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El dret de la llengua
«Quan jo uso una paraula vol dir el que jo vull
que digui», afirmava Humpty Dumpty, l’ou
repel·lent que es va trobar l’Alícia de Carroll
quan va travessar el mirall, i encara afegia que
«la qüestió és saber qui mana». I, efectivament,
si de llengua es tracta, com en altres àmbits, la
qüestió és qui mana.
A la Franja, el 90% de la població fa ús del
català de forma habitual, però sempre en contextos informals, i això vol dir que es manté com
a llengua domèstica. En l’àmbit públic, és a dir,
en les relacions documentals amb les Administracions, amb les entitats financeres, amb els
serveis públics, és pràcticament inexistent. Es
donen circumstàncies curioses, com ara que els
veïns d’una població escoltin un discurs de l’alcalde en castellà i, per altra banda, petin la
xerrada pel carrer amb ell en català.
S’ha de dir que la introducció de l’assignatura
de català a l’ensenyament primari i secundari ha
permès estendre el coneixement escrit de la
llengua pròpia d’aquest territori. Tanmateix, no
és llengua vehicular i, per tant, els conceptes
matemàtics, científics, històrics, ètics, el referent de nivell s’estructuren en castellà. I és que
cal tornar a insistir en què l’ús públic documental, és a dir, en aquelles situacions realment
importants, el castellà és predominant.
El castellà és una llengua de prestigi enfront
d’un català que es manté com a llengua casolana, d’anar per casa: el castellà porta el vestit
de mudar, i el català, la roba de diari. En paraules de Humpty Dumpty, el castellà és qui mana.
Però som en un país democràtic compromès

ESTISORES –

en la defensa dels drets i les llibertats, i un dels
drets és el de la llengua. Els poders públics han
de promoure les condicions perquè la llibertat i
la igualtat de l’individu i dels grups on s’integra
siguin reals i efectives, i una de les llibertats és
l’ús de la llengua pròpia en els territoris en què
es parla tradicionalment i majoritària en tots els
àmbits, tant públics com privats.
La Franja porta més de vins anys esperant que
s’aprovi una Llei de Llengües que posi fi a la
manca del dret i llibertat d’ús del català en el territori que la forma. Portem més de vint anys sentint
com s’ha de tenir cura de la llibertat dels altres
mentre se’ns demana que renunciem a la nostra.
S’ha demostrat prou que la Franja és pacient, i ara
és hora ja que els poders públics promoguin les
condicions perquè els drets i les llibertats dels
ciutadans de la Franja siguin reals i efectius.
El nostre Govern diu que aquesta tardor arribarà
la Llei de Llengües, i ho hem de creure, hem de
confiar que els nostres representants polítics sabran
posar fi a una situació de desigualtat que genera,
per definició, injustícia. Confiem que enguany
sí, que es protegeixin els nostres drets i llibertats
i que no es faci de manera tèbia, sinó valenta,
perquè no estan en joc punts de vista, sinó els fonaments de la nostra societat, els que es basen en el
respecte a les minories.
Esperem que el nostre Govern i els nostres diputats defensin una Llei de Llengües que reconegui
de manera clara i efectiva que a la Franja es parla
una llengua, el català, que cal promoure, protegir
i impulsar perquè es tracta de promoure, protegir
i impulsar els drets i les llibertats dels ciutadans.

Miguel Estaña
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salutació del director
Aquest curs es compleixen 20 anys des de que un conveni entre
la DGA i el Ministeri d’Educació va permetre l’organització de
classes de català als col·legis de la Franja. Se suposa i espera
que les institucions i associacions implicades en aquest encisador projecte (govern aragonès, les escoles de les comarques
catalanoparlants, els poders comarcals, associacions de pares d’alumnes, etc. organitzen diversos actes per a conmemorar, valorar i analitzar les perspectives de futur d’un fenòmen que avui
abasta a més de 4.500 alumnes, 35 professors i més de 40 escoles. Esperem entre tots facen un
esforç econòmic, físic i vital per donar a aquesta celebració el relleu que mereix.
Ja la VIIIa Escola d’Estiu de Fraga clogué les seues activitats el passat mes de setembre amb
un debat sobre aquest tema que no ha fet sinó començar. Per suposat que les pàgines de la nostra
revista estan obertes durant tot aquest curs per a acollir les valoracions d’aquest fet, per la qual
cosa demanem des d’ací a tots els seus protagonistes, lectors i persones interessades en el tema
que ens envien els seus articles.
Ah, i aquesta revista, ha fet 4 anys. 40 números. Poca broma!
Màrio Sasot
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Vull informació
Aquest estiu m’he assabentat que al Centre de
Primària de Vall-de-roures finalment s’han
començat a fer classes de català. Però a Secundària, encara res. Algú podria fer cinc cèntims
sobre l’evolució del català en aquesta plaça forta
del Matarranya? Com és que s’ha tardat tant? Per
favor
D. Gràcia
Sant Just Desvern

