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Tots morírem un poc aquell dia
El matí de l’11 de març ens va colpir profundament a tots. Veure morir una pila d’innocents:
homes, dones, infants, gent senzilla amb els qui
ens podríem sentir identificats, hi afegia un grau
més de dolor, de solidaritat i, fins i tot, de ràbia
perquè ens mostrava la cara més amarga d’aquest
terrorisme indiscriminat que colpeja brutalment
una societat que té la sensació de viure en pau i
allunyada de les guerres que maten a tort i a dret.
Que a l’Iraq, per exemple, morin esquarterades
dones i nens sembla que forma part del guió
macabre d’una guerra, sigui justa o no ho sigui.
Potser aquí és on podríem trobar l’arrel del
problema de la violència que cada cop està més
desmarxada al món en què vivim. Només cal fer
un tomb per la història, especialment la història dels pobles que ens diem i ens creiem més
civilitzats, i veurem com hem edificat el passat
sobre piles i piles de cadàvers que hem llançat
els uns contra els altres.
Rarament hem vist fer una autocrítica seriosa per les bestieses i animalades provocades
per les innombrables guerres que han farcit la
història dels Estats actuals. Gairebé mai no hem
escoltat, les altes instàncies dels diferents
«Poders», que es dignessim a demanar perdó per
les morts d’innocents que han fet els seus braços
armats; com si els Estats fossin un ens abstracte que quan canvia el cap del dirigent caduca,
alhora, tota responsabilitat.
I, ara mateix, l’11 de març, ho hem tornat a
veure. Hem vist com el govern intentava instrumentalitzar una pila de morts jugant a fet-iamagar amb la veritat i intentant treure’n un
profit electoral. I encara és hora de sentir una
reflexió autocrítica o de reconèixer l’error que

ESTISORES
Miguel Estaña

van cometre al posar a tot un poble en guerra en
contra de la seva voluntat majoritària i d’intentar
vendre com a «danys col·laterals» les morts d’innocents a l’Iraq; de mirar cap a una altra banda
quan el terrorisme d’Estat del Sr. Ariel Sharon mata
cada dia palestins innocents, nens i nenes també;
d’intentar posar al servei del Sr. Aznar –com si
d’un monarca absolutista es tractés– tots els
ressorts mediàtics, mentre llençava anatemes furibunds contra els qui exercien el seu dret a la
llibertat d’expressió; de fer el ridícul més clamorós a nivell internacional davant els governs,
davant l’ONU mateixa, davant la premsa i els
mitjans de comunicació de tot arreu amb «desinformacions» sectàries i manipuladores de la veritat. No n’ha tingut prou el govern del PP tensant
la corda fins a límits perillosos durant tota la
legislatura, tractant gairebé de terroristes tots els
qui no combregaven amb les idees del Sr. Aznar,
el «Zar» de les Espanyes, que fins i tot anomenava a dit el seu successor.
I ara, després d’haver parlat el poble prou clar
a les eleccions del 14 de març, encara aixequen
el cap intentant convertir les mentides i els errors
en virtuts del més ranci espanyolisme.
Vet aquí com no hem après les lliçons de la història. Vet aquí com encara haurem de seguir patint
els efectes d’aquesta política que no vol solucionar l’arrel mateixa dels problemes i s’entossudeix
a continuar aplicant les velles receptes que mai
no han donat resultat al llarg de la història dels
pobles. Només el diàleg, la convicció, la humilitat de saber-nos limitats, l’interès per comprendre l’altri, poden ajudar-nos a arraconar definitivament la violència i a deixar desarmats els
violents.
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salutació del director
Després d’unes setmanes increïbles des del punt de vista de la
normalitat política i social en el nostre país, en les quals els
sentiments més profunds i contradictoris han tingut cabuda en
un mínim espai de temps, quasi dóna gust comprovar que la vida
continua i que les tasques del dia a dia tornen a tirar-se endavant.
Per això reconforta veure que les associacions comarcals de la Franja van avançant, amb
reunions com la que va tenir lloc a Saidí el passat 27 de març, de cara a articular les seues activitats en una acció comuna més coordinada, donant passes fermes cap a la creació d’una Institució Cultural que treballe i lluite pel Català a l’Aragó.
Aquesta unió, especialment la implicació més directa i intensa de les associacions de la Ribagorça i la Llitera podria donar una empenta important a un dels projectes comuns a tota la Franja com és aquesta revista. Sol els que assumim la tasca de treure endavant, mes rera mes, durant
més de tres anys i mig, aquesta publicació –que cada volta som més, afortunadament– sabem com
facilita la nostra tasca el compromís dels socis capdavanters de les entitats editores de participar
de forma regular i estable en la seua elaboració.
Màrio Sasot
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cartes dels lectors
Units pel servei i la llengua
En un món globalitzat com el nostre i en un
context social, polític i cultural que fa seguidisme
d’aquella tendència uniformitzadora, apareix
com un respir i assossec de l’ànima, la iniciativa que glossarem tot seguit. Efectivament, el
proppassat dia 25.10.03, es constituí a Barcelona i al si de l’AIV –Associació Internacional del
Voluntariat– un projecte anomenat Units pel
servei i la llengua, que abasta els territoris que
compartim llengua i cultura, amb representació
de l’Alguer, de Balears, del Principat, de la Catalunya Nord, del País Valencià, d’Andorra, de la
Franja de Ponent i de la Vall d’Aran. A la fi,
s’apleguen persones vinculades a accions
voluntàries i desinteressades, però altament
compromeses en molts diferents àmbits socioculturals i units, precisament, per servei i la llengua.
Els compromisos als que s’arriba, inicialment,
són:
—Assenyalar, com a l’objectiu fonamental, la
vinculació de voluntariat i llengua.
—Conformar un projecte específic –Units pel
servei i la llengua–, en el marc d’AIV i en el
context europeu.
—Ubicar la Secretaria, del projecte UNITS
a Barcelona, a la mateixa seu de l’AIV i establir una presidència rotatòria per territoris.
—Celebrar una reunió mínima anual, per
valorar la marxa del projecte.
—Difondre les propostes i activitats d’UNITS
i afavorir la implicació d’altres col·lectius que
utilitzen la nostra llengua en la vehiculació de
les seues tasques.
—Organitzar sessions formatives del voluntariat envers l’objectiu del projecte.
Hem de celebrar, doncs, la proposta integradora de l’AIV, perquè tot i l’existència de plataformes a favor de la llengua, es trobava a faltar

una institució –amb projecció europea– aglutinadora de les diferents iniciatives, arreu del
territori. És per això que saludem esperançats
la constitució del projecte UNITS PEL SERVEI
I LA LLENGUA, que ens permetrà:
-Unir esforços.
-Treballar en equip.
-Facilitar intercanvis entre els territoris i
comunitats que compartim la mateixa llengua.
-Participar en programes europeus.
I tot això amb l’aixopluc de l’AIV. Què és,
però, l’AIV? L’Associació Internacional del
Voluntariat és una entitat d’àmbit internacional, sense afany de lucre, apolítica i aconfessional. Està gestionada exclusivament per
voluntaris, perquè creu en el voluntariat com
a esperit de servei i de donar-se als altres a canvi
de res i en els valors ètics, que han de conformar una societat humanitzada i humanitzadora. Hi són convidats a integrar-se tot tipus de
persones –grans, joves, estudiants…– i d’institucions –famílies, escoles, grups,
col·lectius…– disposats a prestar un servei
desinteressat, a qui ho necessite.
Ara l’AIV, amb la intenció de fomentar i
consolidar les iniciatives disperses en favor
del voluntariat i la llengua, engega el projecte UNITS, al que us convida a integrar-vos.
La proposta, doncs, esdevé especialment
oportuna entre nosaltres, amb un panorama
lingüístic gens engrescador Cal que totes les
instàncies cíviques i polítiques, tots els
col·lectius i persones sensibilitzades i democràtiques facen causa comú, per exigir a les institucions coherència i compromís amb la gent a
la qual serveixen, en l’acompliment del mandat
constitucional de respecte i protecció de les llengües, al seu territori.
marc.adell@uv.es
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Mor Salvador Benítez,
«Lo boig del Matarranya»
Balearització
El govern balear està tirant
endavant la TV autonòmica.
La majoria absoluta del PP ha
fet del bilingüisme –exigit
només als catalanoparlants,
naturalment– un dels punts
bàsics del seu programa. Això
es tradueix en accions diverses, moltes d’elles contestades per la societat civil. Amb
l’assumpte de la TV, es veu
que el camí serà el mateix.
S’intentarà fer la major part
de la programació en les
«modalitats lingüístiques»
balears. Això significarà,
segons la futura directora de
l’ens, que les pel·lícules s’emetran en castellà. Es veu que és
molt car el doblatge a les
«modalitats» i «inacceptable»
(sic) passar-les en estàndard
principatí. Ja hi som! M’agradaria que el PP parlés clar –i
si pot ser, català: si l’objectiu
és que tots acabem parlant la
«nostra modalitat» només dins
de casa, que ho digui. Potser
és el que vol la majoria del
seu electorat. No cal que
segueixi amb aquests malabarismes absurds que ja no
enganyen ningú. I si està per
la pervivència de les llengües
no castellanes, que s’escolti
la universitat.
Aquí a l’Aragó l’estratègia
és la mateixa: ben trossejadets
fins que mos morim d’inanició. Tant els fa que el dialecte del castellà d’Alcanyís o
Casp es perdi: no veig cap
campanya en contra que s’ensenyi l’estàndard a les escoles.
Però que no entri ni una paraula de principatí al nostre vocabulari –encara que substitueixi un castellanisme de nova
adquisició–, perquè aleshores
mos acusaran de la pitjor de les
traïcions: de catalans.
Carles Terès

Lluís Rajadell

Salvador Benítez, naixcut a
Vall-de-roures fa 86 anys i un
dels personatges més singulars
i populars del Matarranya, va
morir el passat dia 2 d’abril a
Ceret, localitat del sud de
França on vivia.
Benítez, més conegut a tot
arreu com «Lo boig del Matarranya», va participar a la
Guerra Civil amb el bàndol
republicà –mai va amagar la
seua ideologia anarquista– i,
en acabar la lluita, va exilar-se
com van fer molts milers de
companys d’armes al país veí.
En començar la II Guerra
Mundial, va incorporar-se al
exèrcit francès i, amb la derrota a mans dels nazis, va ser
deportat al camp de concentració de Mauthausen, a
Àustria, on va passar els pitjors
anys de la seua vida, segons
aconstumava a recordar.

