem ser del tot conscients
del que podem aportar. Supo-
so que des d’una perspectiva en
el temps, si les coses van bé, ja
ho veurem. Nosaltres intentem
fer una feina rigorosa en la
musicalització de la poesia.
Bevem de les arrels tradicionals
i ens sentim propers a un àmbit:
la sonoritat mediterrània.
Creiem en el gènere de la
cançó, aquell que estableix un
equilibri just entre la melodia,
el text i la interpretació. Em
parles de modernitat i el que
toca, en teoria, per allò de ser
modern, ens ve absolutament
mediatitzat per interessos molt
concrets de certes indústries
«culturals». En música, de
vegades, es dedica més atenció
a l’embolcall, a l’epidermis,
on s’amaguen esquelets sovint
d’una inconsistència ridícula.
No sé si es pot ser modern. El

Daniel Sesé, compositor i guitarrista del grup Túrnez&Sesé

«L’època daurada dels cantautors no ha passat»
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del ramal
Com recorden prou bé els

que ja vivien quan s’hi va
morir aquell gos de dictador,
inclosos els amables carques
baix-aragonesos de sonors
«apellits» catalans que mos
llegeixen amb delectació,
abans los gossos anaven solts
pels carrers i camins, i els
hòmens portaven del ramal
a les bèsties domèstiques com
eren los rucs, los matxos i els
cavalls.

Però aquell ordre que parei-
xie immutable ha donat pas,
en un obrir i tancar d’ulls de
trenta anys, a una nova forma
de vida i a un món terrible-
ment mogut i  global de
conquestes tècniques, millo-
res socials i d’imatges espec-
taculars com la d’un animal
de quatre potes que va rade-
ra d’una persona que porte
una cordeta a la mà.

Abans els animals feien
molta feina a les cases i molt
fem, que prou bé anave per
adobar els camps. Ara moltes
cases estan plenes d’animals
que els donen escàs profit
material i moltíssima feina
per la qüestió del fem, vull dir
de lo que caguen.

Quan los nostres pares eren
xiquets, els més humils i
pobrets dels pobles, anaven
avergonyidets a replegar fem
pels carrers i els camins. Però
ara, gent de carrera, estudiants
universitaris, professionals
lliberals, funcionaris, mili-
tars retirats i pensionistes van
replegant delicadament, o
haurien d’anar si tingueren
prou vergonya, la merda dels
seus gossos pels carrers i els
jardins.

O sigue, tot un canvi de
civilització per aplegar a la
conclusió que, les persones i
els animalets, mos duguem
tan poc en tantíssimes coses
que no ens podem desfer uns
dels atres.

Tomàs Bosque

Al repassar números enda-
rrerits del periòdic La Comar-
ca retrobo una notícia publi-
cada en l’edició de 19 d’abril
d’enguany en referència a
l’aprovació de la llei de crea-
ció de la comarca del Mata-
rranya. Comenta el redactor
que amb la llei s’ha fet un reco-
neixement de la doble deno-
minació, en castellà i en català,
dels municipis que la compo-
sen. I afegeix que, a les Corts
d’Aragó, únicament el grup
popular ha rebutjat el reconei-
xement del bilingüisme amb
l’argument que la qüestió s’ha
de resoldre amb l’aprovació
de la llei de llengües (?). En la
mateixa notícia es transcriuen
unes declaracions fetes per
Ángel Meseguer, alcalde de
Massalió (pel PP) i actual
president del Consell Comar-
cal del Matarranya, a l’afirmar
que a les Corts, i de cara a la
galeria, és normal que uns
voten a favor i uns altres en
contra, com ha passat en este
cas amb el seu partit, però que

tot això es deu a què encara no
tenim una llei de llengües (?).
L’article finalitza amb les
manifestacions de Fernando
Cavero, alcalde de Ràfels (pel
PAR), que critica la poca coor-
dinació entre el grup parla-
mentari popular i la gent d’es-
te partit a la comarca, així com
l’escassa sintonia entre els
diputats populars i els alcaldes
i regidors de la zona que,
segons ell, ho tenen molt més
clar.

Tot i les aparents contradic-
cions entre els diferents nivells
del PP, lamento no compartir
l’opinió del Sr. Cavero ja que,
amb escasses excepcions, no
veig que els alcaldes i els regi-
dors d’aquell partit al Mata-
rranya tinguen les idees tan
clares com ell diu. Les comp-
tades excepcions que conec
accepten en privat, i molt confi-
dencialment –sobretot no li ho
digues a ningú–, la conve-
niència de legislar la cooficia-
litat. Uns altres (la majoria)
continuen mantenint que no

veuen necessària una llei de
llengües, que açò del «xapu-
rriau» sempre s’ha parlat i que
no hi ha cap perill que es perda.
I la resta es fa el desentès. 

En eixe sentit resulten molt
interessants els resums numè-
rics dels electes locals del
Matarranya que han signat el
«Manifest de Mequinensa», ja
que solament 8 dels 51 regidors
del PP ho han fet (un 15,69%),
quan els del PSOE en són 29
sobre 30 (un 96,67%), i 24,
sobre un total de 36, els del
PAR (el 66,67%). 

Per tot això, com que les
dades que han transcendit de
l’enquesta que la DGA va fer
als ajuntaments no diuen gaire
cosa, per a eixir de dubtes i
saber amb certesa quina terra
calciguem, seria interessant, i
convenient, que els 42 regi-
dors pel PP que no l’han signat
ens aclariren públicament
quina llei volen, si és que la
volen, perquè la que pretenen
els diputats del PP a Saragos-
sa ja sabem quina és.

Les coses clares 
i el xocolate espès

J.A. Carrégalo

Agermanament de Cabrils amb el Casal Jaume I de Calaceit
El 22 de juny arribava l’au-

tobús de calaceitans a la vila de
Cabrils, poc desprès arribarien
també els grups i músics de la
Franja de Ponent. Des del dia
abans una representació de
Calaceit ja havia començat a
viure les jornades culturals dels
Països Catalans que durarien
quatre dies i havíem preparat
conjuntament entre l’ajunta-
ment de Cabrils, les entitats de
la vila del Maresme i el Casal
Jaume I de Calaceit. 

Conferències, presentació de
llibres, danses, quatre corals i
la banda simfònica de Bada-
lona, espectacles de foc,
concerts de grups de la Fran-
ja, cercaviles, gegants i trabu-

caires eren part de l’intens
programa. 

A les 8 de la vesprada però
d’aquell dissabte 22 de juny
fou l’acte formal d’agermana-
ment. Els representants de
l’Ajuntament de Cabrils inter-
canviaren obsequis amb la Rosa
Domènech, regidora de cultu-
ra de l’ajuntament de Calaceit
i amb en Paulí Fontoba, coor-
dinador del Casal Jaume I de
Calaceit. Signaren al llibre
d’honor i l’endemà en Paulí en
rebre la flama del Canigó va
dirigir unes paraules encorat-
jadores a la munió de gent
congregada per portar la flama.
S’iniciava així una relació que
ara tindrà la seua tornada a

Calaceit, en unes jornades que
la vinent primavera dedicarà
el Casal Jaume I de Calaceit a
la vila de Cabrils.
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L’Associació Provariant de
Fraga ha decidit recentment
dissoldre’s, una volta entrada
en servei la infraestructura que
va ser el sentit de la seua cons-
titució ara fa sis anys. La deci-
sió s’ha fet pública a través
d’un comunicat de premsa en
què s’assenyala que «una volta
inaugurada i posada en funcio-
nament la variant, l’Associació
Provariant de Fraga ha vist
complert l’objectiu fonamen-
tal pel qual es va fundar: el
desviament del tràfic de la N-
II fora de la travessia de Fraga,
amb la qual cosa s’ha consi-
derat unànimement donar per
conclosa la labor i procedir a
la seua dissolució».

L’Associació va nàixer fa sis
anys, darrera un greu accident
a l’interior de la travessia de la
N-II, per mantenir viva la flama
de la reivindicació d’eixa
variant que va veure la llum
aquest estiu. La seua labor, va
canalitzar la pressió social i
ciutadana que va abastar el seu
punt àlgid en una manifestació
que va reunir més de quatre
mil persones i que va contribuir
de manera decisiva a agilitzar

l’obra. En el comunicat s’as-
senyala precisament que
«aquest posicionament incon-
dicional de la població indica
que hem sigut un mer instru-
ment de la societat, (…) estem
convençuts que si en alguna
cosa ha ajudat la nostra Asso-
ciació a la problemàtica de la
travessia, ha sigut mèrit de tota
la població, principalment de
Fraga, però també de la comar-
ca, així com dels propis usua-
ris de la carretera».

L’associació considera que,
tot i que el projecte de la
variant no està finalitzat en la
seua totalitat, «el seguiment
d’aquests projectes pendents
pertoca a altres entitats o Admi-
nistracions». Finalment, els
responsables de l’associació
han manifestat la seua satis-
facció per veure com han desa-
paregut tots els recels que
provocava el desviament de la
carretera nacional, ja que s’ha
vist que «no suposa un dete-
riorament econòmic general
per a Fraga sinó que augmen-
ta el potencial de desenvolu-
pament econòmic de forma
molt important».

Torrent de Cinca reclama l’antiga travessia de la N-II
L’Ajuntament de Torrent de Cinca ha sol·licitat al Ministe-

ri de Foment que li transfereixi l’antiga travessia de la N-211
que discorre pel centre de la població i li concedeixi una
subvenció, que rondaria els 180.000 €, per acometre’n la urba-
nització. L’antiga travessia de la N-211 té més d’un quilòme-
tre de longitud, cosa que la converteix en la principal avinguda
de la localitat, d’ací l’interès del consistori de Torrent per
urbanitzar-la com cal.