El Baix Cinca

10
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Antonio Fondevila Aguilar,
alcalde de Castellonroi
4
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Tema del mes:
Bandolerisme a la Franja (i II)
Històries de bandits que
enriquiren la mitologia popular
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La Llitera i la Ribagorça

16
Aragó
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Gent de Franja

18
Països Catalans

19
Opinió
Amb el somriure, la revolta

La CNT i el català
De tots és sabut que, acabades unes eleccions, queden bona part de les parets empastifades de propaganda. Doncs bé, passejant per la
ciutat de Fraga em vaig deturar davant un cartell
de la CNT-AIT en què es recomanava l’us dels
contenidors com a urnes on llançar el vot. La
denúncia de les eleccions com a una farsa per
part d’aquest sindicat –i d’algun altre en línia
paral·lela– és un lema recurrent, que ni aquí ni
avui «toca», però que em va cridar l’atenció
perquè estava escrit en llengua catalana. M’agradaria pensar que tenim un sindicat més en la línia
de defensa de la nostra llengua, però alhora
desconec si funciona aquest sindicat a Fraga, si
hi ha militants, si en són conscients –sempre agrada conèixer la gent que pensa com a tu– o si,
simplement, van rebre de Lleida el cartell fet en
català i es van limitar a enganxar-lo… o hi ha
alguna cosa més. M’agradaria saber si aquest
sindicat –del Baix Cinca o de la capital del
Segre– té algun plantejament ferm sobre aquest
tema i agrairia enormement que algun responsable ens en fes cinc cèntims.
El cartell anava acompanyat d’una il·lustració
consistent en un contenidor magnífic, regal de

la DGA, on s’ens informava que «TU PAPEL
ES IMPORTANTE».
F. Vallés
Lleida

Catxar i popar
Quina sorpresa l’article d’en Francesc Ricart
del maig passat! Parla de catxar i de popar. Quin
sotrac al rebost de la memòria! Perquè a Casserres tothom havíem popat a l’època del bres. Ara,
això de catxar, normalment en aquells temps, era
molt difícil. S’havia de passar primer per la vicaria. Algú pot informar-me de l’abast territorial
d’aquests mots? Gràcies a la bestreta,
Josep Mauri Gràcia

De llets i cerveses
Vull felicitar el Sr. Ramon Sistac pel seu article de la primavera, on recomanava als Srs. de
«El Castillo» que es prenguessin la seua llet
«invertint» l’ordre habitual; és a dir, pel cul.
Aquell article ha fet forat. Ja ha sortit al mercat
aquesta llet etiquetada en català –llevat d’«El
Castillo»–, inclosa l’adreça –Mollerussa, Lleida, Catalunya–. I ara aprofito l’ocasió per pregarli al Sr. Sistac que escriga un article «ensenyant
les dents» a la catalaníssima DAMM, que, molt
Barça i patrocinis esportius, però que regala
una copa als consumidors dels seus productes,
decorada amb un pseudopoema, però res en
català, com tota la propaganda que l’acompanya. El mateix passa amb l’envàs d’alumini que
han fet per commemorar el «Fòrum de la incultura». Pel que es veu, per a aquesta empresa això
del català no és cultura. Jo, d’ara endavant,
«SANT MIQUEL»!!!
Medardet
Benavarri