Allí va ser espectador dels
avatars de la II Guerra Mundial
i de la consegüent desfilada dels
exèrcits derrotats per Hítler
convertits ja en presoners sense
més futur que la humiliació i la
mort. Comentava que els
primers presos del disortadament famós camp de Mauthausen van ser precisament els republicans espanyols. Una vegada
alliberat del captiveri pels exèrcits aliats, va retornar a França.
Allí, la seua casa, es va convertir en un autèntic centre de
reunions de la colònia de matarranyencs exiliats –per motius
polítics– o emigrats –per escapar de la misèria econòmica de
la posguerra–. No va retornar
al seu poble fins a la reinstauració de la democràcia després
de la mort de Franco.
Per a molts veïns de Vallde-roures la seua arribada al

poble després de la democràcia va ser un senyal de normalització democràtica i de que
les ferides obertes per la Guerra
Civil es començaven a tancar.
És a partir d’este moment
quan es converteix en un personatge popular a gairebé tot el
país. Autorebatejat com “El
boig del Matarranya”, disfruta a tope de les festes de distintes ciutats vestit amb indumentàries espectaculars que es
complementen amb barrets i
paraigues cridaners. Uns dels
actes en què no podia faltar
era en les dotze campanades de
la Porta del Sol i en el sorteig
de la loteria de Nadal a Madrid.
Els seus vestits preferits eren
els esmoquings rebotits de
botons de dalt a baix. Van ser
els que el van passejar, carregat de bon humor i lliure de
prejudicis, per les portades de
periòdics de tot l’Estat.
Però, on el seu paper va ser
sempre destacat –al menys,
quan li ho van permetre–, va
ser a les festes del seu poble
natal, on va dedicar una especial atenció a la canalla més
menuda. Els concursos que
patrocinava i organitzava van
ser, en moltes ocasions, l’únic
programa d’actes pensat per
als més menuts.
La darrera vegada que va estar
al poble va ser a l’agost de 2003.
No volia perdre’s les festes
majors. Però la salut ja no
l’acompanyava. A la diabetes
que arrossegava des de feia molts
anys, se li havia ajuntat una
hèrnia discal. Al remant, la cosa
es va complicar amb problemes
pulmonars fins al desenllaç final.
El seu cadàver va ser incinerat a Ceret i les seues cendres
retornarant a Vall-de-roures per
a ser aventades sobre el seu
estimat riu Matarranya.
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Les guies del
Matarranya
Els últims anys la comarca
del Matarranya ha apostat decididament pel turisme. Els
projectes en aquest sector i les
ofertes culturals s’han multiplicat extraordinàriament:
museus, centres d’interpretació, serveis turístics, itineraris
de tota mena, visites guiades,
cases de turisme rural, botigues de productes del país, etc.
I per donar notícia de tot això
han sortit un munt de guies.
Omezyma va publicar la
primera Guía turística del
Mezquín-Matarraña (2001) i
el mateix any aparegué la segona, Guía de la comarca del
Matarranya, per encàrrec de
l’encara Mancomunitat del
Matarranya. Dos anys més
tard, a la col·lecció «Rutas CAI
por Aragón» la tercera, El
Matarraña y los Puertos de
Beceite. Tres volums on es
combinen un text reduït, però
suficient, i magnífiques fotografies i il·lustracions on ha
participat un notable equip
d’investigadors que coneixen
el territori. I, finalment, dins la
col·lecció «Territorio 7» editada per la Diputació General
d’Aragó, Comarca del Matarraña, que més que una guia
és ’una carta d’identitat’, com
s’argumenta en el pròleg; aquí
el text és essencial, les il·lustracions el complementen.
Però resulta sorprenent que
les quatre guies del Matarranya
estiguen escrites en castellà.
Si, com diuen els seus textos en
l’apartat de llengua i literatura
redactats per Artur Quintana, la
llengua pròpia del Matarranya
és el català. Per què cap volum
està escrit en la nostra llengua?
Per què amaguem aquest tret
d’identitat? I una altra raó. Si
els visitants a la comarca el
2003 el 49% van ser catalans i
el 21% valencians, per què no
oferim la possibilitat d’uns
textos en la nostra i a la vegada seua llengua?
Carles Sancho

5

Miquel Blanc presenta a Calaceit
un llibre sobre les plantes
medicinals de la comarca
Artur Quintana
El dissabte de glòria d’enguany a les set del vespre s´ha
presentat al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Calaceit,
atapeït de públic, el llibre d’en
Miquel Blanc i Grau Les plantes medicinals del Matarranya
amb pròleg de Lluís de Torres
Espuny i dibuixos de l’autor. El
baix-llobregatí amb arrels familiars i de residència a Calaceit,
Miquel Blanc i Grau, químic,
investigador de la nostra llengua i cultura i animador d’ambdues, especialment al Matarranya, és ben conegut dels
lectors de Temps de Franja, on
fins fa ben poc mantenia una
columna. La mesa estava presidida per la regidora de cultura
de l’Ajuntament de Calaceit, i
prengueren la paraula, glossant les qualitats personals i
literàries d’en Miquel Blanc, a
més d’aquella, el president de
la Comarca del Matarranya,
Roman Roda , i un representant
de l’Associació Cultural del
Matarranya, entitat que ha
editat el llibre dins de la seva
col·lecció d’investigació «Lo
Trill», on Miquel Blanc ja
havia publicat anteriorment el
llibre La fauna del Matarranya.
El llibre fou presentat pel
biòleg Lluís de Torres Espuny
que en destacà les principals
característiques i en lloà l’acurada presentació.
Consta el llibre de la descripció de 122 plantes medicinals
segons l’esquema següent:
nom que té la planta al Matarranya, nom llatí, dibuix en
colors de la planta i breu
descripció botànica del trets
més característics i lloc on se
sol criar. Segueix l’enumeració
de les qualitats curatives de la
planta, qualitats sobre les quals
l’autor es mostra, tanmateix,
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força escèptic: «He de confessar –escriu a la introducció del
llibre–, que la meua fe en
aquesta mena de curacions és
més aviat minsa, i la reduiria
al tractament de petites molèsties i malestars». I afegeix: «Per
a minimitzar l’aurèola màgica
que de vegades envolta tot
aquest món, he indicat la
composició en termes químics
de cada planta, que és, en definitiva, la responsables dels
possibles bons resultats. A part
de la fe, que també fa miracles». Si s’escau s’hi donen
altres detalls de les plantes,
com ara ús en la condimentació d’aliments, llegendes,
costumari, etimologia. etc.
Finalment s’indiquen alguns
altres noms que té la planta en

català, castellà i en alguns casos
en l’aragonès residual de les
comarques castellanes veïnes
del Matarranya.
Clogué l’acte el propi Miquel
Blanc que indica que considera tancada la seua tasca com a
investigador –a més dels dos
llibres ja indicats ha fet recopilacions de mots, de danses, de
literatura popular i de reculls
memorialístics–, i d’ara endavant pensa dedicar-se a la creació, no a la poètica, que malgrat
algunes provatures creu massa
difícil, però sí a la prosa, que
fa de més bon fer. Tanmateix,
no semblà rebutjar del tot, les
propostes que el públic assitent li feia de descriure, més
endavant, totes les plantes
restants que tenen nom al
RICARD SOLANA
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Mont-roig va acollir el Curs pràctic d’interpretació
coral, cant comú i ampliació de repertori
Margarita Celma

El passat 22 de febrer totes
les corals del Matarranya es
van desplaçar a Mont-roig. El
temps pronosticava neu, però el
dia va sortir de lo milloret. Més
de setanta persones estaven a
les deu del matí al Centre de
Dia esperant que Josep Prats
començara el curset. Tots teníem el fullet a les mans: Curs
pràctic d’interpretació coral,
cant comú i ampliació de repertori. Sonava bé, però… Què
seria tot allò? I a més a més en
diumenge de matí. El que està
clar és que tothom s’ho volia
passar bé i si no quedava més
remei…llavors hauríem
d’aprendre un poc; d’aquesta
manera feiem cas a la nostra
responsabilitat i sempre ganes
de superació.
Ens acompanyava Javier,
regidor de l’Ajuntament de
Mont-roig, que en tot moment
i, des del primer dia ens va
ajudar en tot el que va ser
menester; també hi era la Cristina, presidenta de la Associació Cultural Sucarrats, que ens

va confessar que té verdadera
debilitat per la música i la Rosa
Domènech, Consellera de la
Comarca del Matarranya, que
n’estava molt satisfeta. Les
sopranos a punt, les contralts
totes decidides i com va dir
Pep: «Hi ha molts homes
enaquest coro!»
Al Pep vam tenir el gust de
conèixer-lo a Barcelona al festival internacional Europa
Cantat. És un bon professional amb molta experiència i
també una alta dosi humana,
cosa que té un gran valor. Quan
ens va fer la classe a la capital
la connexió va ser molt bona i
sabíem que l’havíem de tornar
a veure, i on millor que a la
nostra terra. Així doncs, teníem
entre nosaltres a un gran director que havia estudiat amb els
més destacats i que en l’actualitat dirigeix la Coral Cantiga
de Barcelona i el Cor Ciutat de
Tarragona, alternant amb les
classes que imparteix al
Conservatori Superior de Música del Liceu. Pep té molta vida

i ha viatjat molt i per molts
països, dirigint i també impartint cursos; això ens va impressionar.
I per fi va començar la classe. «Quin home més vital, però
si faria cantar a les pedres»
deien els cantaires. I no s’equivocaven, la capacitat de Pep
és a més d’innata magistralment ben adquirida. –Tot
avant– i el so sorgia. En primer
lloc va ser un canon Da Pacem
Domine que vam acabar
cantant les quatre veus, sense
oblidar la cara de sorpresa dels
cantaires. Ens havia sortit i en
variacions i tot! Després d’això
venia una cançó qualificada de
molt distreta, un cant dels indis
brasilers, ritual de petició de
mà i casori: Pátchô iuenerê
djô sirê. I tant que pareixia una
selva! Quin ritme i sorollina, si
cap! Tot se va solucionar i entre
mig de l’eufòria vam donar pas
al descans: un cafè i pastes típiques de Mont-roig, tot ben
nostre. Vam començar a xarrar,
el volum va pujar de sobte i
l’emoció es veia brotar per part
de tota la gent. —Que bé que
ens ho estem passant. La veritat és que Pep té una gràcia
especial per ensenyar i a la
vegada fer que la gent s’ho
passi d’allò més divertit. Seguit
senties riure, a alguna contralt
més que a un altra. «Vinga tots
a cantar el meu avi!» I allí estàvem ara cantant el meu avi va
anar a Cuba a bordo del català,
el millor barco de guerra de la
flota d’ultramar –Cuba es una
illa molt evocadora– deie Pep,
–que es noti– i tots ho intentavem. Va sortir una peça bastant
ben adreçada, l’afinació es
podia millorar, però la interpretació n’estava acceptable,
fins i tot quan vam canviar la
lletra i vam afegir: «visca el
Matarranya, visca el català», sí
que hi havia decisió.