Uns quants anys després de construir-se la nova travessia
de la Nacional 211 a Torrent, l’antiga, que travessa els casc
urbà, encara té la qualificació de carretera, amb les servituds
i limitacions d’aquesta travessia per a la seua incorporació a
la xarxa urbana.

L’antiga travessia es troba en molt mal esta, tot i convertir-
se en la principal avinguda de Torrent. La intenció de l’Ajun-
tament és procedir a la seua urbanització, millorant el ferm,
les voreres i els serveis d’aigua, clavegueram i enllumenat. A
més, amb la incorporació a la xarxa urbana, eix carrer quedarà
lliure de les limitacions urbanístiques que implica la seua
consideració de carretera.

L’Associació provariant de Fraga es dissol
Jaume Casas

L’Institut d’Estudis del Baix Cinca IEA ha engegat les acti-
vitats corresponents al darrer quadrimestre de l’any (setembre
a desembre). Per una part, s’ha iniciat el curs de català per a perso-
nes adultes. Les classes tenen lloc al Centre Educatiu «Les
Monges» de Fraga i es perllongarà fins el mes de juny de 2003.
Aquesta activitat, de caràcter gratuït, està subvencionada pel
Govern d’Aragó. Per una altra, l’IEBC-IEAha convocat per tret-
zena vegada les Beques d’Investigació «Amanda Llebot».
Aquesta convocatòria té com objectiu fomentar els estudis sobre
llengua, història, geografia, economia, etnologia i ciències a la
comarca del Baix Cinca. El premi té una dotació de 600 € i exis-
teix la possibilitat de publicació. A més, també s’han convocat
dos ajuts per a grups d’estudiants de secundària i batxillerat, de
180 € cadascuna. Els projectes de treball es podran presentar
fins el 4 de desembre.

També l’Institut d’Estudis del Baix Cinca IEA ha programat
al Palau Montcada de Fraga, per al mes de novembre, les Jorna-
des de Conferències Cinga corresponents a l’any 2002. Aques-
tes giraran entorn al tema del patrimoni. Primerament, Josep Galan,

president de la nostra entitat, anunciarà els continguts del proper
anuari Cinga número 6. Després tindran lloc quatre conferèn-
cies: La nostra gent i les seues obres: un patrimoni ignorat a càrrec
de Valerià Labara i Ballestar, El patrimoni arqueològic al Baix
Cinca per Félix Montón Broto, Desenvolupament i equilibri
dels cascs històrics a càrrec d’Enriqueta González i Art rupes-
tre esquemàtic a Mequinensa per Josep Carbonell.

Per últim, l’Ateneu, entitat formada per l’IEBC-IEA i altres
associacions de Fraga, també ha iniciat les activitats de tardor.
La primera d’aquestes està emmarcada dintre del cicle de xerra-
des sobre temes d’actualitat, començat a principis d’aquest any:
Johannesburg: Bush «passa» de l’ONU a càrrec de Víctor
Viñuales, representant aragonès a la Conferència de Johannes-
burg de la Fundació Ecologia i Desenvolupament de Saragos-
sa. Després, també s’ha previst la realització d’una visita al
Museu Arqueològic d’Osca per veure les peces procedents del
jaciment fragatí de Safranals i al Parc Cultural del Riu Vero.
Finalment, s’ha posat en marxa un cine-fòrum titulat «La tècni-
ca i la història del cinema».

Pep Labat

L’institut d’Estudis del Baix Cinca-IEA i l’Ateneu inicien les activitats de tardor
R

A
M

O
N

 M
ES

A
LL

ES

Temps de Franja 21  15/11/02  09:27  Página 7



Núm. 21. Novembre de 2002 TEMPS DE FRANJA8 EL BAIX CINCA
L
’H

A
M

La taberna 
de la biuda (II)

He de confessar que un
humil servidor ha comprat
totes les obres de teatre de les
germanes Beán, que edita
l’associació Amics de Fraga.
També he de confessar que
les he vist totes. Les obres
escrites me les he mirat molts
camins perquè en elles hi ha
una importantíssima font de
recuperació de lèxic. Aquest
mèrit els el reconec i ho dic
en sèrio i públicament. Al
cèsar el que és del Cèsar.

Una cosa parella són els
actors, entre els quals tinc
molts coneguts i amics. Dins
de la seua capacitat, dins dels
límits d’un teatre que només
aspira a recordar i a divertir,
demostren ser uns bons actors
amateurs, carregats de gràcia
i de soltura, i, a aquestes alça-
des, amb moltes taules. Barret
per a ells. Felicitacions.

Una altra cosa, però, és la
qualitat literària de les obres.
Atesa la temàtica, pur sainet
localista, i la preparació literà-
ria de les autores, el nivell lite-
rari és zero. I sobre aquesta
qüestió ja en van parlar prou des
d’Esquilo fins a Samaniego
passant per Lafontaine. Ja
saben, els fabulistes. Per enten-
dre-mos, estan a l’altura dels
germans Ozores, els reis de
l’espanyolada, aquells de Cate-
to a babor, Vente para Alema-
nia, Pepe, i tantes d’altres…, a
l’alçada i a imitació de Paco
Martínez Soria i de totes aque-
lles pel·lícules amb què, dissab-
te darrera dissabte, l’inefable
Parada, il·lustra a tots els afec-
cionats al tema. Les germanes
Beán, artísticament parlant, i
dins del marc de Fraga, serien
com els germans Ozores. Ara,
així ha estat durant 40 anys el
cine espanyol…

Josep Galan

La comarca del Baix Cinca,
amb més de 1000 km2, englo-
ba una important diversitat en
molts diversos àmbits. La seua
disposició fisiogràfica compor-
ta el fet que es mantinguin dues
formes contraposades de
conreu (secà i regadiu), s’hi
parlin dues llengües, s’hi
engloben municipis de dues
províncies i hi interactuïn dues
comunitats autònomes. En
termes mediambientals, també
s’hi poden diferenciar dues
grans unitats paisatgístiques:
la ribera envers el mont. El riu
Cinca, discorrent de Nord a
Sud, genera unes condicions
ecològiques tremendament
contrastades amb la resta de la
comarca. Les plantes i animals
que l’integren hi disposen d’ai-
gua en abundància i d’una fres-
cor absent a les planes i als
vessants del seu voltant. La
vegetació dels cursos d’aigua
dolça (xops, desmais, salzes,
etc.) no hauria, a la comarca del
Baix Cinca, de tenir un caràc-
ter diferenciador de la major
part de les riberes. Tot i això,
l’aiguabarreig del riu Cinca
amb el Segre i l’Ebre permet
que aquesta amplíssima zona
mantingui un relatiu estat de
naturalitat, albergant-hi una
important flora i fauna.

La llunyania del riu posa en
evidència la dura climatologia
de la comarca. En vessants
ressecs van apareixent uns
ecosistemes aparentment buits
i poc atractius però que, en
realitat, alberguen formes de
vida excepcionals. La poca
disponibilitat hídrica i altres
circumstàncies (sòls pobres en
nutrients, herbivorisme, etc.)
han conduït al fet que les plan-
tes hi adoptin extraordinàries
estratègies per poder subsistir
(Martí, 1977). La sola presèn-
cia en el Baix Cinca d’una
pineda, amb coscoll i escam-
bró, mereix per si mateixa una
especial atenció, atesa l’absèn-

cia d’un bosc mediterrani
continental a les comarques
veïnes. A més a més, però,
entre coscolls i escambrons,
pins i boixos, hi apareixen
elements endèmics o proce-
dents de regions àrides d’Àsia
i d’Àfrica. El tresor botànic
del Baix Cinca va esdevenir
palès en treballs ja clàssics
(Braun-Blanquet i Bolòs, 1957;
Bolòs, 1973). Nous treballs
tornen a destacar la vegetació
de la comarca, reflectint que
encara no s’ha valorat prou
fora de l’àmbit científic. Zones
entre Vallobar i Miralsot, la
Vallcorna o la Serreta Negra de
Fraga (Badía, 1995; Sáinz et al.
1996; Pedrocchi, 1998), el
Vedat de Torrent, Vallcarreres
i els Riols (Escuer, 1998) són
destacats per la seua riquesa
florística i ecològica en gene-
ral.

«El valor biològic i fitoge-
ogràfic excepcional de la
Serreta Negra fa molt conve-
nient que s’hi adoptin mesures
per a la bona conservació de la
seua vegetació» (Bolòs, 1973)

També la fauna que habita en
els matollars, les planes cere-
alistes o les valls constituei-
xen un autèntic luxe zoològic.
La tímida i amagadissa alosa
becuda, les enigmàtiques
gangues i xurres, el gegantí
pioc salvatge, el sisó, els espar-
vers cendrosos, el llangardaix

Diversitat mediambiental al Baix Cinca
David Badía

ocel·lat o les tortugues, per citar
només algun dels habitants de
la nostra comarca, estan escas-
sament representats en altres
punts del continent. En el
conjunt del Baix Cinca, inte-
grant-hi les aus lligades al medi
aquàtic i les dels ambients
àrids, s’hi comptabilitzen vora
de 300 espècies, la meitat de les
quals arriben a nidificar-hi,
dada indicadora de la qualitat
dels nostres hàbitats (Chacón,
1995). Amb tot, les riberes es
troben sotmeses a una forta
pressió antròpica que confina
els boscos de ribera a la matei-
xa línia d’aigua o a reduïts illots
enmig del riu; aquesta mateix
pressió incideix sobre la quali-
tat de l’aigua i dels sediments
(nitrats, metalls pesants…)
sense esmentar la introducció
d’animals al·lòctons en rius i
embassaments. 