4 EL MATARRANYA

Núm. 40. Octubre de 2004

TEMPS DE FRANJA

La comarca del Baix Aragó-Casp
declara cooficial el català
L’ESMOLET

Marià Àlvarez
Ser o no ser-hi
Darrerament la meua bústia
s’inunda d’e-mails provinents
d’un conglomerat d’associacions, xarxes i institucions de
la Franja de Ponent. M’informen d’un fotimer de campanyes, viatges, reunions… I a les
fotos, omnipresents, quatre
rostres somrients. Ara és un,
ara l’altra, ara tots a la vegada. M’he arribat a preguntar si
tenen el do de la ubiqüitat, si
els plouen diners del cel.
Si no visqués al Matarranya; si no fos membre de l’ASCUMA, em diria: «quina gent
més eixerida! On m’hi puc
apuntar?». No dec ser l’únic,
doncs quan ix algú de la Franja en qualsevol mitjà, gairebé
segur que és un dels quatre
súper-personatges.
Tots sabem que la realitat
de tantes activitats és més que
dubtosa, però el que està clar
és que s’han sabut situar al
món virtual –però tangible–
de la informació. És d’aquí
que n’hauríem d’aprendre. Fa
molts anys que lluitem, que
avancem pas a pas –des dels
pioners fins ara els més
jóvens– i, tanmateix, quan al
Principat es parla de la Franja, rarament s’anomena alguna de les nostres quatre associacions. I és que ara cal fer
aquest pas endavant: Cal que
invertim esforços i mitjans en
fer-nos conèixer més enllà del
propi territori. Cal que ens
dotem d’un instrument prou
efectiu per situar-nos allà on
ens correspon –per feina feta,
per nombre de socis, per representativitat–, és a dir, per
comunicar que som el punt de
referència de la Franja. Crec
que d’això en depén que se’ns
conegui –i reconegui. En definitiva, que se’ns tinga en
compte.
Carles Terès

Ajuntament de Favara

El ple de la comarca del Baix
Aragó-Casp celebrat el propassat 24 de setembre va aprovar
l’ús del català i el castellà com
a llengües oficials dins del seu
territori, contemplant fins i tot
la oficialitat de l’ús i la possibilitat d’ensenyament del català
a les dos úniques poblacions
que parlen castellà de les sis

que formen part d’aquesta
comarca (Casp, la capital, i
Xiprana). Les poblacions catalanoparlants que pertanyen a
aquesta demarcació són Faió,
Favara, Nonasp i Maella.
El president d’aquesta
comarca i alcalde de Favara,
el socialista Francesc Domènech, impulsor d’aquesta

iniciativa, comentà que «és
necessari un repecte a les tradicions i senyals d’identitat de
cadascú». A la comarca estan
representats els tres partits
majoritaris aragonesos, el
PSOE, a Casp, Maella i Favara; el PP, a Faió i Nonasp, i el
PAR a Xiprana, «però la majoria dels consellers comarcals,
independentment del seu color
polític o localitat, comprenen
que s’ha de respectar la diversitat lingüística de la zona»–
explica Domènech.
Aquesta iniciativa, que
permetrà l’expressió bilingüe
als plens, actes i publicacions
comarcals, i que comarques
amb pobles catalanoparlants
com la d’Alcanyís no han pres,
suposa, en opinió del batlle
favarol, «un avanç del que
volem que siga la Llei de Llengües que n’estic segur aprovaran les Corts regionals aquesta legislatura».

Tres centres del Guadalop incorporen
aquest curs les classes de català
Pietro Cucalón
Hola, sóc Pietro Cucalón,
mestre del CRA del riu Guadalop.
Us envio este missatge per a
animar-nos a tots un poc.
Com sabreu, en el meu
CRA, enguany hem inclòs el
català com a optativa dins de
l’horari lectiu amb professorat de la DGA en les nostres
tres localitats bilingües. Doncs
bé, de moment les xifres són
encoratjadores:
A la Canyada de Beric s’hi
ha apuntat el 100% de l’alumnat de l’escola. A la Ginebrosa s’hi ha apuntat tot l’alumnat
menys dos alumnes. A Aiguaviva s’ha inscrit a les classes de

català el 85% aproximadament
(incloent molts emigrants).
També he de remarcar que
açò és el resultat de 7 anys de
reunions del professorat i
APAs, projectes i activitats dins
d’estes tres localitats. Estes
iniciatives van partir generalment del professorat, que s’ha
compromès des del principi en
esta faena o bé va respectar
que una part dels companys
les portaren a terme.
De moment les sessions són
d’una hora a la setmana impartides per una mestra a mitja
jornada. Estan tenint molt bona
acollida tant entre les famílies
com entre l’alumnat i el propi

Pietro Cucalón

claustre de mestres.
Us en continuarem informant.