Vam haver de pensar de
mala manera i arribar a la
conclusió que el millor record
per a Pep era alguna cosa
autòctona, autèntica i indígena: un cuixot DO Soincar
Mont-roig. No va fer mala
cara el sofrit director i el va
aixecar com un preciós trofeu.
Però aquí no acaba tot. La
festa només feia que
començar i després de dinar
al restaurant el Molino, unes
xulles de carn a la brasa, amb
llenya de carrasca que deixava parat el millor paladar, ens
disposàvem a mirar amb uns
altres ulls el poble de Montroig. L’Albert i el Javier ens
explicaven cada racó d’aquest
bonic poble i també l’orgue
que prompte han d’inagurar.
«Pujeu cap amunt, que ja ens
esperen els membres de l’associació Sucarrats i els gaiters
de la Galdrufa» –ens recordava Javier. Allí estaven tots,
molts veïns que ens acompanyaven i nosaltres, un plec
de cantaires disposats a oferir
el repertori més destacat: tres
cançons populars del Matarranya. Me fa l’efecte que van
agradar a més d’un i que
aquella gent aplaudia i no era
per compromís. «Ha sonat
bastant bé» –afegia la Bea. I
dins de la Llonja ens presenten les casquetes i el calmant.
—Això encara no ens ho
havien fet mai, ens en recordarem d’esta – i acte seguit a
ballar Lo moixó de Montpeller, típic de Mont-roig i del
Matarranya.
Que bé que ho vam passar!
En van tenir la culpa els gaiters
de la Galdrufa que al final de
la peça ens van fer estirar pel
terra, tots arrossegats. Quina
colla! I així anem tirant, l’objectiu complit: vam passar-ho
molt bé i vam aprendre. La
propera ens està esperant.
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Damunt la història natural. La flora
Alfons Maillo
En aquest i durant propers
articles anirem detallant les
troballes fòssils fetes al Baix
Cinca, des de la flora i fauna
petites fins a arribar a la macrofauna. Veurem l’evolució en
acció: rosegadors, tortugues,
cocodrils, grans mamífers
extingits, i ens podrem fer una
idea de com era el medi
ambient a la nostra terra, molts
milions d’anys abans que cap
humà hi posés el peu damunt.
Començarem amb la flora, és
a dir, les espècies vegetals
fòssils trobades al Baix Cinca.
Hi ha dos formes bàsiques de
detectar la flora fòssil: la
macroscòpica, que és simplement veure i analitzar restes
vegetals a cop d’ull, i la
microscòpica, en què es tracta
de descobrir les restes vegetals molts petites que pot contenir qualsevol estrat.
En la visió macroscòpica, a
ull nu, podem trobar tiges, tronquets, fulles, fruits, llavors, o
restes de raïls, sigui fossilitzats sigui com empremta negativa, en forma de motlle. Els
negatius de raïls poden ser
abundants al final d’ una
seqüència de colmatació de
calcàries, com la que hi ha a
Mequinensa, a la part de dalt de
la costa de Faió. Algunes
d’aquests buits de raïls contenen celestina.
En l’anàlisi microscòpica,

s’ha de prendre una mostra de
terra de l’estrat que es vol estudiar. Podrem detectar diferents
tipus d’estructures vegetals,
inclosos petits grans de pol·len
i diminutes espores.
Els estudis pol·línics portats
a terme fins ara evidencien un
variat mosaic florístic. S’ha
trobat vegetació higròfila
(humida), hidròfila (aquàtica),
halòfita (de tipus salí), xeròfila (de tipus sec), de prada oberta i de tipus boscós poc dens.
Els pòl·lens dominants son
els de gimnospermes (coníferes), principalment pins. També
s’han trobat angioespermes,
però minoritàries. Tant les
gimnospermes com les angioespermes són majoritàriament
relacionables amb la flora
actual.
A Fraga en concret s’han
detectat espores de Cyatheaceae, que són plantes de distribució tropical i subtropical,
però en escàs nombre. S’ha de
dir que en zones d’ecosistema
comparable properes geogràficament però uns milions
d’anys mes antigues, el gènere Cyatheaceae estava més
representat. També apareixen a
Fraga sapotàcees i Engelhardtia, plantes de clima més càlid
que l’actual.
Els lignits de Mequinensa
tenen un origen bàsicament
vegetal. Són acumulacions de

matèria orgànica en un medi
pantanós i anaeròbic. El ritme
d’acumulació de la matèria
vegetal era superior al de la
seva desintegració, de manera
que es van anar acumulant
capes vegetals que, en quedar
soterrades, es van anar lignificant.
De tot això es pot deduir
que tant la temperatura com la
humitat a l’ Oligocè superior,
fa uns 30 milions d’anys, eren
una mica més altes que les que
avui tenim, conformant un
ambient subtropical. S’ha de
dir que aquests indicadors
assenyalen un cert descens de
la humitat i de la temperatura
respecte a flores com les de
Calaf, de l’ Oligocè inferior.
Posteriorment, cap al Miocè
inferior, la humitat encara va
decaure més, i el medi ambient

es va fer més sec i àrid. Aquestes dades acoblen bé amb les
proporcionades per la paleofauna, com veurem més endavant.
En moltes de les mostres
d’estrats procedents de la Mina
Pilar a Mequinensa que he
pogut estudiar personalment
apareixen profusió de caròfites
(un tipus d’algues verdes),
representades pels oogonis,
que són com petites llavors i
que per la seva duresa es
conserven molt bé, tot i que
no serveixen ni com indicador
climàtic clar ni per establir
cronologies detallades. Com
algues que són, mos indiquen
medi aquàtic. Altres arbres o
matolls detectats a Fraga son
Quercus, Salix, Cistus, Tilia,
etc. que ens parlen del variat
del medi.

L’ATENEU, UNA PROPOSTA DE FUTUR
El propassat 27 de març tingué lloc al Palau
Montcada de Fraga l’Assemblea Fundacional
de l’Ateneu del Baix Cinca, una entitat basada en l’acció participativa i arrrelada a la realitat sociocultural i lingüística més propera,
però alhora oberta al món que l’envolta.
Les entitats promotores (associacions de
veïns, Amics del Casc Històric de Fraga, colla
de Giganters, associació Lo pont, Grup d’Art,
l’IEA, etc.) i persones a títol individual presents
a la reunió animaren a participar en les actitatats que s’organitzin a tos els interessats en
temes com la fotografia, el cinema, la litera-

tura, el teatre, la gastronomia, la pintura, el
muntanyisme, la solidaritat, la diversitat cultural, les tradicions o la natura.
L’Ateneu va començar a fer activitats des
de fa més d’un any. Debutaren amb una exposició de fotografies del Baix Cinca nevat. Des
d’aleshores han programat amb regularitat
sessions de cinema, xerrades, debats, sortides
culturals i excursions familiars.
Per a fer-se soci cal inscriure’s a la Casa
de la Joventut, o l’Associació Lo Pont, de
Fraga.
M.S.
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Mequinensa vol recs
Gilberto Obiol

Un fill d’una amiga, a qui
li costa molt entendre que
parlem català, a qui no li costa
gaire agafar la brotxa i omplir
Fraga de pintades en contra de
la llengua catalana, i a qui no
l i c o s t a g a i r e v a n t a r- s e
d’aquesta heroïcitat i anarse’n de la llengua, fa un temps
va tenir l’honor de rebre un
elogi de categoria per part del
director de La Voz del B. C.
per aquesta malifeta, tot i que
no es va mencionar el seu
nom, per ser menor d’edat.
Personalment no solament no
tinc res contra els artistes sinó
que els admiro. Si Miquel
Àngel pintava i esculpia,
altres deixebles menys qualificats, poden pintar i rascar.
No és ben bé el mateix, però
podem considerar que rascar
és una faceta de l’art. Ara,
major d’edat, i preparant-se
per, el dia de demà, ser un
bon mestre, el noi té una nova
oportunitat de manifestar la
seua passió per l’art, ja que no
pintant, rascant.
Des de fa temps algú es dedica a rascar la senyalització en
català de les parades del bus de
la ciutat, i jo em suposo que
l’autor –o autors– és el mateix
que pinta. Malauradament,
però, l’Ajuntament ha refet
totalment la senyalització i ara
els rètols estan magníficament
exposats a cada una de les parades. Quant tardarà el nostre
heroi, com a Sísif, a tornar a
començar a rascar? Per què no
es rasca una altra cosa en
compte d’espatllar el mobiliari ciutadà? Tant costa entendre que no és de joves pintar i
rascar, sinó d’irresponsables?
Més li valdria a algú posar-se
en l’ona acadèmica i no anar de
baturro cachirulero.
Josep Galan

VICTÒRIA TRIGO

Bus Stop

De tots el recursos que hi ha
avui dia a l’Aragò l’aigua deu
ser dels més importants.
Mequinensa i el seu terme
és envoltada de terres més o
menys planes, càlides, batudes
pel cerç i quasi bé desèrtiques
amb el seu estat natural.
En un informe de «Recs de
l’Aragò» publicat per la D.G.A.
als anys 80, obviant les petites
qüestions, diu: «El fet és que
des de una visiò global de com
tenim organitzat el territori a l
‘Aragò, s’haurie de potenciar
els municipis amb regadius
màxim quan aquestos pobles
tenen la suficient entitat per
respondre al repte de la seva
transformaciò, ja que dispossen
de una bona estructura demográfica».
La transformació del secà a
regadiu, supossa la modificaciò de la funciò de la producciò agraria al variar els factors
que intervenen, especialment la
terra i l’aigua, i com a conseqüència de tot aixó, també
variarà la participació del agricultor com a factor de producciò que determinarà directa o
indirectament ser el receptor
de nous bens o serveis generats.

No cal dir que la posible
posta en rec, supossarà per al
poble una demanda de ma
d’obra i en conseqüencia un
major nombre de persones
dedicades a l’agricultura, de lo
que és tradueix que un segment
de la poblaciò dependrà directament del sector agrari i que
aquest per sí mateix portarà
riquessa.
Amb aquestos moments el
desitg dels Mequinensans és
el de puguer regar, és una
reivindicaciò històrica:
De tots és ben conegut que
Mequinensa des de sempre va
ser una vila eminenment
productora de carbó, des de
finals del segle XIX a mitjans
del XX, l’explotació minera
aportava a les industries, majoritariament catalanes, una
considerable quantitat de materia primera per a produïr energía i col·laborar d’una forma
directa al desenvolupament
industrial de Catalunya.
L’agricultura a Mequinensa
era i segueix sent ara generalment, (excepte algunes finques
puntuals), minifundis propietat
dels traballadors de la minería, aquestes finques sumades

als petits horts familiars a la
ribera del Ebre servíen als
mateixos d’una economía de
subsistencia.
A partir dels anys 50, a 1
km. aprox. aigües a dalt de
Mequinensa és va construïr una
presa hidraúlica, com a conseqüencia d’aquest pantà i una
altre construit 40 km. aigües
avall, és va produïr la energía
necessaria per el enlairament
definitiu del sector industrial
català.
No obstant, aquest mateix
objectiu va contribuïr d’una
forma totalment negativa per
als habitants de Mequinensa, al
tancar-se totes les mines i
innundarse per complert els
horts familiars, que en conjunt
va afavorir l’emigració del seus
habitants cap altres províncies
per no tindre la industria
necessària per fomentar el
treball a Mequinensa, un altre
element negatiu va ser la NO
realització de cap elevament
d’aigua a les finques de secà,
que va significar que el desenvolupament agrícola fos nul.
Es per aquesta raò que Mequinensa vé reivindicant l’aigua
pels recs fa ja molt de temps.
A la actualitat un grup de
joves agricultors del poble
s’han constituit amb una
societat de regants anomenada APAC, amb l’assessorament del Ajuntament de
Mequinensa, i demanen al
Govern d’Aragò l’aigua
indispensable per puguer
regar unes 1.250 Ha. que
pertanyen a 110 propietaris;
aprofitan aquest microclima
que hi ha a Mequinensa
aquestos agricultors agafarien l’aigua de la presa de
Mequinensa per puguer regar
oliveres ametller i plantar
arbres fruiters per a competir amb el seus productes a la
UE així com altres Països
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Despreniments a Vila Fortunatus
El Justícia d’Aragó, Fernando García Vicente, ha obert un
expedient d’ofici per tal de
conèixer detalladament els
problemes en el jaciment romà
de Villa Fortunatus, pròxim a
la localitat de Fraga, deguts a
uns despreniments a la part que
limita amb el riu Cinca.
Abans d’obrir la investigació
i amb la finalitat de comprovar
l’estat del jaciment, un assessor de la Institució va visitar el
monument acompanyat del
guarda. Sobre el terreny, va
comprovar que, efectivament,
la proximitat al riu Cinca pot
ser una de les causes que han
produït aquest esfondraments
en la banda est del jaciment,
però també, la manca de
drenatge del conjunt, que explicaria l’acumulació d’aigua a
les zones baixes, on es troben

les termes, els banys i les sepultures.
Amb l’objectiu de recaptar
tota la informació precisa per
elaborar el corresponent informe, el Justícia d’Aragó s’ha
adreçat a les Administracions
competents: al Departament
d’Educació, Cultura i Esport i
al d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern d’Aragó, al
president de la Comarca del
Baix Cinca i a l’alcalde de
Fraga.
El jaciment Villa Fortunatus
és un dels més importants d’Espanya per la seua temàtica i
l’estat de conservació. Va ser
descobert el 1879 i s’hi aprecien les restes d’un llarg període d’ocupació que s’estén des
de l’època imperial romana,
segle II d.C. fins la visigòtica.
En tot el conjunt s’hi han