Corbs marins a l’Aiguabarreig
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MERCOFRAGA ha tancat
enguany el mercat de fruites,
amb un descens al voltalt d’un
10% en les operacions realit-
zades, respecte a l’any ante-
rior. El director gerent, Álvaro
Enrech, considera que «no ha
estat un bon any» i que els
resultats, encara no definitius,
de la campanya del mercat
«responen i són el reflex d’una
campanya frutícola que s’ha
caracteritzat per un descens en
la producció i per uns preus
bastant baixos en la major part
de les varietats».

La temporada d’aquest estiu
va comptar amb la novetat de
la posada en funcionament de
Mercofraga.com, el mercat

virtual per Internet de fruites,
que ha comptat en la seua
primera edició amb uns cent
abonats.

Tot i que els responsables
del mercat fragatí no han tancat
encara les xifres i  dades
d’aquesta campanya, la prime-
ra impressió no és massa opti-
mista. Menys operacions,
menys producció i preus més
baixos, en pràcticament totes
les varietats, forment un còctel
que per al director gerent de
Mercofraga, «suposa un balanç
francament negatiu. Ha sigut
un any en què les inclemències
meteorològiques han danyat la
collita, cosa que ha provocat un
descens de producció, espe-

cialment la de pera, i els preus
han estat pràcticament per
davall del cost de producció».

La valoració de la campan-
ya en MERCOFRAGA, es pot
aplicar perfectament, i per
extensió, a la temporada frutí-
cola al Baix Cinca, que ha patit
els mateixos problemes de
baixada en la producció i poca
alegria en els preus. Una situa-
ció relativament estranya, «ja
que la producció ha tingut una
excel·lent eixida al mercat i
s’ha venut pràcticament tot i
amb certa fluïdesa, tret d’algu-
nes partides de nectarina i prés-
sec tardà que han anat a la
càmera. La veritat és que no
m’explico aquesta tendència a

la baixada de preus».
Aquesta campanya ha sigut

la primera per la novedosa
experiència de mercofra-
ga.com, la llotja virtual de frui-
ta que permet realitzar opera-
cions de compravenda a través
d’Internet. El director de
MERCOFRAGA es mostrava
«prou satisfet d’aquesta prime-
ra campanya, sobretot per la
bona resposta de compradors i
venedors, ja que hem aconse-
guit superar els cent abonats
que era el número que mos
havíem marcat a principi de
campanya. De totes formes, de
cara a pròxims anys, hem de
millorar algunes qüestions
tècniques.

L’Institut 
Ramon Llull

Francesc Serés

ESTAMPES RIBERENQUES

Fa poc que s’ha posat en funcionament l’Institut Ramon Llull,
un consorci que ha de projectar a l’exterior la llengua i cultura
catalanes. La Generalitat, el Govern de les Balears i fins i tot el
Govern espanyol, s’han posat d’acord per tal de promoure accions
i espais que permetin el coneixement de la nostra llengua més
enllà de la Jonquera. Estudiosos, intel·lectuals de reconegut
prestigi (també algun escriptor orgànic que altre, tot s’ha de
dir), professors, hauran de pensar com es presentarà a l’exterior
una llengua i una cultura que, a causa de no tenir un estat propi
que les aixoplugui han quedat sovint relegades a un paper secun-
dari per part dels successius governs.

Les notes negatives? Les de sempre. D’entrada, el sempre
plural govern Zaplana no s’ha conformat a impedir que diver-
sos alcaldes no acudissin al recent l’homenatge que es va fer al
pare Batllori a Santa Maria del Mar, el dia que onze universitats
catalanes el nomenaven Doctor Honoris Causa, sinó que s’ha
situat fora d’un acord que permetria conèixer a l’estranger la histò-
ria i la llengua que es parla a València. La segona, el tancredis-
me i el sempre-arribo-tard (si és que finalment arribo) de la
Diputación General de Aragón, una manca de sensibilitat o un
excés de mala fe.

No ens enganyem. Darrere d’aquesta negativa hi ha també la

por que qualsevol gest que apropi els territoris membres de l’an-
tiga corona d’Aragó i Catalunya, ni que només sigui des del
simbolisme que atorga el fet, sigui interpretat com un acostament
a encara no sé quin estrany perill catalanista. Així anem, així ens
va. I la ratificació constant d’un principi que molts encara no s’aca-
ben de creure: a l’hora de reconèixer les especificitat i les parti-
cularitats lingüístiques, culturals, nacionals, històriques, econò-
miques (sobretot aquestes: us heu preguntat mai quin percentatge
del PIB fan avui València, Balears, Catalunya i Aragó?) dels
pobles, tant la dreta com l’esquerra funcionen amb patrons avui
absolutament indiscernibles els uns dels altres.

I és que acabarem escrivint el que ja pensàvem, que el català
a l’Aragó és una nosa, és un estigma, gairebé una deshonra que
cal arraconar, disfressar-lo sota noms tan absurds com aragonès-
oriental, tot per no dir que aquesta part de l’Aragó comparteix
més trets lingüístics, culturals, econòmics amb Alcarràs o Aito-
na que amb Calatayud, Monzalbarba o Sabiñanigo.

El que realment fa por al Govern d’Aragó, i per això no signen
el conveni de col·laboració, és que des d’altres llocs es vegi la
situació d’arraconament que té el català ací, la por que es cons-
tati que les promeses que el president fa en les entrevistes quan
l’entrevisten a Barcelona queden en paper mullat, la necessitat
de no fer el ridícul més espantós quan es proposa una llei de coofi-
cialitat com la que es va redactar.

Esperem que les actuacions de l’Institut Ramon Llull siguin
prou positives com per fer canviar les actituds zaplanistes del
PSOA i del PAR. I esperem que també canviï la percepció per
part del govern que la nostra llengua com és un nosa, un ’xapu-
rreau’ que no mereix tenir una llei que la protegeixi ni una
projecció exterior.

Mercofraga tanca la campanya 
del mercat de fruites, en un mal any

Jaume Casas
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Santiago Rams Falgàs, propietari de Confeccions Rams de Massalió

«Natros fem trajes per a clien

Durant tot l’any, especial-
ment durant els caps de setma-
na, les carreteres del Mata-
rranya en direcció a Massalió
es veuen pacíficament «envaï-
des» per visitants de tots els
punts cardinals que acudei-
xen a l’única nau que hi ha al
polígon industrial del poble
per a prendre’s les mides per
a fer-se un «traje» de cavaller.
La qualitat, el bon tracte
humà, un preu més que raona-
ble i la serietat en el compli-
ment dels terminis acordats,
són alguns dels motius que
han fet anar a prendre’s les
mides al taller tèxtil de Santia-
go Rams i la seua família, a
personatges prou coneguts
com Iñaki Urdangarín i la
seua família, l’arquebisbe de
Barcelona Ricard Maria
Carles, l’expresident d’Ara-

gó, Santiago Lanzuela, i bona
part dels seus consellers, així
com executius i professionals
catalans, valencians i arago-
nesos, i pagesos del Mata-
rranya o altres llocs de la Fran-
ja quan tenim compromisos
socials com a bodes, batejos,
comunions, etc.

Santiago Rams, 57 anys,
després de treballar molts
anys a Barcelona en diferents
oficis, entre ells a la fàbrica de
patates fregides Matutano, va
vindre a Massalió a impulsar
un negoci familiar iniciat per
la seua sogra, al qual ell donà
un nou impuls amb l’ajut de
la seua dona, María Pilar, i els
seus fills, Toni i Mireia.

Pregunta: Quan i com va
nàixer l’empresa?

Resposta: Fa ja quaranta

anys, més o menys. La família
de la meua dona ja treballava
en això del món de la confec-
ció, però va ser al casar-me jo
quan li vam donar un impuls
diferent, treballant força, fins
a arribar al que ara és l’em-
presa.

P. Quins camins haveu seguit
fins ara?

R. Fins l’any 93 vam ser un
taller auxiliar dins del món tèxtil
de lka confecció, és a dir:
treballàvem per a marques
punteres del sector com Toni
Miró, Emilio Tucci, Paco
Rabanne, Christian Dior, etc.
A través d’aquestes marques
vam poder aconseguir un saber
fer i una experiència en tots els
àmbits: la creació, la comer-
cialització, els materials tèxtils,
etc., la qual ens va permetre
poder arribar a establir una
marca pròpia: Toni Barceló, que
en l’actualitat funciona molt bé.

P. Quin tipus de clients
teniu?

R. Natros atenem a tot tipus
de clients. De fet, ne vénen de
tota mena de les diferent clas-
ses socials; des del clergat de les
diferent diòcesis de les rodalies:
Catalunya, País Valencià, Aragó,

«Combinem les

modernes tècniques

de la indústria amb

els mètodes dels ves-

tits fets a mida».
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nts de tota condició social»

etc. fins a personalitats força
conegudes d’aquestes comuni-
tats o de la resta de l’Estat, dins
del camp de les institucions polí-
tiques, esportives o econòmi-
ques. Però cal afegir, sobre tot,
que per a natros és molt impor-
tant tota aquella clientela –que
és molta– de la gent d’anar a
peu o de carrer, com es diu
vulgarment. Sense ells, l’em-
presa no aniria endavant.

P. Has pensat perquè és tan
general aquesta demanda?

R. D’alguna manera, els
preus entren dins de les econo-
mies assequibles a tothom, però
especialment és la qualitat del
producte el que satisfà a perso-
nes d’exigència molt alta,
perquè combinem les més
modernes tècniques de la
indústria amb els mètodes
tradicionals dels vestits mascu-
lins fets a mida.

P. Quants treballadors té
l’empresa? Són tots de la vila?

R. Hi ha 50 persones emple-
ades. Si bé el nombre més
elevat de treballadors pertan-
yen a gent del poble, també hi
treballen d’altres viles del
Matrarranya i del Baix Aragó,
com per exemple de Maella,
Calaceit, Valdealgorfa, Alcan-
yís, Castelseràs, etc.

P. Quin tipus de tecnologia
féu servir?

«L’ús del català amb

els clients de les

terres veïnes fa que

se sentiguen com a

casa».