EL MATARRANYA
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Fa vint-i-cinc anys de la
constitució del primer Govern
autonòmic a l’Aragó, un temps
més que prudencial per haver
aportat alguna solució a la
situació de diglòssia que patim
a la Franja. Vinga esta solució
per part d’una llei de llengues,
de la cooficialitat o de la
normalització lingüística. Però
no, a molts que s’anomenen
aragonesos de pro els pareix
que els qui volem la cooficialitat, que no és més que el dret
a utilitzar a casa nostra la llengua materna, volem anar
massa lluny i massa de pressa. Que a mon tio Ramon l’hagen obligat tota la vida a dirigir-se en un castellà –que mai
ha dominat– a l’Administració
o a qualsevol lloc oficial, que
la llengua que hem heretat dels
nostres avantpassats s’estiga
esmicolant davant dels nostres
ulls per la prohibició a utilitzar-la més enllà de l’àmbit
familiar, que el seu aprenentatge siga poca cosa més que
una anècdota –les famoses
classes optatives de català a
l’escola– i que s’estiguen patejant els nostres drets ciutadans
en marginar una part fonamental de la nostra cultura com
és la llengua, no són, en la seua
opinió, cap problema. Però si
una Administració veïna fa
qualsevol al·lusió a la catalanitat de la nostra llengua o si
un matrimoni demana atenció
mèdica per al seu fill en la llengua pròpia del poble, es posen
a les tres pedretes i els ix escuma per la boca indignats per les
ambiciones annexionistes del
veí o el fanatisme d’un matrimoni que no ha fet altra cosa
que revelar-se contra una
imposició injusta. Això sí,
emparada pel nostre Govern i
recolzada per una colla d’hòmens i dones de bé que mira
cap a un altre costat davant la
descarada marginació de la
llengua parlada pels aragonesos de la Franja.
Lluís Rajadell

5

L’Ajuntament de Valljunquera
convertirà en allotjament
una casa del segle XVII
Enric Algars
L’Ajuntament d’aquesta
localitat del Matarranya té
previst condicionar una antiga casa del segle XVII, situada al centre del poble, perquè
pugui acollir 10 habitacions.
L’edifici, ara deshabitat, consta de planta baixa, dos pisos i
una golfa. A dintre es conserven impressionants portes de
fusta treballada i baranes de
fusta i forja de perfecta execució. A més a més, al semisoterrani, encara hi ha els trulls
del vi. En total, són 700 metres
quadrats de construcció.
El Consistori vol invertir en
la restauració de l’edifici
601.012 euros, dels quals el
90% procedirà del Fons Especial de Terol, tal com va explicar l’alcalde, el senyor José
Escrig. La idea es troba enca-

RICARD SOLANA

Fanàtics

Façana de la Iglésia de Valljunquera

restauració.
Quan l’obra estarà acabada, oferirà una alta qualitat de
serveis d’allotjament i restauració.

ra en estat embrionari, per bé
que la casa ja és propietat
municipal. El següent pas serà
l’elaboració del projecte per
poder començar més tard la

Restaurades les pintures
de la capella de Sant Antoni
de Queretes
E.A.
RICARD SOLANA

VILES I GENTS
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Vista general de Queretes

Queretes ha restaurat dos dels
seus edificis més emblemàtics:
la capella de Sant Roc i la cape-

lla de Sant Antoni, així com les
pintures barroques d’aquesta
darrera. Les obres formen part

d’un projecte dirigit pel departament d’Obres Públiques del
govern d’Aragó, iniciat a
començament de l’any passat i
finançat per aquest mateix departament amb una petita aportació
de l’Ajuntament de la vila i de
l’entitat d’estalvi Ibercaja.
La capella de Sant Antoni de
Pàdua, construïda sobre un dels
portals de l’antiga muralla de
Queretes, és de l’any 1758. A
l’interior existeixen pintures que
representen, entre altres imatges, Sant Bernat, Sant Felicíssim,
la Verge del Pilar o la Verge del
Roser, les quals també han estat
restaurades.
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Tardor Cultural a Calaceit
RICARD SOLANA