RICARD SOLANA

Elena Cebrián

descobert interessants mosaics
de tema pagà i un de cristià, en
què figura la paraula «Fortunatus», que dóna nom a la
vil·la.
Atesa la importància històrica de l’enclavament, el Justícia d’Aragó, s’ha interessat per

les actuacions d’estudi, difusió
i protecció del jaciment dutes
a terme en els darrers anys,
així com per les mesures que
es van a adoptar per tal d’evitar els esfondraments i garantir la conservació del jaciment,
actualment molt deteriorat.

ESTAMPES RIBERENQUES

Desaponentat

Marià López Lacasa
Encara recordo l’estranya olor d’un dia molt llunyà de febrer
quan vaig arribar a Barcelona, ara farà 36 anys. Duia el paisatge d’un poble i d’uns rius als ulls, i a la memòria tota l’excitació del retrobament amb els pares i la germana (jo m’estava al
Poble amb la padrina, mentre ells iniciaven el trasllat). D’aquella arribada a la ciutat, recordo, per què no dir-ho així, amb certa
enyorança, el carrer Suïssa i, sobretot, el turó del Putxet; sort
d’aquell bocí de serra on jo podia recuperar part dels meus
esquemes de jocs de poble. També en ve a la memòria la porteria on mon pare feia de conserge i el comentari infantil d’un xiquet
de ciutat que no volia jugar amb els nens dels porters. Pobre, ell
només podia jugar amb els altres nens de pis i no amb els que
erem una mena d’exploradors de tot l’entorn (una casa abandonada, en runes, era un gran tresor).
El temps ha anat passant i no he estat encara capaç de traure’m del damunt la nostàlgia d’aquell vell poble atapit i costerut. I, certament, em quedarà per sempre el record idealitzat, des
d’uns ulls de xiquet, de les persones i els carrers, dels primers
amics i dels primers descobriments.
Fa 36 anys que sóc a Barcelona i la gent encara em demana si

sóc valencià –la majoria-, i d’altres, que si sóc de la Franja, la
qual cosa m’afalaga. Si he de ser sincer, no sé ben bé si he estat
conscient d’aquesta resistència ha deixar de parlar com al poble,
pareix com si aquesta tossuderia es pogués malinterpretar com
una manera de destacar, de dir que no sóc d’aquí, de Barcelona, i, portat a l’extrem, com si fos un exiliat. No us cregueu, és
només que això és l’únic que em fa recordar tot allò que vaig
perdre, i l’únic que em queda és lo parlar, la fonètica del Poble.
Quan he escrit del Poble he volgut recuperar de l’oblit tot un
passat irrepetible –com tots els passats-, però a més a més, impossible de tornar a visualitzar en la forma de poder fer, per exemple, una passejada pels racons d’un món, que ara està enderrocat.
Jo no visc al poble nou, d’acord, em trobo en certa manera
desarrelat, però sempre m’he considerat mequinensà, i visca on
visca, sempre sóc allà.
Allà és una indefinició de les fronteres, és un lloc que ja no
existeix, són quatre pedres que encara aguanten, són carrers
fantasmes que només existeixen a la meua imaginació, és l’olor
d’un riu –ja domesticat– i del timó de la serra del Castell. Allà
es el cine de dalt i el cine de baix, pipes i refrescos, missa i palma,
Sant Blas i Santa Àgueda, les fogueres de Sant Antoni,… tot un
món antic dins del cap.
Diuen que no em puc considerar escriptor de Ponent, de la Franja, sembla ser que no sóc digne de tal honor. El motiu, fal-laç,
és que no visc allà. Quanta gent que hi és, que ni la sent ni se
l’estima aquella terra. I a mi, que en la distància mai l’he deixat
d’estimar en diuen «desaponentat».
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Xavier Terrado i Pablo, premi Guillem Nicolau 2003

a mi la literatura és més un e
RAMON SISTAC

«Per

Xavier TERRADO nascut
a Lleida, casat amb una ribagorçana d’Areny, Cristina,
amb la qual tenen quatre fills,
és una persona amb grans
qualitats personals i
intel·lectuals. Llicenciat amb
grau en Filologia Romànica,
Doctor en Filosofia i Lletres,
treballa a la UdL, on ha estat
vicedegà de la Facultat de
Lletres, director del Departament de Filologia I, i és
coordinador d’alguns
programes de doctorat i
professor catedràtic de Filologia Hispànica. Des de
sempre ha demostrat un gran
interés per la recerca de la
llengua i la literatura, i acaba
de rebre el premi Guillem
Nicolau 2003, atorgat per lla
Diputació General d’Aragó a
obres escrites en català.
En primer lloc enhorabona
pel premi “Guillem Nicolau
2003” que acaba de rebre.
Pregunta. Què se sent
després d’haver estat premiat?
Resposta. Jo vaig sentir
alegria. Vaig desitjar que l’obra
sigui d’utilitat a la gent i em
vaig sentir estimulat a seguir
treballant.
P. És la primera vegada que
presentava a concurs una obra
literària?
R. Sí. Mai n’havia presentat
cap altra.
P. Ens pot explicar breument
l’argument de Diàleg de la
cordialitat, l’obra guardonada?
R. Hi ha unitat de temps i
d’espai: una nit a la casa d’un
potacari jueu en una ciutat
musulmana andalusí de
mitjans del segle XII. Un
musulmà, un jueu i un cristià
es reuneixen prop del foc per
parlar i jugar una partida d’escacs, mentre esperen la caiguda imminent de la ciutat. La

serventa del jueu intervè en el
diàleg i posa un contrapunt a
la visió dels altres personatges. Conversen sobre la
violència i la guerra, sobre la
pau i sobre les condicions per
construir la pau. Les columnes
fonamentals haurien de ser la
ciència, la justícia i la paraula. De fet és un diàleg que
proposa el diàleg com una actitud vital de les persones, les
institucions i les cultures.
P. Com se li va acudir aquesta idea?
R. La venia madurant des
de fa bastants anys. A mi
m’agrada també dialogar amb
persones de cultures diferents.
Algunes idees de l’obra no
venen de llibres sinó de converses. L’ambientació medieval
no m’era extranya. Des que
Américo Castro va publicar les
seves obres, la convivència de
les tres cultures és una idea
que es troba en l’ambient
universitari.
P. Quina documentació

històrica ha consultat per a
situar aquesta obra en plena
edat mitjana?

«La meua obra
proposa el diàleg
com actitud vital.»
R. Estic acostumat a llegir
textos medievals i m’he basat
en materials de primera mà,
que de vegades no estan publicats. També he acudit a les
traduccions de l’Alcorà i de la
poesia àrab. I també als textos
bíblics. M’han estat de gran
utilitat les lectures d’autors
com Alfons el Savi, per exemple el Libro de los cauallos, el
Libro complido de los judizios
de las estrellas o El lapidario.
I fins i tot obres curioses com
Secretos de artes.
P. En llegir el títol, podem
pensar en el llibres d’assaig
renaixentista com Diálogo de
la lengua de Juan Valdés o amb

Las Cartas Marruecas de
Cadalso del XVIII. S’ha fixat
en algun model previ per crear
la seva obra?
R. M’he fixat en diversos
tipus de diàlegs, des dels
Diàlegs de Plató fins al Diàleg
de l’amor del pare Estradé,
monjo de Montserrat, passant
pels diàlegs de Llucià de Samosata o els de caire erasmià, com
el de Juan de Valdés. Però no
n’he seguit cap de prop. He
mirat de construir el meu propi
model.
P. Sabem que ha escrit força
llibres que tenen com a tema
central la Toponímia, però
desconeixiem la seva faceta
d’escriptor literari. Acostuma a
escriure textos literaris amb
freqüència?
R. Per a mi escriure literatura
és més aviat un entreteniment
i no un ofici. No tinc la intenció de ser escriptor. Però
m’agrada fer-ho bé.
P. Quins són els seus autors
predilectes?
R. Dante, Petrarca, Ausiàs
March, Sant Joan de la Creu,
Cervantes, Sthendal, Verdaguer, Antonio Machado, Joan
Maragall, Rabindranath Tagore, Gabriel García Márquez,
Miguel Delibes.
P. Des de la seva condició de
professor, com veu l’alumnat
universitari vers els estudis
filològics?
R. Una cosa són els estudis
filològics i una altra l’activitat
professional a la qual puguin
donar pas. Qui estudia Filologia ho fa per introduir-se en el
món de la literatura o de la
lingüística. És una manera molt
adient per entrar en contacte
amb els textos, amb els creadors i amb els mecanismes de
la creació estètica. I si li agrada la investigació de la llengua o l’ensenyament de les
llengües, trobarà en els estudis
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entreteniment que un ofici»
filologics un fonament sòlid.
En aquest sentit els estudiants
són normalment persones motivades. Però cal dir també que
les sortides tradicionals de les
filologies s’han anat reduïnt
com a conseqüència de la
consolidació de noves titulacions: traducció i intèrprets,
periodisme, comunicació
audiovisual. Els nostres estudiants no sempre s’orientaven
cap a l’ensenyament, però
acabaven treballant en editorials, periòdics, medis de comunicació com la radio o la televisió. Ara no ho tenen tan fàcil.
La reestructuració que suposa
la creació d’un Espai Europeu
d’Ensenyament Superior
posarà les coses en el seu lloc
i permetrà que els universitaris ho vegin tot més clar.
P. Vostè creu que els estudis
de Lletres i d’Humanitats, tornaran a tenir l’estima que tenien
a d’altres èpoques, com les dels
clàssics i del Renaixement?
R. Això de «tornaran» sona
una mica a lamentació i a enyorança. Potser la suposada
manca d’estima sigui més aviat
una apreciació des de la nostra
òptica. Crec que els estudis
humanístics no han deixat mai
de ser altament valorats. Però
ens caldria eixamplar una mica
el nostre concepte de «humanitats». Albert Einstein o
Bertrand Russell són per a mi
esprits renaixentitstes. Com
més avancen les tecnologies
es fa més patent la necessitat
d’una saviesa que sàpigui
conduir un món que d’altra
manera corre el risc d’estimbarse pel primer barranc. El segle
XXI no hi ha dubte que aprofundirà en el món de la mística, de l’esperit, de la comunicació, del pensament i del que
anomenem les lletres.
P. Tractant-se de vostè no
podem deixar-li de preguntar