Una industria familiar amb prestigi internacional

Confecciones Rams és el resultat d’una sàvia simbiosi entre
la inveterada tradició del sastre tradicional, de la modista i el
sastre «d’agulla», iniciada per la generació materna anterior
al matrimoni Rams, i de les modernes concepcions empresa-
rials de la confecció tèxtil. L’actual fàbrica tèxtil de Massa-
lió ha sabut «copiar» de les grans firmes internacionals del
sector, però també ha aconseguit obrir-se a a nous mons esta-
blint relacions comercials pròpies i directes amb empreses
comercials de gran nivell internacional, com com Loewe, o
regionals (de Saragossa), com Alejandro o Reija. A través
d’aquests fils conductors, les americanes i pantalons fets a
Massalió arriben a tota España. Sense oblidar el tracte direc-
te, humà i professional del qual són objectes els clients parti-
culars que augmenten considerablement gràcies al mètode
«boca a boca».

També cal atribuir l’èxit d’esta empresa a la matèria prima,
els teixits de llana de procedència italiana de primera quali-
tat i a la combinació d’estils i talls de caire modern i clàssic.

Màrio Sasot 

R. La que s’usa normalment
al sector. Però en el cas que
surt una màquina puntera, no
hi tenim inconvenient en incor-
porar-la a la nostra empresa.
Això fa que l’expectativa de
futur siga millorable.

P. Què suposa per a Massa-
lió i per la nostra comarca
matarranyenca una empresa
com la vostra?

R. Jo crec que, indepen-
dentment del factor econòmic,
que és important, al vindre tants
clients de totes les esferes
socials, la nostra vila i la resta
de la comarca està sent més
coneguda. Potser que això,
indirectament, suposa un
reclam més per a la dinamit-
zació turística de les nostres
viles, que ja de per sí, agafen
força per la seua riquesa monu-
mental. 

P. Quin paper juga el vostre
taller dins de la indústria tèxtil
de tot el Baix Aragó?

R. Ja és sabut que Massalió
no és dels pobles pioners en
matèria tèxtil, en concret en la

confecció de roba. Dins del
Baix Aragó n’hi havia d’altres
més importants. Però sí que
puc dir que la nostra vila desta-
ca entre altres de la zona a l’ho-
ra d’haver-hi persones amb
grans iniciatives empresarials.
I no parlo tan sols del meu
sector, sinó també d’altres
àmbits del món dels serveis,
com la construcció, l’electri-
citat. Empreses d’aquests rams
cobreixen serveis a molts punts
del Matarranya i la Terra Alta.
També és remarcable l’esperit
empresarial dins del sector
agropecuari.

P. Per a acabar, què repre-
senta per a la vostra empresa el
nostre fet diferencial en matè-
ria lingüística, és a dir, de la
nostra parla catalana?

R. La nostra peculiar situa-
ció geogràfica afavoreix força
el tindre una clientela provi-
nent de les comunitats veïnes,
com són Catalunya i el País
Valencià. Aquesta clientela és
atesa pels nostres dependents
de la botiga en la nostra parla,
o siga, el català. Això fa que els
clients se sentiguen com a la
seua terra, sense tindre que
canviar de «xip» a l’hora de
comunicarse per a comprar.
Crec que això, el tracte humà
i comunicatiu, és un element
molt important a l’hora de fer
empresa. 

Pasqual Vidal i Fígols

«La nostra empresa

suposa un reclam

més per a la 

dinamització turística

de les nostres viles».
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La Ribagorça participa 
a la Fira de Sant Ermengol

Aleix Castellnou

III Premis Jaume I de 
la Franja de Ponent

Guillem Chacon

La representació ribagorça-
na no faltà en la darrera edició
de la ja tradicional Fira de Sant
Ermengol que la Seu d’Urgell,
la capital de la comarca lleida-
tana de l’Alt Urgell, acollí entre
els dies 19 i 20 d’octubre. Els
gustosos formatges de Bena-
varri, entre d’altres productes
ribagorçans privilegiats, s’afe-
giren a la llarga llista de sabors
que hi prengueren part. Davant
d’aquest panorama, és previsi-
ble que les relíquies del Sant
que dóna nom a la fira, dispo-
sades en la magnífica catedral
de la Seu, arrenquin a córrer en
qualsevol moment a causa de
l’aroma irresistible de les
subtils menges i els espirituo-
sos beuratges que any rere any
s’hi poden tastar.

La Fira de Sant Ermengol és
principalment una fira del
formatge, però l’oferta de
productes que s’hi han anat
presentant i el nombre d’expo-
sitors participants s’han ampliat
molt en els darrers anys. Tant és
així que avui és un referent
socioeconòmic transpirinenc.

Expositors catalans, aragone-
sos, bascos, navarresos i fran-
cesos s’hi donaren cita sumant
més d’una trentena i fent possi-
ble que la Fira de Sant Ermen-
gol fos d’allò més plural: a més
de formatges i altres elaborats
alimentaris de muntanya, s’hi
podien trobar manufactures de
tota mena i, fins i tot, produc-
tes industrials adreçats a l’estesa
pràctica de l’esquí. 

Complementant el vessant,

diguem-ne, més crematístic de
la fira, la Seu d’Urgell també
veié omplir-se els seus carrers
de gent degut a què grups d’ani-
mació i de música tradicional
hi actuaren: la sonoritat dels
joves acordionistes del Piri-
neu, la música occitana i la
música tradicional del País
Basc van amenitzar l’estada
dels visitants de la fira, que,
segons diverses fonts, enguany
han estat més de 50.000.
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Benvolguts nens txetxens,
En aquesta ocasió us nome-

no a vosaltres, com podria
nomenar tants i tants d’arreu
del món que, en aquests
moments, us trobeu al bell mig
d’un conflicte armat sense que
hi hàgiu estat convidats. Els
més grans tenim una habilitat
especial per defensar els
nostres interessos: posar la
maquinària de guerra en
marxa. Açò de les guerres ens
va de conya i, sobretot, l’apa-
rició dels terroristes com a
enemics universals, cosa que
utilitzem per barallar-nos
contra qui sigui, ja que la indús-
tria de l’armament i el que
arrossega no té cap sentit per
a mi ni per a molts que pensen
com jo. 

Si reflexionéssim,compro-
varíem com d’ampla pot arri-
bar a ser la llista de terroristes.
Els que anomenem terroristes
maten per tal d’aconseguir els
seus fins però existeix molta
més gent que, sense anomenar-
se’n, fan el mateix, ja sigui per
la seua religió, per la seua inde-
pendència, pels seus interessos
econòmics o polítics: el curiós
és que tots arriben a matar i
només alguns són presentats
com a terroristes. La meua
pregunta és quina diferencia
hi ha entre uns i altres si tots
imposen els seus criteris
pagant amb la mateixa mone-
sa: les vides humanes?

Si valorem la vida d’un sol
nen, ens hauríem d’adonar
que, en un cert grau, tots som
una mica terroristes, ja que,
amb les nostres opinions, amb
els nostres impostos, alimen-
tem exèrcits que aterroritzen i
maten molts nens sense donar-
los l’oportunitat de viure, créi-
xer i opinar. En quin percen-
tatge en som còmplices?

Miquel Estaña

Fira de Sant Ermengol a la Seu d’Urgell

La xarxa de Casals Jaume I
de la Franja de Ponent cele-
brarà el vinent 30 de novembre
a Castellonroi (la Llitera) el
sopar i la gala de lliurament
dels Premis Jaume I.

Serà el colofó final a la
setmana de la cultura catalana
que es celebrarà a Tamarit de
Llitera, Castellonroi i altres
pobles de la comarca lliterana
del 23 de novembre a l’1 de

desembre.
La programació inclou una

llarga llista de conferències,
tallers, presentació de llibres,
excursions, descoberta de la
comarca i la Franja, concerts de
música tradicional, rock,
animació infantil, cercaviles i
festes de cultura tradicional
que a t rauran com en les
edicions anteriors de Fraga i
Calaceit centenars de partici-

pants d’arreu la Franja de
Ponent i els Països Catalans.

Tanmateix el 30 de novem-
bre i desprès d’un any i mig de
funcionament serà inaugurada
l’ampliació a dues plantes del
Casal Jaume I de Castellonroi,
el primer de la Llitera.

Més informació: 
http://www.acpv.net/franja

Temps de Franja 21  15/11/02  09:27  Página 12



Núm. 21. Novembre de 2002TEMPS DE FRANJA 13LA LLITERA I LA RIBAGORÇA

TOT ENSENYANT LES DENTS

Efectivament, els temps canvien, i el món roda sempre en una
mateixa direcció. Després d’una ona en ve una altra, i totes
erosionen i a la vegada dipositen els seus sediments, de mane-
ra que la platja es va transformant a poc a poc. Així la vida, i
amb ella la història, evoluciona unidireccionalment, a ritme molt
lent; com un tall redó que fa xup-xup molt dolçament a la
cassola. Ningú no ha deixat escrit que els temps antics fossen
millors o pitjors que els nous, però de ben segur que eren dife-
rents. Per això, justament, són antics. I els indígenes amazò-
nics que viuen en estadis socioculturals preneolítics s’estimen
i s’odien, tenen enveja i ambició, noblesa i heroïcitat; exacta-
ment igual que nosaltres. I tanmateix no coneixen l’allioli de
codony, l’impost al valor afegit o el patriotisme constitucional,
i ensenyen les pilotes orgullosos davant les càmeres del «Natio-
nal Geographic».

Ja sé que patix d’incontinència verbal, però tot açò ve a tomb
perquè l’altre dia, a Ciutat de Mallorca, em van estirar la carte-
ra. Me la van furtar, fotre, robar, pispar. Us n’estalviaré els detalls.
El cas és que ja feia anys que no em veia en un tràngol pare-
gut i, com que qui no es consola és perquè no vol, vaig inten-

Els temps canvien

Ramon Sistac

tar de fer-me passar la emprenyada tot fent antropologia histo-
ricosocial barata.