Ricard Solana

Actuació del grup Microtroupe al Correllengua de Calaceit

tarda, els xiquets i xiquetes
van poder veure al Teatre
Municipal la pel·lícula musical Fantasia. I, per acabar, el
dia 11 a la nit, al mateix Teatre
Municipal, va tenir lloc la
projecció de Les quatre estacions de Vivaldi.
L’Associació de dones va
aprofitar la celebració internacional del Dia de la Dona Rural
per organitzar una sèrie d’activitats, d’entre les quals destaquem l’exposició fotogràfica
de Ioli Valsells, «Talls de silenci, crits d’un pedregal», que es
va poder visitar a la Sala d’Ex-

posicions de la Placeta de la
Llonja, del 14 al 17 d’aquest
mes.
I, finalment, destaquem la
celebració, el dissabte dia 16,
del Correllengua, que un any
més (el primer va ser el 1996)
va arribar a Calaceit. Els
grallers de Caseres van rebre la
flama a la Plaça i després van
iniciar un Cercavila pel centre
de la població. Un cop arribats
novament a la Plaça, Mercè
Gimeno, en nom de l’Associació Cultural del Matarranya,
va llegir el manifest del Correllengua 2004, que reclama la
R.S.

Durant el mes d’octubre les
diverses associacions culturals
de Calaceit han realitzat tot un
conjunt d’activitats culturals.
L’Associació Musical Calaceitana ha celebrat unes jornades musicals amb el nom de
«Calaceit Musical 2004».
Aquestes jornades, que volen
apropar el món de la música a
tota la població, van començar
el 9 d’octubre a la tarda amb
la realització d’un Taller d’Instruments Musicals, a partir de
materials reciclats, que va anar
a càrrec de Maria José Monzón. El dia 10, també a la

aprovació urgent de la Llei de
Llengües d’Aragó. A continuació, el grup de teatre Microtroupe va presentar el seu
espectacle «Bon profit,
Miquel», en homenatge al
poeta Miquel Martí Pol. I per
acabar hi va haver una berena
per a tots els participants. El
Correllengua 2004 ha estat
organitzat per l’Associació
Cultural del Matarranya, comptant amb la col·laboració de
diferents entitats de la població:
Associació de Dones, l’Associació de Pares i Mares i l’Associació Musical.

CONVOCAT EL PREMI «GUILLEM NICOLAU 2004»
La recepció d’originals es prorroga fins al 5 de novembre
El Govern d’Aragó ha prorrogat la data d’entrega d’originals per a
concursar al premi «Guillem Nicolau 2004» fins al 5 de novembre. La
convocatòria, publicada al BOA de l’ú d’octubre, donava com l’últim dia
de lliurament el 23 d’octubre, rectificada posteriorment. Les bases són
similars a les d’anys anteriors. Hi cap qualsevol gènere literari en català
(narrativa, poesia, teatre, assaig, traducció, etc.), amb una extensió mínima de 100 pàgines per als textos en prosa i 50 versos en poesia.
Els originals, per sextuplicat, poden presentar-se al registre de la Diputació General d’Aragó a Saragossa (Pg. María Agustín, 36; Pça. San Pedro
Nolasco 7 i Pça. de los Sitios, 7), a les delegacions provincials d’Osca i
Terol o a les seus comarcals existents.
El premi, de 3.000 euros, es farà públic el 8 de gener de 2005, dia de
les Lletres Aragoneses, i serà lliurat en el transcurs de la fira del llibre.
M.S.
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Tomàs Riva: el retorn definitiu
Lluís Rajadell
Per al fotógraf i fotogravador
Tomàs Riva, naixcut a Queretes l’any 1934, l’emigració a
Lugano (Suïssa) va comportar
un tomb radical a la seua vida.
Allí, a la ciutat suïssa, va morir
el passat 16 de setembre, com
a conseqüència d’una malatia
hepàtica. A pesar d’haver viscut
des de l’any 1952 fora del seu
poble natal –primer a Barcelona i després, a Suïssa– sempre
havia mantingut amb Queretes
uns estrets vincles familiars i
afectius. Prova d’esta intensa
relació en són els seus dos
llibres. El primer, Lo Banc de
la Paciència, publicat per l’Associació Cultural del Matarranya l’any 1999, recrea una
sèrie de contes que l’autor va
escoltar de la boca de sa iaia
Filomena Llerda. Les narracions, de temàtica meravellosa
i fantàstica, pertanyen al patrimoni de la tradició oral de
Queretes i de la comarca. El