sobre la seu gran objectiu en
l’estudi de la Toponímia. Qui
va ser la persona o quin va ser
el fet desencadenant que el va
portar cap als noms de lloc?
R. En Joan Coromines volia
que el seu projecte Onomasticon Cataloniae tingués continuadors i va començar a formar
en l’estudi de l’onomàstica a
persones joves, com l’Emili
Casanova o jo mateix. El
mestre pensava que no havia de
ser ell qui el publiqués, que ho
faríem nosaltres. Després es va
veure amb forces per iniciar la
publicació i em va demanar
que l’ajudés. Els anys que hi
vaig col·laborar van ser decisius.
P. Què destacaria del savi
Joan Coromines, mestre amb
qui va col.laborar en els seus
últims treballs?
R. Tres coses. Primer un
catalanisme gens reduccionista, que obria horitzons: la seva
terra estimada era Catalunya,
però la llengua més bella del
món era el grec. Segon la seva
honradesa científica: clar i
català. Tercer la seva humanitat, amb els seus defectes i les
seves virtuts innegables.
P. La recerca de la Toponímia
de la Ribagorça, per què la
d’aquesta comarca i no la d’una
altra ?
R. Perquè és una de les zones
més interessant de la Romània. Allà tenen la seva transició natural els parlars catalans
i els aragonesos. Quan, poc
temps després de llicenciar-me
en filologia, vaig haver d’explicar dialectologia a la Universitat de Barcelona, em va
semblar que era el millor laboratori per aprendre. De la
dialectologia a la toponímia hi
havia només un pas. Endemés
hi ha una raó personal: hi he
passat molts dies de la meva
vida. He conviscut amb la gent

d’allà. M’hi he casat. M’agrada moure’m per allà. Estimo
aquella terra.
P. Quina és la fita que s’ha
proposat en aquesta obra?
R. Aixecar acta d’una cultura que es manifesta, entre altres
coses, en els noms de lloc.
Recollir els topònims i els oicònims o noms de casa és una
contribució al coneixement
d’aquesta cultura i al seu reconeixement públic. Endemés la
publicació d’aquests materials
eleva l’autoestima dels parlant
i els fa valorar el tresor que
suposa la seva llengua.

«Corominas
destacà per la
seua honradesa
científica.»
P. Com es veu l’estudi topònímic dins de les universitats,
no solament en la de Lleida?
R. Es valora molt en societats
multilingües i multiculturals,
per exemple al Canadà, als
Estats Units. Dintre de l’Estat
Espanyol té un lloc especial a
les comunitats amb més d’una
llengua, com Galícia, Astúries,
el País Basc, Aragó, Catalunya,
València o Les Balears. Suposo que pel fet que la toponímia
reflecteix molt bé la identitat
d’un poble. També treballen
molt bé en toponímia a Andalusia i a les Illes Canàries. Es
clar que encara estan poc introduïts els continguts toponímics
en els plans d’estudis de les
carreres humanístiques.
P. Per acabar, com veu el
futur de la llengua catalana,
sobretot a la Franja de Ponent,
és a dir, a les comarques que
vostè coneix bé des dels Pirineus fins Terol?
R. Posem que el futur sigui

l’any dos mil cinquanta. Las
llengua depèn de dos factors: la
manera en què evoluciona la
població i la voluntat de les
persones. Sembla ser que anem
cap a un poblament concentrat
en grans àrees metropolitanes o
en nuclis comarcals que apleguen el que abans era una població dispersa. Allà s’hi reuneixen
persones d’origens distints i de
llengües distintes. Quina sigui
la llengua predominant ho decideix el grup que té voluntat de
guiar el procès de transformació social. En ciutats com València, Alacant o Perpinyà el
manteniment de la llengua catalana és més que dubtós. A la
ciutat de Barcelona se donen
altres circumstàncies, que
permeten predir la seva perduració. A la Ribagorça nuclis
com Vilaller, el Pont de Suert,
Areny o Benavarri mantenen
una població que fa pensar en
la transmissió intergeneracional del català. Els pobles petits
poden desaparèixer, i en aquells
que es mantinguin la llengua
dependrà de les seves vinculacions. Els que es vinculin a
Graus, Monsó o Binéfar no
mantindran el català. Més al
sud, Tamarit, Saidí, Fraga,
Torrent i Mequinensa tenen
dinamisme econònic i la proximitat amb Lleida els pot fer
mantenir la seva llengua. Conec
menys la zona del Matarranya,
però pel que diuen sembla
haver-hi una ferma voluntat de
mantenir la llengua pròpia.
Després d’aquesta conversa, coneixem millor les inquietuds de aquest escriptor i
professor, reconegut per la seua
meritòria tasca docent a la
univesitat de Lleida i que bones
relacions amb professionals
d’altres comunitats universitàries.
Glòria Francino Pinasa
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Carles Emili
Montañés
De petit havia sentit parlar
d’ell. Deien que va ser un
home molt important de
Massalió que va construir el
pont sobre el Matarranya, va
ser diputat a Corts, i que cap
als anys vint va projectar
portar l’aigua a Calaceit, però
els cacis d'aquells temps van
boicotejar la construcció.
Carles Emili Montañés i
Criquilion va nàixer a Barcelona el 18 de novembre de
1877 i no a Tarragona com
s’afirma en diverses publicacions. La família paterna era
originària de Massalió. El seu
avi va ser el coronel Enrique
Montañés, que va lluitar a la
vora del general Cabrera
durant la primera guerra carlina. La família es va traslladar
a Tarragona on el seu pare
exercia d’advocat. La seva
mare va nàixer a Roma (Georgia, USA) i era filla d’un general de cert renom.
Montañés va estudiar la
carrera d’enginyer industrial i
dominava diversos idiomes.
Entre altres iniciatives,
projectà l'embassament d’aigües per tal de crear energia
hidroelèctrica. Va ser l’home
de confiança de Joan March.
Modernitzà algunes línies
ferroviàries i creà els actuals
Ferrocarrils de la Generalitat
(1912). L’any 1923 va fer una
gestió davant del rei Alfons
XIII perquè s’aprovés la construcció del ferrocarril de Val de
Zafán a Sant Carles de la Ràpita. Al final, el tren es va construir, però, segons Montañés,
per interessos particulars es
va fer un traçat absurd i així
van anar després les coses. El
1919 fou governador civil de
Barcelona, però hagué de
dimitir en rebrotar la famosa
vaga de la Canadenca. Té
publicats un bon grapat de
llibres. Va morir a Madrid
l’any 1974.
Joaquim Montclús
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Ix a informació pública l’estudi informatiu
de l’A-14, entre Lleida i el túnel de Vielha
Jorge Alonso/Redacció
tals són els més importants de
l’esmentat estudi.

Moderada satisfacció

El Ministeri de Foment
disposa ja de diverses alternatives de disseny per a l’autovia A-14 (Lleida-Vielha), que
vertebrarà la Ribagorça aragonesa i part de la Llitera a través
d’un traçat amb 12 túnels i 49
viaductes. La construcció de
la nova infrastructura, de gairebé 135 km de longitud, ha de
menester un pressupost estimat oficialment en més de mil
milions d’euros, vora de
170.000 milions de les antigues pessetes.
Aquesta via és fonamental
per connectar la zona oriental
d’Osca amb la vall d’Aran i
l’eix de la futura autovia transversal Pamplona-Lleida.
L’estudi informatiu de l’A14, encarregat la primavera del
2002, va eixir ahir a informació pública i planteja entre dos
i quatre alternatives de traçat
de la N-230 (Lleida-Vielha),
que reutilitzarà en la part final.
«Tret del primer tram, l’autovia discorre pel passadís de la
N-230 i molt a prop d’ella», va
assenyalar Foment.
Foment planteja salvar la
difícil orografia oscence amb
túnels i viaductes, la longitud
dels quals varia segons les diferents alternatives. A la zona
del Pont de Montanyana, s’hi
planteja soterrar la via, igual
que als voltants de l’embassament d’Escales. «L’embassament constitueix un gran obstacle per a l’autovia, cosa per la

qual s’ha optat per envoltar-lo
en túnel», ha indicat el Ministeri.
L’actual carretera té un
intens tràfic –també és utilitzada per connectar des de Catalunya amb la vall de Benasc i
l’estació de Cerler – i en destaca per tenir un dels punts
negres de les vies aragoneses.
El continu degoteig de sinistres
i de morts, en els accidentats
accessos al túnel de Vielha fins
i tot el delegat del Govern
aragonès a osca, Álvaro Calvo,
a enviar una carta al ministre
de Foment, Francisco Álvarez
Cascos, el proppassat mes de
desembre. En la missiva, Calvo
hi va manifestar «la seua
profunda inquietud i preocupació» i hi va instar a retallar
els terminis per a la reconversió en autovia de les carreteres
N-230 i N-240 (PamplonaLleida).
L’A-14 comptarà amb 25
enllaços i 4 àrees de servei i
reutilitzarà el trassat d’enllaç de
la N-230 amb Vielha –entre
l’embassament de Baserca i el
túnel, uns cinc km–.
El Ministeri de Foment
també ha realitzat el preceptiu
estudi d’impacte ambiental,
cosa per la qual, una volta estudiades les al·legacions, es
remetrà l’estudi informatiu a
Medi Ambient per tal que
emeti la declaració d’impacte. No obstant això, ressalta
que els condicionants ambien-

La notícia de l’eixida a informació pública d’aquest projecte ha sigut rebuda amb moderada satisfacció pels batlles de
la zona.
El de Benavarri, Alfredo
Sancho, considera positiu que
el traçat de l’autovia passi pel
vessant aragonès «perquè en
cas contrari els pobles de la
Ribagorça aragonesa acabarien
desapareixent del mapa» però
coincideix amb els alcaldes de
la comarca en què «s’ha de
parar compte que aquesta
infrastructura no afecti negativament als peculiars trets
mediambientals d’aquest
entorn».
“Concretament –continua
Sancho– Benavarri té molt
avançat un projecte de polígon
industrial, els terrenys del qual
es troben molt a prop del traçat
previst de l’autovia. Però això,
d’altra banda, podria fer que
sorgeixin un bon grapat d’empreses de serveis a l’entorn
d’aquesta via.
Per altra banda, Miquel
Gracia, batlle d’Areny i sotspresident de la Diputació d’Osca, es mostra també partidari de
la creació d’aquests serveis
«perquè en cas contrari es
crearà una barrera insalvable
que desvertebraria definitivament el territori».
Una cosa en la qual estan
d’acord els representants dels
pobles implicats és que, independentment de la marxa
d’aquest projecte «s’han d’arreglar de forma urgent i a curt
termini els nombrosos punts
negres de l’actual N-230 i la
millora del pis de molts trams
d’aquesta carretera i la construcció de variants entorn de
diferents nuclis urbans.
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La màgia va invair Tamarit de Llitera amb la
cinquena edició de la Trobada Nacional de Mags
Anna Enjuanes

Petits i grans van gaudir
durant el cap de setmana de
San Josep de la cinquenà Trobada Nacional de Mags “Florences Glli”on hi van participar
uns 150 mags. El col·lectiu ProTamarit va desenvolupar una
tasca fonamental en l’organizatzació de la mateixa i aconsegueix cada any una major
qualitat en totes i en cada una
de les actuacions.
Tots esl espectacles programats van tenir una gran afluència de pùblic inclús els de les
sales, de pagament, van esgotar les entrades .
Com novetat aquest any va

ser la sessió de màgia virtual
que va cridar molt l’atenció dels
usuaris, molts dels quals van
demanar les adreces digitals per
poder consultar a les seves cases
les pàgines que es van oferir en
la sessió.
L’alcalde de Tamarit de Llitera, Francisco Mateo, assenyalar que “a participació i el al
nivell del mags, durant els tres
dies, converteix a la població en
un referent a nivell nacional
dins del món de la magia”.
També va agrair a totes les
persones i entitats que van fer
posible que Tamarit va ésser
màgic durant tres dies fent que

els carrers de la localitat s’omplen de il·lusió.
Tan organitzadors com parti-

cipants es van mostrar molt
satisfets d’aquesta trobada i ja
es treballar amb la sisena edició.