D’entrada, i amb una perspectiva d’uns quants anys des de
la darrera vegada, algunes coses han canviat. Els lladres conti-
nuen essent lladres, però amb el meu telèfon de butxaca vaig
poder, diguem-ne, minimitzar els efectes del furt. Vaig anul·lar
les targetes de crèdit, vaig sol·licitar al moment un duplicat del
bitllet d’avió i, meravella de meravelles, vaig poder presentar
denúncia per telèfon. En pocs minuts ho tenia tot enllestit, i
només em restava passar per la comissaria de Palma a recollir
còpia de la denúncia. Una altra sorpresa: els sòrdids policies
malcarats s’havien convertit en simpàtiques policiesses que fins
i tot donaven conversa (això sí: ti pongas como ti pongas, hi
has de parlar en castellà). El tap-tap cansós del teclat i les
faltes d’ortografia en l’encarcarat espanyol legal de sempre
quedava compensat per l’eficient informatització. Gairebé feia
goig i tot d’haver estat robat.

Però tot es va tòrcer quan vaig demanar què passaria amb el
meu estat d’indocumentat forçós si pel carrer o per la carrete-
ra m’aturava algun cos de policia. «No patisca  em van dir, «amb
el seu aspecte ningú no li buscarà les pessigolles». És a dir: sóc
de raça blanca, vaig relativament ben vestit, sóc alt i clar de
pell i cabells, no porto arracades, piercings o crestes de color
carabassa o verd lloro… Sóc la viva imatge del burgès benes-
tant, de l’Espanya-que-va-bé, de l’opulència neocapitalista…
I vet ací com, a més de víctima, van aconseguir que també em
sentís culpable.

La darrera trobada de la tercera edat 
a la Ribagorça Oriental

Carlos Barrull

El passat dissabte 23 d’oc-
tubre la Mancomunitat de la
Ribagorça Oriental, la Asso-
ciació de la Tercera Edat
IMSARTE i la Residència de
la Tercera Edat de Benavarri
varen organitzar la tradicional
trobada de la Tercera Edat amb
la participació del director
provincial del «Instituto Arago-
nés de la Seguridad Social»,
en Antonio Escartín. En aquest
cas l’Assamblea General dels
avis es va fer al  Pont de
Montanyana i més tard es va
visitar el poble medieval de
Montanyana, que des de fa tres
anys està arreglant el Govern
d’Aragó i l’empresa Prames i
posteriorment es va anar cap a
Sopeira on després d’un aperi-
tiu es va visitar el monestir
d’Alaó i es va escoltar un petit
concert de música clàssica a

càrrec de Pablo Lleida. I final-
ment, dinar al restaurant Mont-
sant (Vilaller) i una curta sessió
de ball abans de tornar cadas-
cú a casa seua. 

Els que estem acostumats a
viure i conviure en aquest
històric territori muntanyenc
no ens va estranyar gens que
quan hom realitza una xerra-
da o una visita guiada entre
els mateixos habitants d’aques-
ta terra, aquesta es realitzi en
castellà, perquè si algú parla en
la nostra llengua pròpia, ben
aviat surten les veus de la vella
guàrdia que diuen «en caste-
llano, mejor» i tots claudi-
quem. Una vella guàrdia que
encara viu com fa mig segle:
el parlar local, el nostre català,
és la llengua de la intimitat
(com la utilitza l’Aznar) que
serveix per comunicar-se amb

veïns, amics emigrats i estiue-
jants que la parlen i en els
cercles de més confiança.
Mentrestant, el castellà, la llen-
gua burocràtica, emprada anti-
gament pels cacics, mestres i
capellans, era i actualment és
la llengua «culta» i de presti-
gi vers els grups exteriors, a
excepció d’alguns polítics,
com el president de la Manco-
munitat, en Miguel Gracia,
que va fer el seu discurs de
comiat en català sense cap
protesta dels de sempre, per
algo ha de servir la immunitat
parlamentària. Si tot això
succeeix a la Ribagorça Orien-
tal, no vull ni pensar què
passarà l’any que ve, quan les
trobades siguin a nivell de la
«Gran Comarca de la Riba-
gorza». Que Déu ens agafi
confessats. 

Carlos Barrull
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L’Ebre de Magris
Joaquim Montclús

Rutes, conferències, teatre i música a la tardor cultural del Torricó
Anna Enjuanes

Ha aparegut, finalment en
català, un dels millors llibres de
la dècada dels vuitanta. El
Danubi de Claudio Magris ha
estat editat per Edicions de
1984. L’excel·lent traducció
d’Anna Casassas fa que relle-
gir Magris (Anagrama el va
editar en castellà fa temps)
sigui, per segona vegada, una
experiència fantàstica. 

Magris ens explica un viat-
ge que comença a les discuti-
des fonts del Danubi (un poble
i un altre es disputen l’honor de
ser el lloc de naixement) i que
acaba, milers de quilòmetres
més avall, en la desemboca-
dura dins de la Mar Negra, un
viatge ple de reflexions sobre
la modernitat europea (moder-

nitat en sentit històric), sobre
les fites culturals que han confi-
gurat allò que som o, si més no,
allò que ens ha afectat. La
història, els canvis sociopolí-
tics van de la mà amb les vivèn-
cies d’escriptors com el polè-
mic Céline, Kafka, Canetti,
filòsofs com Heidegger o
Lukács o científics, Kepler,
Einstein, sense oblidar els
músics, Beethoven, Strauss…
L’encert de Magris no és, però,
fer una demostració d’erudi-
ció, sinó el fer d’acostar la
reflexió a les històries quoti-
dianes que a tots ens han arri-
bat, als problemes constants
dels pobles que formen part
del recorregut del riu. El llibre
és, a més a més, un document

imprescindible per a tot aquell
que vulgui contrastar l’Europa
Oriental d’abans de la caiguda
del Mur. Ja podem olorar, en el
llibre de Magris (editat per
primera vegada el 1986),
moltes de les discussions i dels
conflictes que van «aparèixer»
durant la dècada dels noranta
però que als ulls de la gent que
habita aquests països no van
cessar mai: les diferències
culturals, religioses, ètniques,
econòmiques, lingüístiques, i
moltes d’altres. El riu conti-
nua baixant per Günzburg,
Ingoldstadt, Linz, Viena,
Bratislava, Budapest, Belgrad.
La independència de molts
països que anteriorment esta-
ven «associats» o «inclosos» en
altres (en els casos d’estats de
noms impossibles com Iugoslà-
via o Txecoslovàquia) fa que
el riu sigui avui encara molt
més internacional.

L’autor va qualificar aquest
ll ibre com una «novel·la
submergida» i és que, malgrat
que no puguem dir que sigui
una fabulació, hi ha un compo-
nent d’implicació del mateix
autor que fa que puguem veure
el text com un llibre de viatges
que ens descriu un riu vivíssim

que a qui us escriu li va servir
per recordar alguns llibres de
viatges que ens poden semblar
més propers, els de Josep Pla,
sobretot, (El Danubi s’aproxi-
ma a l’estil narratiu dels viat-
ges de Pla) però també a les
descripcions que Jesús Mont-
cada fa de l’Ebre. I he pensat
en les Terres de l’Ebre i les
visions que ens llegà Picasso,
en l’arquitectura modernista
de Reus, en les poesies d’Hèc-
tor  More t  o  de  Des ider i
Lombarte, en la Batalla de
l’Ebre i en els cellers coopera-
tius de Gandesa o en el paisat-
ge desèrtic dels Monegres. I
també en tots els rius que hi van
a parar, en el Cinca d’on porten
aigua les aiguaderes de Miquel
Viladrich, en el Noguera o en
el Matarranya, en les restes
romanes de Vil·la Fortunatus o
Favara, en el castells dels
Montcada, que estan repartits
per tota la geografia de parla
catalana, i en aquell passat
comú que també ens uneix amb
l’Aragó.

I he pensat que les realitats
que ens descriu Magris són molt
semblants a les que ens trobem
a ca nostra, només cal llegir El
Danubi per adonar-se’n.

Riu Ebre al pas per Mequinensa
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Les Jornades Culturals que
anualment s’organitzen al Torri-
có durant lo mes de novembre
han contat enguany amb un
ampli seguit d’activitats en les
que  han estat presents una vega-
da més les titelles,  el teatre i la
música,  totes les quals han
tingut una nodrida presència i
participació de públic.

Entre les activitats més pecu-
liars que organitza l’Àrea de
Cultura de l ’Ajuntament
d’aquesta vila destaquen la V
edició de la Ruta per la Llitera.
Aquest any, més de 30 persones

van visitar lo  Museu del Canal
d’Aragó i Catalunya a Montsó,
les bodegues  de Valonga, l’Eco-
museu d’Eines Agrícoles a l’ai-
re lliure d’Esplús, el jaciment
de la Vispesa i la ciutat de Binè-
far. També cal esmentar la
conferència impartida per Anto-
nio Fondevila, de l’associació
Montañeros de Aragón, sobre
senderisme, i l’exposició, que
s’ha pogut veure als baixos de
l’Ajuntament el 17 i 18 d’aquest
mes, Ataüllar lo món des del
Molinar dedicada a divulgar
l’obra i la vida del poeta del

Matarranya Desideri lombarte
montada amb la col·laboració
del Projecte d’Animació Cultu-
ral a la Franja del Departament
d’Educació de la DGA.