Autorretrat de Tomàs Riva a Lugano l’any 1966

s e g ó n t í t o l , Q u a n é re m
emigrants, és el catàleg de l’exposició homònima estrenada
al Museu Joan Cabré de Calaceit entre el Centro de Estudios
Bajoaragoneses i l’Associació
Cultural del Matarranya. El
llibre recull una extensa colec-

ció de fotos sobre el Matarranya, el Baix Aragó i Barcelona del «desarrollismo», una
època en la qual els nostres
pobles es van buidar de gent per
l’emigració massiva a zones
més desenvolupades, com
Catalunya o, ja a l’estranger, la

Suïssa on va anar a parar Riva
l’any 1960. A Lugano la vida
d’en Tomàs va prendre un camí
inesperat en entrar a treballar en
una impremta. Aquell ofici li va
obrir les portes d’una cultura
cosmopolita i també va propiciar la seua passió per la fotografia, una afecció que deixa,
com herència, una mostra
d’imatges d’un dels períodes
més durs per al medi rural
espanyol, els anys seixanta i
setanta. També va treballar a
Ràdio Lugano, on va recitar
poemes en espanyol i català de
totes les èpoques. Residia a
Suïssa però cada any tornava
puntual al seu poble per a passar
les vacances i, mentre hi van
viure, ajudar els seus pares en
les feines del camp. El pròxim
dia 30 d’octubre, Tomàs Riva
farà el darrer viatge a Queretes.
Part de les seues cendres seran
enterrades al fossar del poble
que el va veure nàixer.

Túrnez & Sesé
a la Festa Major de Barcelona
Carles Sancho
Dissabte 25 de setembre, en
un dels actes festius més populars de la Mercè, va celebrar-se
el 20è aniversari de la discogràfica catalana Picap. Set hores i
mitja de bona música promoguda per l’empresa sabadellenca, interpretada a l’avinguda de la Catedral. El concert
estava dividit en tres parts: jazz,
folk, cançó d’autor i pop-rok.
L’afluència del nombrós públic,
volgudament compromès amb
els músics i intèrprets, va ser
molt destacada. En la tercera
part del macroconcert, destin a d a a l a c a n ç ó d ’ a u t o r,
compartint cartell amb l’Albert
Fibla, Víctor Gioconda, Quim

Vila i la magnífica veu i personalitat de la mallorquina Maria
del Mar Bonet entre altres, van
participar Túrnez & Sesé que
varen interpretar dos temes del
seu primer CD dedicat a la
poesia de Desideri Lombarte
Quedarà la paraula i un tercer
tema d’Espriu. Obriren l’actuació amb «Ara vindrà», un
cant a l’esperança, després
«Trist joc», un text reivindicatiu del valor de la paraula a
través de la poesia, i acabaren
la seua aportació a l’aniversari amb el poema de Salvador
Espriu «Cavatina» inclòs en el
seu CD L’arbre de l’esperança
que aquests últims dies ha eixit

al mercat. El nou treball
discogràfic del grup interpreta poemes de dues grans personalitats de la literatura catalana Josep Carner i Salvador
Espriu que ja han anat cantant
en els seus recitals amb una
excel·lent acollida per part del
públic.
Túrnez & Sesé és un grup
barceloní però matarranyenc
d’adopció per la vinculació a
la petita vila de Torredarques
on tenen la segona residència
i a la poesia de Desideri
Lombarte, la referència cultural més significativa en el
nostre territori. El grup, malgrat
les limitacions del petit format

que representava d’actuar sense
l’acompanyament dels seus
altres dos components, que ens
recordà el seu inici l’any 2000,
brillaren per la seua originalitat i presentaren el poeta penarogí, que visqué gran part de la
seua existència al barri barceloní d’Horta. La música interpretada per la guitarra de Sesé
és singular, suggerent, popular, expressiva i amb clares
referències mediterrànies. Ben
acompanyada amb una veu, la
de Túrnez, que cada vegada
sorprèn més gratament per les
acurades interpretacions de les
lletres i l’adaptació als poetes
que recrea.
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L’HAM