TOT ENSENYANT LES DENTS

Amanida il·lustrada

Ramon Sistac
En els nombrosos hostals, paradors i restaurants que voregen
el recorregut de la carretera N-230 (rebatejada ara com a A-14;
no sé pas on la veuen, l’autovia) podeu tastar una de les especialitats més típiques d’estes terres, situades al bell límit entre Aragó
i Catalunya, des de Lleida fins a Viella: l’amanida il·lustrada. Cal
que diguem, primerament, que «amanida», segons el diccionari,
vol dir «Plat d’enciam, tomàtec, ceba i altres verdures crues
amanides amb oli, sal, vinagre, etc.». De tota manera esta definició, per a mi, correspon més al concepte d’amanit, que és el que
hem menjat tota la vida, sobretot a l’estiu. L’amanida, al meu entendre, és una barreja, sempre freda, de verdures, hortalisses o altres
elements, i sol ser més elaborada que l’amanit (que és pròpiament
l’amanida verda). El mot amanida sol anar adjectivat: russa, de
trumfa, de pasta, alemanya, italiana, de formatge, de fruites, de
pollastre, d’arròs, tèbia… Què és, doncs, l’amanida il·lustrada?
Doncs bé; si el vostre esperit aventurer us empeny a demanar un
plat de nom tan suggerent, us trobareu que l’amanida il·lustrada no és res més que allò que en altres indrets en diuen amanida catalana o bé ensalada aragonesa. És a dir, un plat d’amanit
acompanyat d’embotits (en teoria, del país) o de conserva de peix
(tonyina, anxoves, seitó, sardina…), sovint decorada amb mig ou
dur, els nefastos fils de pastanaga de pot i un ridícul mig espàrrec tallat de dalt a baix, perquè no es note que només n’hi ha mig.
Els occitans en tenen també versió pròpia (amanida aranesa,

ariegesa, bearnesa, gascona…), i la solen acompanyar de pedrers
confitats, pernil d’ànec i, els dies de festa grossa, un bon tall de
foie-gras.
Per què, doncs, en diuen il·lustrada, d’allò que d’altres coneixem com «catalana» o «aragonesa”? Justament, perquè la carretera segueix durant 150 kms. el límit entre les dues comunitats
autònomes. La pretesa «il·lustració» de l’amanida no és res més
que un eufemisme, una fugida d’estudi o, si ho preferiu, una
eixida endavant. Amb un nom descafeïnat així, cap jotera recalcitrant ni cap culer empedreït es pot arribar a emprenyar: tots
contents i a fer la digestió, que és el que realment convé.
De fet, crec que ningú no pot demanar a un restaurador de carreteres que faça una teoria sobre l’adscripció nacional de la Franja en el moment de preparar el menú del dia. La cuina, al capdavall, és una art nutrícia que res té a veure amb la política. A més;
de fugides endavant, en coneixem d’altres. La novella Institució
Cultural de la Franja es dirà així, sense especificar més quina classe de Franja. De fet, és la proposta que vam defendre des del Centre
d’Estudis Ribagorçans. Per a nosaltres, la qüestió no és pas
secundària. De ribagorçans, n’hi ha de llengua catalana, aragonesa, castellana i mixta. D’altra banda, n’hi ha d’administració
catalana i d’administració aragonesa. Franja pareix un terme
neutre, ben acceptat de tothom. Sense més. Ni de Ponent ni
d’Aragó. És una actitud covarda? Potser sí. Però és que jo, sense
anar més lluny, molts matins –no tots– em llevo sense plantejarme si sóc català o aragonès, espanyol o andorrà, europeu o ciutadà
del món. Però, de gana, sempre en tinc. I em ve molt de gust l’amanida, catalana, aragonesa o il·lustrada. Ara, estalvieu-m’hi, si us
plau, el deplorable pernil dolç de fècula i el chorizo revilla. I l’espàrrec, feu el favor de posar-me’l sencer.

Temps de Franja 36

16/4/04

16:41

Página 14

14 TEMA DEL MES

Núm. 36. Abril de 2004

TEMPS DE FRANJA

Premi Guillem Nicolau/
Desideri Lombarte:
les raons d’un canvi
PASQUAL VIDAL

Berenguer de Mussots

Lliurament del Premi Guillem Nicolau 2003

La nit del 26 d’abril de 1986,
en el marc del Segon Congrés
Internacional de la Llengua
Catalana, se celebrà al castell
de Vall-de-roures l’acte de lliurament del primer premi
Guillem Nicolau, guardó creat
pel Departament d’Educació i
Cultura, presidit en aquells
moments per José R. Bada, de
la Diputació General d’Aragó, i destinat a premiar obres
literàries en català d’autors
aragonesos o relacionats amb
l’Aragó. S’improvisà, en un
moment d’urgències, el nom
de Guillem Nicolau per batejar el premi perquè en aquells
moment la llista d’autors
aragonesos en llengua catalana era gairebé inexistent. De fet
no se sabia, ni encara se sap
ara, si Guillem Nicolau havia
nascut a l’Aragó o no; ni tal
sols si tenia algun lligam
biogràfic amb les nostres
terres. Només se sabia que en

alguns documents medievals
es diu, com de passada, que
era rector de Maella i que és el
traductor d’uns fragments de
les Heroides d’Ovidi del llatí
al català.
El primer jurat d’aquest
premi, format per Joan Perucho, Dolores Serrano, Artur
Quintana, Javier Aguirre i amb
Joaquim Monclús com a secre-

tari (Manuel Campo Vidal i
Josep A, Duran i Lleida, que
també formaven, en principi,
part del jurat, no es presentaren en el moment de les deliberacions), decidí, d’entre les
tres o quatre obres presentades, atorgar el primer premi
Guillem Nicolau a la novel·la
L’home de França de Josep A.
Chauvell. I després: el silenci

administratiu. Amb tot, l’obra
de Chauvell s’edità el mateix
any 1986 a Saragossa a la
col·lecció Pa de Casa del
Departament de Cultura i
Educació de la Diputació
General d’Aragó, i es reedità
un any més tard. Però no hi
hagué més convocatòries del
premi Guillem Nicolau. Foren
els anys de plom (1987-1993)
en que el Govern d’Aragó estigué en mans de diverses coalicions formades pels regionalistes conservadors del PAR i
els conservadors centralistes
del PP i caracteritzades per un
clar i ferotge rebuig a la llengua i la cultura catalanes
d’Aragó.
La segona convocatòria del
premi Guillem Nicolau no es
farà fins al 1995, amb un nou
Govern en la Diputació General d’Aragó. Així un jurat
format per Carme Alcover,
José R. Bada, Anton Bengochea, Teresa Claramunt i
Hèctor Moret atorgarà el guardó d’aquell any a l’obra
Joglars de frontera. Cançó
d’autor en l’Aragó Catalanò-
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fon de Màrio Sasot, que s’edità
dos anys més tard a la
col·lecció Literaturas de
Aragón (Serie en Lengua Catalana), continuadora de la
col·lecció Pa de Casa. L’any
següent, degut a una escassa
difusió de les bases del premi
Guillem Nicolau, s’hi presentaren poquíssimes obres, i el
jurat, format per Carme Alcover, Rosa M. Fort, Javier
Giralt, José Ignacio Micolau i
Màrio Sasot decidí declararlo desert.
El 1997, amb una millor
difusió de les bases del premi,
s’hi presentaren prou obres i el
j u r a t , f o r m a t p e r To m à s
Bosque, Josep A. Chauvell,
Josep Labat, José Ignacio
Micolau i Carles Terés, guardonà el poemari Manoll de Juli
Micolau i Brugués, que s’edità
aquell mateix any a la
col·lecció Literaturas de
Aragón. El 1998 el jurat el
formaren Miquel Blanc, Josep
Labat, Agustí Larrégola, Antoni Llerda i Gemma Torrent i
decidiren premiar el poemari
Temps pervers d’Hèctor B.
Moret, que s’edità l’any
següent. El 1999 el jurat del
premi Guillem Nicolau
d’aquell any el formaren
Carme Alcover, Jaume Casas,
Rosa M. Fort i Ramon Sistac
i l’obra guardonada fou el
poemari Reculls d’incerta vida
de Josep San Martín, que s’edita l’any següent, com de
costum a la col·lecció Literaturas de Aragón (Serie en
Lengua Catalana).
La convocatòria del 2000 es
tornà a declarar deserta per un
jurat format per Carme Alcover, José R. Bada, Javier Giralt,
Josep San Martín i Ricard
Solana. En canvi el jurat del
2001, format per Carme Alcover, Josep Galan, Àngel
Huguet, Maite Moret i Josep
San Martín premiaren el
poemari La Gran planúria de
Francesc Serés, obra que, per
desacords entre l’entitat convocant (i editora) i el seu autor no
s’ha editat. El 2002 el jurat el
formaren Màrio Sasot, Fran-

cesc Serés i Xavier Terrado i
l’obra guanyadora fou L’aventura del desig de Susanna
Barquín, encara inèdita però
que, si tot va com ha d’anr,
s’editarà d’ací poques setmanes. En l’última convocatòria
celebrada del premi Guillem
Nicolau, la de 2003, ha estat
premiada l’obra de Xavier
Terrado Diàleg de la cordialitat. I el jurat d’aquesta última
convocatòria, format per
Susanna Barquín, Mercè Ibarz,
Hèctor Moret, Lluís Rajadell i
Màrio Sasot ha suggerit, per
unanimitat, al Departament
d’Educació i Cultura del
Govern d’Aragó el canvi en la
denominació d’aquest guardó
destinats a escriptors vinculats
a les terres aragoneses de llengua catalana i que a partir de