Quan a la VIII edició del
Concurs de Pop-Rock «Juan
Prat» que organitza l’Espai Jove
del Torricó, el grup guanyador
del primer premi ha set «Dobles
Parejas», de Sariñena els quals
podran grabar una  maqueta amb
quatre cançons. (El segon premi
va ser per a «La Material», de
Lleida, que podrà grabar una
maqueta amb dos cançons). Actuació de «Dobles Parejas»
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El proppassat dia 23 de
setembre es va publicar al BOA
una Resolució de la Direcció
General de Patrimoni Cultu-
ral, iniciant el procediment per
a la declaració de Bé d’Interès
Cultural a favor de «Vil·la
Fortunatus».

El jaciment arqueològic de
Vil·la Fortunatus, un dels més
importants d’aquestes caracte-
rístiques a la Comunitat Auto-
noma d’Aragó, es troba situat
a la vora del riu Cinca, en el
terme municipal de Fraga i s’hi
accedeix des de la carretera A-
1234 en el seu tram de Fraga a
Montsó. Es tracta d’un assen-
tament d’època romana, les
restes més antigues del qual
daten de mitjans a finals del
segle II d.C. l’ocupació del qual
abasta els segles III i IV aC.

Vil·la Fortunatus va ser
descoberta el 1879 per J. Sala-
rrullana i entre les restes immo-
bles que s’hi conserven es pot
observar l’existència de diver-
ses cases, un complex termal i
una basílica.

Les restes materials que s’hi

La DGA reconeix l’interès cultural 
de Vil·la Fortunatus

Elena Cebrián
el segle IV dC per construir-hi
una basílica. Aquesta basílica
presenta planta rectangular de
creu llatina amb un absis semi-
circular a l’interior i rectangu-
lar a l’exterior.

El jaciment de Vil·la Fortu-
natus presenta en el seu extrem
sud-oest restes d’una estructu-
ra termal l’abast de la qual es
desconeix, ja que l’excavació
no ha estat completament fina-
litzada.

Tan bon punt finalitzin els
tràmits de l’expedient admi-
nistratiu, vora de tres mesos, el
jaciment arqueològic de Vil·la
Fortunatus serà declarat Bé
d’Interès Cultural, màxima
categoria que la Llei de Patri-
moni Cultural Aragonès ator-
ga als bens rellevants, mate-
rials i immaterials, relacionats
amb la història i la cultura
d’Aragó.

Cal esperar que el reconei-
xement que amb aquesta decla-
ració se li atorga es tradueixi,
en no gaire temps, en una
empenta per a realitzar noves
excavacions i no en un simple
títol administratiu, ja que, tret
d’una intervenció d’urgència
que es va realitzar l’agost
passat, no s’ha dut a terme cap
mena de campanya des de
1986.

conserven estan constituides
per un peristil de planta rectan-
gular. Un podi recorre tot el
peristil i dona al jardí central,
a la part nord del qual apareix
un estanc rectangular que, a
l’inici, va estar decorat d’estuc
amb motius de peixos i que
dona idea de l’excel·lència que
va poder tenir al seu temps la
vi·la. L’amplària de les gale-
ries del peristil no és unifor-
me, però totes estaven pavi-
mentades de mosaics, igual que

moltes de les estances de la
casa. Les més importants i
representatives es troben avui al
Museu Provincial de Belles Arts
de Saragossa, entre elles l’orla
de mosaic en opus tesellatum
trobada en el triclinius, i on
apareix la paraula Fortunatus de
la qual pren el nom la vil·la.

A l’ala oest s’hi troba el
primitiu nucli de la població
(segle II dC); en aquest mateix
sector es va reaprofitar una part
de la vil·la, ja abandonada en

Vista panoràmica de la basílica
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Detall d’opus tesselatus d’un dels dormitoris
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Un treball d’Àngel Huguet i Enric Llurda, 
publicat a una prestigiosa revista internacional

La política, la família i l’escola 
condicionen les actituds dels parlants

Màrio Sasot

La prestigiosa revista inter-
nacional editada a Anglaterra,
International Journal of Multi-
lingual Matters, publicà, en el
volum 4 de la darrera edició, un
article signat pel psicolingüis-
ta i professor de la Universitat
de Lleida, Àngel Huguet, i el
professor d’aquest centre, Enric
Lurda.

El treball, de prop de 20 pàgi-
nes, es titula Actituds lingüís-
tiques dels escolars en dues
comunitats bilingües catala-
no-castellanes.

Els autors, després d’obser-
var la importància de les acti-
tuds dels parlants per a l’èxit o
el fracàs d’un programa bilin-
güe al si d’una comunitat,
seleccionen com a camp d’es-
tudi les actituds davant el
castellà i el català dels esco-
lars de dos comunitats molt
properes i homogènies des del
punt de vista cultural, socio-
econòmic, etc., però que es
desenvolupen sota institucions
i polítiques lingüístiques molt
diferents: el Baix Cinca, sota
administració aragonesa, on
«el català no és reconegut
oficialment i és reduït a l’esta-
tus d’una llengua informal i

familiar en contrast amb el
castellà, l’única llengua oficial
reconeguda i l’única usada en
les activitats comunicatives
formals», i el Baix Segre, sota
administració catalana, on el
català «és la llengua d’instruc-
ció de quasi tots els alumnes
d’aquesta comunitat i gaudeix
del suport i la protecció oficial
del govern autònom català i la
seua legislació». 

Aquests dos contexts dife-
rents produeixen, segons els
autors, clares conseqüències en
l’ús social i la consideració i
prestigi de les dues llengües
presents a aquestes comunitats.
«Al Baix Cinca, el català és
utilitzat bàsicament a nivell
familiar, però, progressivament,
és substituit pel castellà a mesu-
ra que els parlants trenquen el
cercle familiar i les relacions
més íntimes i es relacionen amb
gent menys coneguda». Al Baix
Segre la situació és ben dife-
rent. «Allà la gent continua
usant el català en contextos
públics i oficials i amb perso-
nes allunyades de l’entorn més
familiar i íntim».

El treball de camp contem-
plava variables com: la llen-

gua utilitzada a casa; l’estatus
professional i social de la famí-
lia; el seguiment o no, en el cas
de la comarca aragonesa, de
les classes optatives de català,
etc. 

Resultats reveladors
Els resultats de la mostra,

efectuada sobre un univers de
267 estudiants de segon curs
de Secundària d’ambdós
costats de la frontera catalano-
aragonesa, són prou clarifica-
dors: l’actitud dels alumnes
envers el català, entre els alum-
nes del Baix Segre, no obtingué
cap resposta desfavorable (0%),
un 13,8% dels enquestats es
manifestaren neutrals, i el 86,
2 %, favorables a aquesta llen-
gua. L’actitud davant el castellà
d’aquests mateixos alumnes
obté un 5,3% de respostes
desfavorables, 47.9 de vots
neutrals i 46.8 de vots positius.

Quan als alumnes del Baix
Cinca, l’actitud desfavorable o
contrària al català és més alta
entre els que no estudien aques-
ta llengua (8,3%) que els que
l’estudien (4,0%). L’actitud
favorable és molt més aclapa-

radora en aquest darrer sector
(61,9%) que en els que no han
agafat el català com assignatu-
ra optativa (22,2%). L’actitud
negativa envers el castellà no és
rellevant en cap d’aquests dos
grups.

En les conclusions, els autors
d’aquest treball destaquen la
coincidència entre l’assistèn-
cia a les classes de català i la
millor consideració envers a
aquesta llengua sense que la
consideració del castellà baixe
en aquests alumnes, i apunten
la necessitat que l’escola i l’en-
torn familiar col·laboren en la
creació d’un marc de prestigi i
dignificació de la llengua autòc-
tona. 

Llengües a la motxilla

Àngel Huguet

Dintre dels Plans de Formació del Professorat 2002-2003, el
Centre de Professors i Recursos d’Osca organitza un curs molt
suggerent i engrescador: Aragón: Una actitud positiva hacia su
variedad lingüística. I dic engrescador perquè aquesta activitat
ens convida a tots els usuaris a pensar en què iniciatives haurí-
em d’emprendre per tal d’aconseguir una millor comprensió del
nostre fet diferencial lingüístic.

És una idea brillant i cal felicitar als organitzadors, es tracta,
en definitiva, de buscar estratègies i plantejar iniciatives per
afavorir una actitud positiva envers les llengües i donar-les a conèi-
xer a la resta de la comunitat aragonesa.

Aquesta activitat tindrà lloc els dies 30 d’octubre i els 4 i 6 de

novembre de 17 a 20 hores amb representants del Govern d’Ara-
gó: Mercedes Llop del Departament d’Educació i Ciència i
Carme Alcover del Departament de Cultura i Turisme per al
català. Chavier Tomás com representant del Consello d’a fabla
Aragonesa per l’aragonès.

Quan acabi el curs es realitzarà un viatge pedagògic «la motxi-
lla lingüística» pels territoris de les llengües aragoneses mino-
ritzades. Tot amb una durada de 20 hores (2.0 crèdits).

Seria bo que ens féssiu arribar suggeriments per afavorir aques-
tes actituds positives i crear un foro d’iniciatives ciutadanes per la
defensa de les llengües a: Telèfon del Centre de Professors: 974-
227361 (preguntar per Pilar Benítez) • cprhuesca@educa. aragob.es
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Rellampec 
memorístic

Esteve Betrià

Apunt de finalitzar la crònica del mes passat em vingué al magí,
en forma d’una mena de rellampec, el record d’una lectura, feta
per primera vegada el curs 1970-1971, que tractava, entre altres
coses, sobre la permanent mudança morfològica de les ciutats
en contraposició a la relativa persistència de la morfologia rural.
Recordava que era una lectura d’un manual de llengua castella-
na, així que tant prompte com vaig poder vaig iniciar la recer-
ca de text mig recordat entre els llibres que encara conservo dels
meus anys d’estudiant de secundària.