Bon balanç del «I Fraga Lan Party»
Jaume Casas

Enric i el Carallot
M’ha arribat un email a la
meua adreça electrònica firmat
p e r vo s t è i d e p a r t d e
xarxa@franjadeponent.net.
M’ha arribat sense el meu
consentiment. I no m’ha agradat. Ni el to ni el contingut. No
em sembla mica bé que tracti
en Labordeta de pallasso i
algunes fineses més i estic en
total desacord amb vostè que
la CHA està en contra del
català. A la CHA hi ha bons
caps pensants que lluiten per
l’Aragó trilingüe. Sovint sol
passar, als que fa quatre dies
que fiquen els nassos per la
Franja, i que no coneixen res
de les postures i de la trajectòria històrica de certs partits
polítics –la CHA va ser qui va
introduir el debat del català al
Parlament d’Aragó–, que,
quan parlen, desbarren i utilitzen paraules incorrectes. Jo
em pensava que alguns missatges que m’arriben des de
xarxa@ franjadepoent…etc
procedien de sectors bastant
republicanets i esquerrans. Ara
en dubto, perquè titllar CarodRovira de Carallot-Rovira
m’ha deixat fora de joc. Em
pensava que era el cap de la
gent de xarxa@franjadeponent…etc. I encara ho penso.
Només que les declaracions
fetes per en Carod a Saragossa, a l’Heraldo, a algú l’ha
agafat desprevingut. Carod no
és cap traïdoret: senzillament
ha arribat a acords raonables
amb la CHA i no ha entrat a
Aragó amb el tema de la Franja com un elefant a una catxarreria. Mentre no canviï de to,
li prego que ni se li acudeixi
escriure’m. I, atès que ho ha fet
sense permís, doni aquest
HAM com a resposta final i
sense opció al diàleg, al seu
amable email.
Josep Galán

Fraga segueix fent passes
endavant en el seu intent de
ser una ciutat el més oberta
possible a les noves tecnologies. Així, durant el passat mes
de setembre, la capital del Baix
Cinca es va sumar a la llista de
ciutats que compten amb una
gran festa electrònica i
informàtica. La FRAGA LAN
PARTY, que així es denomina
aquest invent posat en marxa
per un grup de joves entusiastes de les noves tecnologies i
d’Internet amb la col·laboració
de la Delegació de Noves
Tecnologies, ja és una realitat
i va teniri un gran èxit en la
seua primera edició, tant per la
bona acollida amb què va ser
rebut entre els internautes, com
per la bona presència de públic
en general, que va participar en
les xerrades i tallers, i que va
acudir a la zona lliure.
Cent cinquanta internautes
van ser els que es van inscriure en aquesta festa informàtica, que s’ha celebrat de manera ininterrompuda des del
dissabte 18 de setembre, a les
deu del matí fins al diumenge
19, a les vuit de la tarda. Els
participants procedien de punts
tan diversos com València,
Segòvia, Madrid o Guadalajara, tot i que la majoria eren
aragonesos i catalans. Una
tercera part procedia de Fraga.
Tots ells van poder competir en
diferents jocs on line (CounterStrike, Call of Duty, Warcraft
3, Need for Spedd Underground y FIFA 2004), en una
zona habilitada en el Pavelló
Multiusos del Sotet, en què va
caldre escampar més de cinc
quilometres de cable, per
connectar un total de cent
cinquanta terminals amb
connexió a Internet.
A més de la festa informàtica, el FRAGA LAN PARTY
va oferir un complet programa
d’actes, amb tallers i xerrades
diverses, que va comptar amb

una bona assistència de públic.
Unes trenta persones van participar el dissabte a la tarda en
les xerrades sobre software lliure per a empreses, administracions públiques, i sobre reutilització d’ordinadors obsolets.
També van ser molt animats
els tallers d’audiovisuals, wireless, de dj’s i música electrònica, modding, etc., i el
campionat paral·lel de playstation 2, que va comptar amb
una participació de quaranta
jugadors. L’afluència de visitants, sobretot joves, va ser
contínua i de forma esglaonada. Per a tots ells, s’havia
instal·lat una zona de lliure
accés a l’ordinador.
Els organitzadors de l’esdeveniment, l’associació FRAGA
LAN PARTY i la Delegació de
Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Fraga, es mostraven
satisfets per aquesta primera
edició, d’una festa que es confia
tingui continuïtat. Jordi Solé, un
dels responsables de l’organització va ressaltar especialment