Josep A. Chauvell, guanyador del primer premi Guillem Nicolau l’any 1986

CARTA DEL JURAT A LA DGA
Ara, en complir-se 18 anys de la primera convocatòria del premi Guillem Nicolau,
i el quinzè aniversari de la mort de Desideri Lombarte, els membres del jurat de la
convocatòria de 2003 ha cregut convenient demanar el canvi de denominació per
aquest guardó, i proposar que a partir de la pròxima convocatòria el nom siga: Premi
Desideri Lombarte. Algunes de les raons del canvi de denominació d’aquest premi
són les següents:
a) No hi ha cap prova fefaent de l’existència de lligams sòlids entre Guillem Nicolau i l’Aragó. No hi ha memòria de la seua biografia i ben poca de la seua escassa
obra literària.
b) En canvi, Desideri Lombarte és l’escriptor aragonès d’expressió catalana més
conegut en el conjunt de la comunitat aragonesa de llengua catalana.
c) Gairebé tota l’extensa obra de D. Lombarte ha estat editada a l’Aragó.
d) D. Lombarte fou un dels principals actors en el procés social de recuperació i
dignificació de la llengua i la cultura pròpies de l’Aragó catalanòfon en el segle XX.
e) D. Lombarte és autor d’una àmplia obra literària i d’investigació centrada en
la seua població d’origen, Pena-roja de Tastavins, la seua comarca, el Matarranya,
i en l’Aragó catalanòfon en general.
f) D. Lombarte va conrear, amb destresa, la poesia, el teatre, la narrativa i l’assaig,
és a dir que fou un autor total. Cal recordar que el premi del Departament d’Educació i Cultura és generalista, és a dir que s’hi poden presentar obres poètiques,
narratives, dramatúrgiques i assagistes.
g) L’afecte i estimació que la personalitat i l’obra de Desideri Lombarte desperta,
cada dia amb més intensitat, entre els aragonesos de llengua catalana demana un
reconeixement més explícit de l’administració aragonesa, com és que el premi de
literatura catalana del Departament d’Educació i Cultura de la Diputació General
d’Aragó siga conegut a través del seu nom.
Per tot això, els membres de l’última convocatòria del premi Guillem Nicolau han
cregut convenient demanar el canvi en el nom del guardó però, és clar, mantenint
i conservant la història del premi i la cronologia de les convocatòries.
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L’art de la Franja, més aprop de Barbastre
Aleix Castellnou

Mare de Déu de Saidí

“Les obres d’art de la Franja del fons del Museu Diocesà
de Lleida pertanyen a la diòcesi de Barbastre-Montsó».
Aquesta ha estat la resposta
del Vaticà al darrer recurs

presentat pel bisbe
de Lleida demanant que el centenar i escaig de
baluernes en litigi
continuï al museu
lleidatà. Fins aquí,
res de nou: el posicionament de la
més alta instància
catòlica és conegut
de fa temps. Però
el cas és que la
llarga polèmica
que envolta l’art
més nostrat ha
tornat a revifar
recentment animada per les declaracions que la consellera de Cultura del
tripartit català,
Caterina Mieras, va
fer fa cosa d’un mes en referir-s’hi durant la que fou la
seva primera visita a Lleida.
Mieras va afirmar davant els
mitjans de comunicació que
les negociacions conduïdes pel

bisbe de Lleida havien estat les
adequades, i deixà anar que ara
és el moment del diàleg entre
els integrants de la comissió
mixta formada per representats d’ambdues diòcesis. Així
mateix, la consellera es mostrà
convençuda que es pot arribar
a una solució justa si els
Governs català i aragonès debaten la qüestió amb deteniment.
A l’endemà de les declaracions
de la consellera, el Govern
d’Aragó respongué que a Tarragona manxen, és a dir, que no
hi ha res a negociar, a la vegada que aprofità l’ocasió per
exigir que les obres d’art en
litigi siguin restituïdes a Aragó
de manera immediata.
Tot sembla indicar que
aquesta llarga polèmica s’acabarà d’un moment a l’altre i
que l’art viatjarà cap a Barbastre. Quan arribi aquest moment,
podrem preguntar-nos: les
obres d’art de la Franja, on
restaran, exactament? Qui
finançarà i orquestrarà la gestió

d’aquest llegat artístic i religiós? Com i quan en podrà
gaudir la ciutadania? I la comunitat científica, si ho considera adient? I potser arribarà un
moment en què, finalment, es
parlarà del valor artístic de l’art
de la Franja, encara que no
sigui amb tanta freqüència com
s’ha fet fins ara a propòsit de
la seva propietat. Posats a fer
profecies, parlar de Marx
potser seria fer-ne un gra
massa, reincidint en un tòpic
molt gastat, i més quan amb
això es vol provar d’entendre
la manera de fer de l’Església
i els òrgans de poder en general. Però resulta que la consideració del pensador barbat
segons la qual l’art és un
element clau de la superestructura ideològica amb què
els poders fàctics –siguin
aquests del color que siguin–
actuen sobre les nostres consciències fent-nos beure a galet
s’està acomplint perfectament
en el cas de l’art de la Franja.

Mercè Ibarz inaugura una editorial francesa
especialitzada en literatura catalana
Màrio Sasot

L’escriptora saidinesa Mercè
Ibarz, obrirà, conjuntament
amb la pallaresa Maria Barbal,
una sèrie de traduccions al
francès d’obres narratives catalanes a càrrec d’una nova editorial d’aquest país titolada
«Tintablava», segons informava el diari barceloní La
Vanguàrdia. L’editor d’aques-

ta col·lecció, Llibert Tarragó,
fill de pares catalans exiliats a
França, manifestà que aquesta iniciativa «és un homenatge a mon pare, que em ficà de
nom llibertat i va crear una
biblioteca al camp de Mauthausen».
E d i c i o n s Ti n t a b l a v a
comença amb la publicació en
francès de la darrera novel·la
de Mercè Ibarz, A la ciutat en
obres, « pel protagonisme que
té en la novel·la l’edifici de
l’Umbracle, un dels indrets
barcelonins preferits de Tarragó, i de l’emblemàtica obra de

la novel·lista de Tremp Pedra
de tartera, «per la figura de la
camperola ’Conxa’, que em
recordava molt a la meva mare
i a eix món rural de les pageses, tan mal conegut».
Llibert Tarragó, periodista
especialitzat en temes catalans,
conta en aquesta iniciativa
editorial amb el suport de l’Institut Ramon Llull i el Consell
Regional d’Auvernie, a la
França central.
Altres títols que estan a l’espera de publicar-se en aquesta
editorial, seguint el mateix criteri lliure i subjectiu que ha guiat

a l’editor en els dos primers
lliraments, són De mica en mica
s’omple la pica, de Jaume
Fuster, i El rapt, el mort i el
marsellès, d’Albert Salvadó,
que sortiran a la tardor.
Per a més endavant, a la
primavera del 2005, està prevista la publicació d’un altra
novel·la de Mercè Ibarz, La
palmera de blat, i Anna K, de
Martí Rosselló, i s’està en negociacions amb altres escritors de
la Franja, com Jesús Moncada, per a traduir una selecció
dels seus contes i amb l’escriptor saidinès Francesc Serés.
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GALERIA DE PERSONATGES
Alfredo Sorolla Coll

«L’oli de Fraga, de primera qualitat, dóna a conéixer la nostra
ciutat i la nostra comarca arreu d’Aragó, Catalunya i Espanya»
D. Sarrau
L’Alfredo Sorolla Coll és el
director gerent d’Aceites Sorolla e hijos S.L.. L'Alfredo gestiona un molí d’oli –un torn, se'n
diu a Fraga – que és el darrer
dels tres que, temps enrera, hi
va arribar a haver a la capital del
Baix Cinca. Mai se n’ha perdut
la tradició, d’aquest ofici, tot i
l’espenta de les multinacionals.
Aquest és un dels mèrits de
l’empresa. Durant un quants
anys el seu pare, Salvador Sorolla Pons, ha estat el mestre
torner; ara, però, ja jubilat, recolza la feina del seu fill. El torn
nou segueix molent l’oli, però
amb maquinària actual. Part de
l’antiga es conserva en el mateix
magatzem i part, les pedres
grosses, les moles, han estat

donades al municipi i actualment adornen, com a patrimoni històric i testimoni d’un ofici
artesà que ha estat a punt de
desaparèixer, el terreny annex a
les piscines municipals, cosa
que cal que se sàpiga. Mol
també per a particulars. Els
pagesos hi porten la seua collita i el torn la transforma en
líquid daurat, l’excel·lent gust
del qual l’Alfredo convida
tothom a degustar. La pràctica
totalitat de la producció és de la
comarca i el mercat natural la
Franja, la resta d’Aragó i l’Estat Espanyol, sent-ne Catalunya la comunitat autònoma més
importadora ja que absorbeix
un 90% de la producció, venuda a l’engròs i també embote-

llada. La qualitat de l’oli rau en
l’oliva arbequina. A la qualitat
natural d’aquest tipus d’oliva
se li ha d’afegir l’aval que l’empresa va rebre en sengles
primers premis els anys 1992,

1993 i 1994, en competència
amb diferents torns de la Comunitat Autònoma Aragonesa.
N’hi ha algun més de torn al
Baix Cinca. Caldrà conèixerlos tots.

CRÒNIQUES TAGARINES

Llengües en la
intimitat política
Esteve Betrià
A partir de la lectura de l’anterior crònica, alguns lectors han
pogut pensar que no era de la meua incumbència inquirir a
propòsit de quina llengua empraren, ni que fos en petit comitè,
el senyor Salvador Milà, conseller de Medi Ambient del Govern
de Catalunya, i el seu homòleg aragonès, el senyor Alfredo Boné
–nascut a la Torre del Comte, a la comarca aragonesa catalanoparlant del Matarranya–, en la trobada institucional celebrada a
Mequinensa el 22 del passat mes de gener. I potser tinguen raó,
no dic que no: no s’ha d’entrar gaire a fons en la intimitat lingüístisca interpersonal. Però també penso que en aquest cas no hem
d’oblidar que ens estem referint a una reunió entre representants
dels ciutadans de Catalunya i Aragó celebrada en una població
catalanoparlant. I, alhora, tampoc no podem oblidar que els
programes d’actuacions d’ambdues conselleries recullen la
protecció del patrimoni natural com un dels objectius més importants; i entenc que dins del patrimoni natural s’ha d’incloure també
el patrimoni lingüístic. Tampoc no oblidem que en aquesta
reunió també s’acordà aprofundir la col·laboració per protegir
l’espai natural d’un territori singular: Mequinensa i els seu
entorn. I a Mequinensa es parla català, fins al punt que no dubto
que amb els consellers ha parlat, si n’ha tingut l’oportunitat, amb
aquesta llengua l’alcadessa d’aquesta vila, Magda Gòdia, germa-

na de Miguel Gòdia, el Governador Civil d’Osca que fa més de
quinze anys xerrava en català –això sí, en la intimitat postinstitucional– amb el llavors president de la Diputació Provincial d’Osca, Marcel·lí Iglésias, i amb el ministre de Sanitat, Ernest Lluch.
De la mateixa manera no dubto que l’actual president de la Diputació General d’Aragó, Marcel·lí Iglésias, parla en català quan
els seus interlocutors, aragonesos o no i tant a dins com a fora
d’Aragó, són de llengua catalana. Tothom ho ha pogut comprovar en diverses ocasions a través dels mitjans de comunicació.
Fins i tot m’agrada pensar que el President d’Aragó deixa anar
amb més facilitat el seu accent ribagorçà quan l’interlocutor és
un altre polític de parla ribagorçana, com ara el dirigent de la Unió
Democràtica de Catalunya, Josep Anton Duran i Lleyda. Tampoc
no dubto que el català és la llengua de conversa en les reunions
que des de fa alguns anys celebren, de tant en tant, els màxims
dirigents socialistes d’Aragó, Catalunya, Balears i País Valencià, estiguen o no aquests polítics en la presidència de les respectives comunitats autònomes. S’entén que la unitat de la llengua
així ho exigeix.
Ara, si se’m permet, el que demano és que en pròximes reunions
de les conselleries de Medi Ambient d’Aragó i de Catalunya hi
haja presència, ni que sia simbòlica i íntima, de la llengua catalana, perquè en aquest cas els símbols –per ventura, no té molt
de simbòlic que la trobada s’haja fet a Mequinensa?– i, fins i tot,
el trencament de la intimitat de la comunicació interpersonal dels
consellers tenen importància, sobretot si volem creure que realment existeix una voluntat política per protegir el patrimoni,
natural i lingüístic, del territori que envolta la confluència dels
rius Cinca, Segre i Ebre, altrament dit l’Aiguabarreig.
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De València estant
MÀRIO SASOT