Efectivament en les pàgines 182 i 183 del manual de segon
de batxillerat elemental Verbo. Lengua española de Carmén
Pleyán (Barcelona: Teide, 1970) hi vaig trobar un breu fragment
del llibre Viejas historias de Castilla la Vieja de Miguel Deli-
bes d’on devia procedir el rellampec memorístic. Al principi el
text del gran escriptor castellà gira a l’entorn de la vergonya que
sent un noi sobre el fet de ser de poble «… al marchar a la ciudad
para lo del bachillerato me avergonzaba ser de pueblo y que los
profesores me preguntasen (sin indagar antes si yo era de pueblo
o de ciudad): ’Isidoro, ¿de qué pueblo eres tú?’ Y también me

mortificava que los externos se dieran de codo y cuchichearan
entre sí: ’¿Te has fijado qué cara de pueblo tiene el Isidoro?’…
o simplemente, que… dijeran despectivamente. ’Ése no; ése es
de pueblo’. Y yo ponía buen cuidado por entonces en evitar
decir: ’Allá en mi pueblo’… o ’El día que regrese a mi pueblo’.»
Però l’Isidoro, l’estudiant de batxillerat traspassat a la ciutat, en
fer-se adult canvia de sensacions i es reconcilia amb els seus
orígens: «Y empecé a darme cuenta, entonces, de que ser de pueblo
era un don de Dios y que el nido de la cigüeña y los chopos y el
riachuelo y el soto eran siempre los mismos, mientras las pilas
de ladrillo y los bloques de cemento y las montañas de piedra
de la ciudad cambiaban cada dia.”

Potser en el fons de la crònica del mes passat hi havia una lectu-
ra feta fa trenta anys. Encara que jo mai no m’he sentit avergonyit
de ser de poble –en concret, de ser del Poble– no puc dir el mateix
sobre la continuïtat del paisatge urbà i rural del Poble. Des de fa
trenta anys, i cada dia més, els munts de maons, els blocs de ciment
i les muntanyes de pedra també dominen els nostres pobles. Per
això em vaig alegrar pel niu de cegonyes i per l’aparició dels lledo-
ners (els xops i els àlbers, encara que pocs, mai no hi han faltat)
als carrers de Mequinensa, el poble (amb Faió) que més ha
canviat en els últims trenta anys. Com de costum, no ho lamen-
to (o sí) només ho constato.

De totes formes, el que més m’ha sorprès és el fet que una lectu-
ra feta fa trenta anys encara es conserve, ni que siga mig esbo-
rrada, en el fons de la memòria.

Gustavo Coll Soplón –Tavo–, monitor-coordinador del Club de Tennis Baix Cinca
«La meua identificació amb Catalunya és total»

D. Sarrau

Com en el  cas d’al tres
esports, l’Escola Municipal de
Fraga, en una primera fase,
promocionà el tennis i, en una
segona, un grup de pares va
assumir la tasca de donar-li
eixida a través de l’esport de
competició, cosa que succeí
l’any 1998. Allí estava la raque-
ta i el savoir faire de Tavo Coll
que, des dels deu anys i seguint
les passes del seu germà gran,
s’havia integrat en el Club
Tennis Urgell de la capital del
Baix Segre. Campions indivi-
duals els dos de Lleida i de
Catalunya, coordina, des
d’aquella data, un equip de vuit
monitors, amb què atén la
pedrera comarcal: 360 alumnes
a Fraga, Torrent i Saidí, dels
quals 60 pertanyen al Club de
Tennis Baix Cinca i, per tant,
competeixen que, afegits als

70 de Mequinensa, amb suport
de les APA i del Patronat
d’aquella localitat, conformen
un planter que els anima i els
permet arribar als màxim
nivells de competició i de
trofeus. Testimonia aquestes
afirmacions el fet d’haver jugat
tres finals del campionat de
Catalunya. «Les van perdre les
tres –aclareix Tavo –, però si ho
mirem d’una altra manera: tres
subcampionats de Catalunya
volen dir alguna cosa». Compe-
teixen en la categoria de plata
–2ona Divisió–: el Club de
Tennis Sabadell o l’Open Club,
de Sánchez Vicario els conei-
xen. Alguns dels jugadors
entrenen, becats, a Lleida, i
d’altres, sense beca, a la Fede-
ració.

Set hores diàries li permeten
atendre els equips masculins i

CRÒNIQUES TAGARINES

femenins en les categories de
Benjamí, Aleví, Infantil i
Cadet. Sengles equips mascu-
lins conformen les categories
de Júnior, Adults i Veterans.
Aquesta lliga la juguen al
marge de la Federació Arago-
nesa de Tennis. «Si volíem
competir dins d’Aragó mos
n’havíem d’anar a Osca, Jaca
i Sabiñánigo, mentre que ací
mateix, com qui diu al cantó,
tenim 24 pobles». El problema
dels diners l’han solucionat
amb l’autofinançament: tots
els jugadors són socis cotit-
zants. Aquest autofinançament
no els impedeix rebre alguna
ajuda de l’Ajuntament de Fraga
i de la Federació Catalana. A la
relació mantinguda entre llei-
datans i baixcinquenys, Tavo la
qualifica d’immillorable. Per
la seua banda, obertament

manifesta: «La meua identifi-
cació amb Catalunya és total».
Les posicions personals de
Tavo assobten per la seua
fermesa, valentia i sinceritat.
Fill del seu pare.
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Us proposo que em seguïu per un itinerari amb aquestes esta-
cions: Vic, Mequinensa i Fraga. A cada estació li correspon un
nom: simposi, transvasament, manifestació. I al final acabarem
amb un mot que, com quan jugàvem de petits, ho emparella tot:
la llengua maltractada. 

A Vic –a la comarca d’Osona, la del poeta Verdaguer i, avui,
amb un tuf de porc que empudega–, s’hi ha celebrat un simpo-
si on, i per escurçar, s’ha fet constar les dificultats que té el català
per a arribar a un ús normal a les escoles que és, precisament,
on s’ha avançat més o almenys això s’havia anat dient fins ara.

Mequinensa –la de Camí de sirga, la dels miners, la del pantà
i els sirul·los- ha centralitzat una jornada de lluita i agermana-
ment contra allò del PHN que es va considerar un èxit per part
dels organitzadors, vinguts de les terres de l’Ebre catalanes i de
les de l’Ebro amunt. Avancem-nos a felicitar-los i a solidarit-
zar-nos-hi, amb la causa, perquè cal entendre que és la causa de
tots. Ep!, que ja me n’oblidava: en els parlaments, els qui venien
de les comarques catalanes catalanes van fer el discurs en
castellà. Com va estar? Ens ho van explicar: els aragonesos han
estat inflexibles. Vaja, o siga que aragonesos dels més progres-
sistes, en teoria, –molta sigla CHA– havien vetat l’ús del català
perquè… per què!? Total, una renúncia a la llengua de la majo-
ria dels presents que només es pot qualificar de baixada de
pantalons. Apuntem-ho: només Jaume Borbon, l’alcalde de

Mequinensa va saber estar en el seu lloc i usar el català a l’ho-
ra de llegir el manifest de la jornada.

A Fraga –la capital del Baix Cinca, la de les figues i la d’al-
gun borinot–, per segon any i de manera humil, però més soro-
llosa que la de l’edició anterior, s’hi va convocar el Correllen-
gua que va tenir un acte central en una manifestació pels carrers
de la població per reivindicar l’oficialització del català a les
comarques de la Franja. Això passava el 15 de setembre, diumen-
ge cap al tard.

Ara m’adono que és un itinerari curt i no massa engrescador
i, tanmateix, permeteu que us proposi encara una altra cosa: que
hi busqueu el que tenen en comú. Vic ens anunciava allò que a
Mequinensa s’exemplificava i que a Fraga es reivindicava. De
què coi estic parlant?

Parlo de la llengua i, malauradament, no es tracta d’historie-
tes amb final més o menys feliç sinó que la cosa va d’una histò-
ria trista, la de la nostra llengua; tres capítols que evidencien les
dificultats per sobreviure del català. Perquè, si en un simposi es
crida l’atenció de com les coses no van bé, justament, on parei-
xia que ja anaven bé; si en un acte relacionat amb un riu tan català
–tant si més no com de l’Aragó– i amb presència majoritària de
catalans no és gens fàcil usar el català –on coi es podrà fer
servir? 

Tot plegat són arguments prou contundents perquè la gent es
preocupe i, des de tots els cantons i àmbits, ixca a manifestar-
se i demane que es posen recursos i esforços a favor d’una cosa
tan important com és la teua llengua, la llengua del teu país.

I això val per a tothom, des dels vigatans de Vic amb la pudor
porcina, fins als mequinensans embolicats per la flaire fluvial
del Cinca, el Segre i l’Ebre i fins als fragatins que avui enyoren
l’olor tardoral de les figues que no fa massa anys es passejava
pels carrers de Fraga. 

Itineraris de tardor

Francesc Ricart i Orús

SOM D’EIXE MÓN

Sense autoestima col·lectiva no hi ha Països Catalans
Quim Gibert

L’escriptor Toni Strubell es fa
creus que hi hagi tants castellans
que pateixen pel futur del castellà
en els Països Catalans i tan pocs
catalanoparlants que els preo-
cupi l’esdevenidor del seu idio-
ma: «els que no som imperia-
listes no som prou importants
per sentir emocions?» –diu. 

Que els catalanoparlants
puguem viure en català en el
nostre territori, en les matei-
xes condicions que els caste-
llans ho fan a les dues Caste-
lles, sembla cada cop més una
utopia. Tot i que la primera llei
del català aviat farà vint anys
que va ser promulgada, l’ús
interpersonal de la llengua
davalla, sobretot, entre els
joves. Aleshores, quina mena
de demà deparen als Països

Catalans els propers vint anys?
A més, cada dos per tres hi ha
menyspreus i  agressions
lingüístiques (Renfe, Registre
Civil, Ibèria, Hisenda, Ajunta-
ment d’Alcoi, etc.). No obstant
això, les autoritats autonòmi-
ques no reaccionen ni amb
fums de sabatots. Amb quin
ànim pot un poble reviscolar
lingüísticament si sospita que
no se li brindarà la protecció
necessària per fer-ho? 