Marc Antoni Adell

1a Trobada d’Entitats a la Universitat de València l’any 2000

Els valencians portem, en la
massa de la sang, una bona
dosi d’aragonesisme, que ens
fa sentir-nos com a casa, quan
viatgem cap al nord… La cosa
ve de lluny, pel que ens expliquen els historiadors, de quan
la repoblació del reconquerit
nou regne de València, pel
nostre estimat Jaume I. El cert
és que, a poc esment que pares,
te n’adones de com som de
semblants els valencians a la

gent de la Franja de Ponent, en
la manera de ser, de comportar-nos… i de parlar. Perquè el
català que emprem, allà i ací,
té identitats fonètiques evidents
i especialment singular resulta la conjugació verbal de les
formes del pretèrit, que allà i
ací les pronunciem amb «e»
final –anave, tornave, estave…–, tot i que les escrivim
correctament com anava,
tornava, estava… I més trets

lingüístics que els filòlegs han
explicat amb detall. Això li
dóna a la llengua comuna una
gran varietat i riquesa, que hem
de defensar. Clar que una llengua no es defensa si no és
usant-la en tot moment i
ocasió, no només en la «intimitat», com algun polític poc
amic del pluralisme constitucional i del respecte democràtic a la diferència, s’entesta en
manifestar.
En tot moment i ocasió?
Doncs sí: en la vida de relació
pública, en el món administratiu, en la justícia, en l’ensenyament, en l’església, en el
món científic i cultural… La
nostra llengua té les virtualitats
i categoria suficients, com per
merèixer un tracte de primera
consideració sempre i en tot
lloc. I com que tota pedra fa
paret, de València estant un
grup de Psicòlegs ens hem
constituït en col·lectiu i, amb el
nom de Societat Valenciana de

Psicologia, funcionem a favor
de la llengua comuna, en les
nostres tasques professionals i
acadèmiques, organitzant activitats públiques a l’entorn del
nostre camp científic i vehiculant-les en català, a més de
publicar un Anuari, íntegrament en la nostra llengua.
Altres col·lectius fan tasques
semblants en els seus àmbits,
com ara la Societat de Medicina Dr. Peset, la Federació
d’Escoles Valencianes i, òbviament, la cadena de casals
Jaume I estesos per tot el territori de parla catalana, gràcies
al coratge i a la cabuteria d’un
valencià, precisament: Eliseu
Climent.
És per això que els polítics
han de fer-se ressò d’un fet tan
evident, com que compartim
una mateixa llengua i una
mateixa cultura, fruit d’una
llarga història comuna i un
futur esperançat que ningú no
té dret a malbaratar.

SOM D’EIXE MÓN

Pas endavant
d’Izquierda Unida
d’Aragó
Aleix Castellnou
Izquierda Unida d’Aragó acaba d’inaugurar la seva pròpia pàgina web amb la finalitat de donar-se a conèixer a través de la xarxa.
Es troba a l’adreça www.iunidaragon.org, i compta amb la peculiaritat de presentar-se en format trilingüe, és a dir, en castellà,
català i aragonès. Tanmateix, el web, de fet, no és pròpiament
trilingüe, o bé ho és només en part. Si, per exemple, decidim
visitar la pàgina en català, trobarem en aquesta llengua la presentació, l’ideari del partit i, a més, hi ha la possibilitat d’enviar-hi
en català qualsevol mena de comunicació mitjançant el correu
electrònic. Però les notícies d’actualitat i els programes electorals estatals i autonòmics d’IU hi són només en castellà. Des
d’aquesta pàgina tampoc no és possible enllaçar amb cap entitat política o civil d’àmbit català, ni tampoc amb cap mitjà de
comunicació escrit en aquesta llengua. Els responsables del
partit, amb tot, han manifestat que habilitant el web volen contribuir al necessari procés de normalització lingüística d’Aragó, a
la vegada que s’han manifestat clarament a favor de la Llei de

Llengües. Ara, pel que fa a la cooficialitat de les tres llengües
d’Aragó, Adolfo Barrena, coordinardor d’IU a Aragó, ha explicat que no és una prioritat, que no és un dels principals objectius de la seva formació.
D’avant d’aquests fets en bona mesura contradictoris, com hem
d’interpretar el posicionament d’IU davant l’existència de diferents realitats lingüístiques a l’Aragó? Quin model de país, doncs,
defensa IU? És evident que IU ha fet un pas significatiu en el reconeixement de la pluralitat cultural i lingüística d’Aragó davant la
imminent arribada de les eleccions generals –pocs mesos després
de les autonòmiques i les municipals. Això no s’ha d’oblidar a l’hora d’avaluar l’acostament d’IU, així com tampoc és necessari
considerar-lo únicament en clau electoral: tots els partits mouen
fitxa, però no pas tots, ni de bon tros, redrecen el rumb en aquesta direcció. Cal, però, que aquest pas endavant es concreti amb
més fermesa i sense ambigüitats, perquè en darrer terme és això
mateix o quelcom similar el que vol el PP de València i Balears,
i és el que aquest partit vol també per a Aragó: fer del català un
element purament folklòric, estretament lligat als vestits regionals,
a les danses típiques i a la gastronomia més nostrada. Així les coses,
el català a l’Aragó integraria una mena d’univers simbòlic regional, de segona fila, juntament amb les figues de Fraga, els xoriços
de Benavarri, el vi de Vall-de-Roures i les jotes de Tamarit. I tot
plegat, és clar, sempre supeditat als elements identitaris espanyols
amb la llengua castellana al capdavant.
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Saidí acull la creació de
la Institució Cultural de la Franja

Josep Galan, president de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca i
un dels impulsors de la Institució Cultural de la Franja

El passat dissabte, 27 de
març, va tenir lloc a la vila de
Saidí (Baix Cinca), als locals
del cinema Parcerisas, la trobada d’associacions de la Franja
que s’havien autoconvocat el
mes de desembre de 2003 per
tal de refrenar la creació de la
Institució Cultural de la Franja (ICF). Hi eren representants
de les quatre associacions
–ASCUMA, IEBC-IEA,
Consells Locals de la Franja i
CERI– a més de comptar amb
la presència del ja president de
la ICF –Artur Quintana i Font–
i la seua esposa Sigrid Schmidt
i de l’alcaldessa de Saidí, Maria
Teresa Font, que va fer d’amfitriona i que va recordar com
la vila sempre ha estat oberta
a la lluita per la llengua i la
cultura de la Franja. Algú al
llarg de la trobada va fer esment
al Premi Desperta Ferro, la
presentació del qual per primera vegada, es va celebrar en
aquesta mateixa vila.
El president del CERI, Carles
Barrull, va ser el primer a
parlar, explicant que l’assemblea ribagorçana havia optat
per la denominació Institució

Cultural de la Franja, sense més
apel·latius, ja que el conformen membres de la Ribagorça
històrica, és a dir, gent de la
zona de Graus, de la Franja i de
Catalunya. Paco Blanch, per la
gent de la Llitera es va adherir
a aquesta denominació i així
mateix, Josep Galán, en nom de
l’IEBC es va sumar a la proposta. Ricard Solana, per part
d’ASCUMA va ex posar que la
seua assemblea havia fet una
altra proposta, sense saber
l’opinió de les altres associacions, que s’adheria a la
proposta i que confiava que
l’assemblea de matarranyencs
convalidaria aquesta adhesió.
Les propostes firmades al
desembre, de cara al millorament de l’estructura, objectius
i funcionament, van ser novament refermades i, en pròximes, fases s’aniran consolidant
i d’elles en donarem complida
informació als nostres socis,
subscriptors i lectors.
Tot seguit, els companys de
la Llitera van exposar la necessitat que el Premi Desperta
Ferro de narració, que anualment es convoca entre les esco-

les de la Franja, fos assumit
per la ICF. Els membres de les
quatre juntes, vist l’esquema
d’objectius, funcionament i
pressupostos, en va donar el
vist i plau, encarregant-se ells
personalment de mantenir-lo i
potenciar-lo en futures
edicions. Es va proposar així
mateix que fos la Diputació
General d’Aragó qui financés
aquest Premi, com a deute
històric d’Aragó amb la Franja, proposta que serà ben aviat
presentada a les màximes institucions de la nostra Comunitat
i que esperem siga rebuda amb
tota la sensibilitat que ens
mereixem.
També va quedar palesa la
voluntat del CERI d’entrar a
formar part de la gestió i de la
responsabilitat de la revista
Temps de Franja, alhora que

tant aquesta associació com la
dels Consells Locals, es
comprometien a gestionar les
pàgines de TdF que els pertoquen i que serveixen per donar
coneixement de tot allò que
afecta a les respectives comarques.
També es va proposar i encarregar la confecció d’una pàgina web que exposi, al dia, els
treballs i les gestions que la
ICF i les associacions que la
conformen, estan duent a
terme. La ICF disposa d’un
domini i s’està cercant un
responsable d’aquest treball,
responsabilitat oberta a qualsevol dels nostres socis o amics
que hi siguin interessats.
La pròxima trobada, a l’estiu, reforçarà definitivament
les estructures de direcció i la
planificació de les activitats.
RICARD SOLANA
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Entrevista
a Xavier
Terrado
El professor de
la Universitat de
Lleida ha rebut
el darrer premi
Guillem Nicolau

Es constitueix l’Ateneu de Fraga

Curs de Corals a Mont-roig

Aquesta entitat del Baix Cinca anima al
jovent de la comarca a participar en les
seues activitats

Els afeccionats al cant coral del Matarranya
fan classes pràctiques d’interpretació, cant
comú i ampliació de repertori

Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó
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La unió
farà la força
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