Bo i que mirem de fer el cor fort,
el no assoliment de certs resultats
en el rellançament del català
provoca un cansament emocional
i una insatisfacció entorn d’una
feina (Acampallengua, Flama del
Canigó, 25 d’abril,…) que a voltes
sembla feta en va.

El sentiment que «t’has

cremat», tal com es diu popu-
larment, és una síndrome d’es-
t r e s  més  coneguda  com
burnout, que es produeix per
esgotament quan no s’ha reei-
xit ni de lluny en les expecta-
tives. En el cas català, la
normalització de l’ús no arre-
la prou malgrat els esforços
desplegats des de l’escola i
altres àmbits socials. Així com
tampoc s’avança cap a la parie-
tat lingüística del Regne d’Es-
panya, a diferència del Canadà
i de Bèlgica on els drets lingüís-
t i c s  de l s  quebequesos  i
flamencs respectivament són
respectats. Aquest desdeny cap
a les nacions no castellanes de
l’Estat espanyol, origina entre
moltíssims catalanoparlants un
dolor identitari molt poques

vegades expressat o compartit
perquè tenim la sensació que no
interessa a ningú. 

Curiosament treballar per la
reconstrucció d’una civilització
ferida, en d’altres parts del
món, suscita complicitats.
Segons el psiquiatre Luis Rojas
Marcos, ex-cap del Sistema de
Sanitat de Nova York, entre els
novaiorquesos s’ha desfermat
més generositat després de l’11
de setembre, «la qual cosa ha
fet que les persones se senten
més unides i es vulguin prote-
gir les unes a les altres». 

Hi ha un dolor revitalitza-
dor. Hi ha uns Països Catalans
que malden per ser. Siguem
dignes del moment històric que
ens ha tocat viure. Siguem qui
som. Ni més, ni menys. 
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Pautes per avançat cap 
a una Llei de Llengües

Josep Mª Becana

Arribem al vintè aniversari
de l’Autonomia Aragonesa
amb una assignatura pendent
que afecta directament a una de
les nostres senyes d’identitat
com a pobles, a la conservació
del nostre patrimoni cultural i,
especialment, als drets elemen-
tals d’un nombre significatiu
d ’a ragonesos  que  t enen  
– tenim– una llengua territorial
minoritària.

El procés d’autogovern, que
ha estat capaç d’abastar impor-
tants competències i de créi-
xer en el seu pressupost i en els
seus recursos humans en una
progressió certament notable,
al llarg d’aquests vint anys, no
ha estat capaç de regular a
l’Aragó una matèria que ha ho
està a la resta de les comunitats
autònomes, independentment
del color del partit polític que
les governa. Des de la reforma
de l’Estatut d’Autonomia el
1966 que va modificar l’article
setè i va encarregar a les Corts
d’Aragó la promulgació d’una
Llei que «garantís l’ensenya-
ment i el dret dels parlants de
les l lengües i  modalitats
lingüístiques pròpies d’Ara-
gó», s’han redactat dos avant-
projectes de llei per consellers
que formaven part de governs
diferents i, tot i així, cap
d’aquests projectes ha arribat ni
tan sol a la seu parlamentària
per al seu debat.

No és previsible que, des
d’ací a finals de legislatura, el
clima polític previ a una convo-
catòria electoral faciliti la
presència i aprovació d’un nou
text legislatiu. Amb tot, la reali-
tat sociolingüística demana
cada dia que passa una acció
més decidida per a la conser-
vació del patrimoni lingüístic
i, de forma molt especial, per
a la perpetuació de les llengües

territorials a les zones en què,
avui dia, l’aragonès i el català
són llengües habituals.

Seria difícil enumerar les
raons que nodreixen aquesta
incapacitat continuada per
resoldre des del Parlament
aragonès les bases per a una
política lingüística que uneixi
els suports suficients per tal de
garantir la seua continuïtat en
un horitzó temporal perllon-
gat. Tanmanteix, en els últims
temps, s’han produït esdeve-
niments polítics importants que
aporten elements substancials
a l’hora de facilitar punts de
trobada. Per ordre cronològic
em refereixo al Dictamen de
la Comissió Especial de Polí-
tia Lingüística de les Corts
d’Aragó (novembre de 1997),
al Pacte pel Valencià (2001), i
a l’Instrument de ratificació pel
Regne d’Espanya de la Carta
Europea de les Llengües Regio-
nals o Minoritàries (BOE del 15
de setembre de 2001). Tots ells
contenen –entre d’altres–
elements amb el  grau de
consens polític suficient com
perquè, degudament ordenats i
adequats a la nostra realitat
sociolingüística, puguin cons-
truir el cos principal d’un nou
text legislatiu.

El dictamen elaborat per la
Comissió Especial de les Corts
d’Aragó va tenir el doble valor
d’haver estat redactat darrera
les compareixences d’experts,
universitats, agents culturals i
representants municipals dels
diferents territoris lingüístics,
moltes de les aportacions dels
quals van ser recollides en el
decument final i el valor d’ha-
ver concitat el major grau de
coincidència de tots els grups
parlamentaris en aquesta matè-
ria des dels inicis de la nostra
autonomia. Cap grup parla-

mentari va votar en contra
d’aquest Dictamen en el Ple
celebrat el 6 de novembre de
1997. Només el PP s’hi va
abstenir, més per raons tàcti-
ques alienes al debat que per
discrepàncies en el seu contin-
gut.

A data d’avui, en sintonia
amb aquell text, tots els grups
polítics que composen el parla-
ment aragonès estan d’acord
en la necessitat d’un text legal,
per tal de fer efectius els drets
dels parlants de les llengües
pròpies d’Aragó, en paritat a la
situació de què des de fa anys
gaudeixen altres ciutadans
espanyols a Galícia, València,
Balears, Catalunya, País Basc
i Navarra. La Llei de Llengües
d’Aragó és un mandat establert
en l’article 7è de l’Estatut
d’Autonomia d’Aragó, que
segueix comptant amb la unani-
mitat de criteri, ja que la
discrepància en aquest tema
quan es va votar el Dictamen
només es va centrar en la data
en què el Govern d’Aragó
havia de presentar la llei.

Dos van ser els punts conflic-
tius que van separar la posició
del PP de la resta de grups
parlamentaris: el reconeixe-
ment de l’aragonès com a llen-
gua pròpia d’Aragó i el rebuig
a la cooficialitat de les llen-
gües i modalitats lingüístiques.
Tots dos elements poden supe-
rar-se si continuem analitzant
els documents proposats.

A començament de l’any
2001, el PP i el PSOE van
firmar a la Comunitat Valen-
ciana el Pacte pel Valencià
(Acords per la promoció de
l’ús del valencià). Aquest acord
va permetre desbloquejar el
nomenament dels membres de
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua i dels principals instru-

ments de promoció de la llen-
gua valenciana. Tan important
com el fet que s’abastés un
pacte entre les dues principals
forces polítiques de la Comu-
nitat Valenciana, després de
v i ru len ts  enf ron taments
perllongats des de l’inici de
l’autonomia, és la justificació
que ambdós partits expliciten
en el text que firmen. El Pacte
pel Valencià té com a motiva-
ció principal «superar el
conflicte esterilitzador que es
perpetua entre els valencians
sobre el nom, la naturalesa i la
normativa de la llengua». I
ambdós partits firmen també
un compromís concret: «Volem
acordar un marc compartit per
tal que la defensa i promoció de
la cultura i de la llengua del
nostre poble quedi al marge de
l’enfrontament partidista i es
converteixi en una tasca comu-
na de tots els partits i de totes
les institucions».

Aquest grau de compromís
adquirit pels dos partits majo-
ritaris a València – i majorita-
ris a l’Aragó– és el que la
nostra comunitat necessita per
tal de superar allò que els
firmants denominen «conflic-
te esterilitzador». No hi ha
raons objectives perquè aquest
acord, aconseguit en una de
les comunitats on la política
lingüística ha estat un element
de forta confrontació des dels
anys vuitanta, no pugui acon-
seguir-se també a l’Aragó.
Seria difícil de justificar per
les forces polítiques aragone-
ses que a tot el territori espa-
nyol fossin capaços d’abastar
acords i pactes «per deixar al
marge de l’enfrontament polí-
tic partidista la defensa i la
promoció de la llengua» i que
Aragó fos l’únic espai de
desencontre.

Temps de Franja 21  15/11/02  09:27  Página 19



RENAIX
VIL·LA
FORTUNATUS

OBERT L’EXPEDIENT
DE BÉ D’INTERÈS CULTURAL

C m

y k

C m

y kAny 3 • núm. 21 • La Franja, novembre de 20021,80 €

Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó

R
IC

A
R

D
 S

O
LA

N
A

Tardor
Cultural
al Torricó
Rutes turístiques,
exposicions i
conferències
animen aquest
mes la vida
cultural
d’aquesta vila

Vi
st

a 
ge

ne
ra

l d
e 

Vi
l·l

a 
Fo

rt
un

at
us

 a
l B

ai
x 

C
in

caRENAIX
VIL·LA
FORTUNATUS

OBERT L’EXPEDIENT
DE BÉ D’INTERÈS CULTURAL

Entrevista
a Santiago
Rams
El responsable
de confeccions
Rams de
Massalió ens
explica la clau
de l’èxit
d’aquesta
empresa
familiar

Contra el Pantà de la Torre
Col·lectius de la conca alta del Matarranya
presenten una allau d’alegacions contra
el projecte