l’absència de problemes de
connexió i la presència de públic.
El Conseller aragonès de
Ciència, Universitat i Noves
Tecnologies, Alberto Larraz, i
el president de la Comissió de
Noves Tecnologies de la DPO,
Ramón Miranda, van estar visitant el FRAGA LAN PARTY,
el dissabte al matí, remarcantne l’èxit i l’esperança de futur,
alhora que hi comprometia el
suport del seu departament. No
va deixar de banda remarcar la
importància de l’atansament
de les noves tecnologies a la
població i va exposar, per
damunt damunt, algunes de les
iniciatives que el departament
vol dur a terme, com ara els
telecentres o els programes
d’extensió de banda àmpla per
sistemes inalàmbrics. L’alcalde de Fraga, Vicent Juan, entre
altres coses, va marcar com a
objectius de l’Ajuntament que
els ciutadans puguin realitzar
les seues gestions amb l’Ajuntament sense que els calgui
desplaçar-s’hi.
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La col·lecció «Les Cadolles» es presenta en societat
Marta Canales. ACPV – Casal Jaume I de Fraga
El passat dissabte 18 de
setembre, al Casal Jaume I de
Fraga, s’hi va presentar, la
darrera col·lecció de llibres
editada des de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, els
«Quaderns de les Cadolles»,
on van ser presents l’editor de
la col·lecció, l’Esteve Betrià, i
quatre dels autors publicats:
Ramon Sistac, Susanna
Barquín, Artur Quintana i Josep
Espluga.
En la seua intervenció, l’Esteve Betrià va explicar la gènesi i l’objectiu d’aquesta
col·lecció: «aconseguir que
autors novells surtin a la llum
o els reculls de textos d’autors
ja coneguts que no tinguin una
sortida massa comercial, encara que no tenim cap problema
en cedir drets d’edició a altres
editorials de caire comercial, si

els interessa algun llibre».
Cada títol té una tirada de
840 exemplars, dels quals la
gran majoria van directament
als socis de les quatre associacions culturals de la Institució
Cultural de la Franja. Betrià
també comentà un nou projecte d’edició de la ICF: «S’editaran quatre obres anuals d’autors de la Franja o relacionats
amb ella i la col·lecció es dirà
Quaderns del cingle».
L’Artur Quintana, un dels
autors d’aquesta col·lecció, va
explicar l’evolució de la seva
primera obra no científica.
Basant-se en un recull de les
seues pròpies impressions, fa
un exercici de memòria sobre
el franquisme, la retirada del
front republicà, la seva arribada a Maella propiciada per la
tesi doctoral… tot això, utilit-

zant les seves armes: sarcasme
i ironia.
Per la seua part, el filòleg
Ramon Sistac ens presentà el
seu recull de textos, inclosos en
tres sèries publicades a La
Vanguardia, Segre i Temps de
Franja, destacant la seva unitat
de forma i de continguts, i amb
l’estil propi d’aquest tímid
extrovertit.
L’autora local Susanna
Barquín, ens va fer còmplices
de la seva concepció de l’obra
literària, donant-li transcendència a la quotidianitat, i
trencant amb l’esquema clàssic
de la narració, al temps que
aconsegueix la implicació del
lector en els continguts intimistes del seu text des del món
femení.
Finalment, Josep Espluga,
utilitzant el símil entre la Fran-

Presentació dels Quaderns

ja i el primer animal de simetria bilateral –conegut com
urbilatèria–, ens mostra la seva
personal reflexió sobre la construcció social de la Franja. Amb
una certa distància i evitant la
dramatització de la realitat,
conclou amb la necessitat de
treballar per al reconeixement
de la llengua catalana en el
marc d’Aragó.

ESTAMPES RIBERENQUES

El castellà, una llengua
en perill d’extinció
Susanna Barquín
He dedicat un temps a analitzar la situació de les llengües a
l’Aragó, i he arribat a una conclusió: el castellà és una llengua
en perill d’extinció, i cal unir esforços per defensar-la dels atacs
d’altres llengües que, no per minoritàries, són menys letals.
El primer que cal tenir en compte és que després de segles
d’analfabetisme generalitzat, l’escolarització en castellà no va
aconseguir acabar en lo català. Lo castellà com a llengua exclusiva dels mitjans de comunicació tampoc no va fer que aquella
gent que es diu de la Franja abandonés definitivament el mal
costum d’utilitzar una llengua diferent del castellà, i molt menys
a casa seua. Així, la victòria front a l’aragonès, que va rebre l’extrema unció fa uns anys, començava a veure’s enterbolida per
uns escassos 50 mil habitants tossuts i entestats a continuar
xapurrejant en un idioma de pagesos.
La instauració de la democràcia i la correcció política van permetre noves estratègies per dotar el castellà del rang que es mereix
com a tercera llengua més parlada al món. Així, seguint la màxima bèl·lica de «si no pots en lo teu enemic, alia’t en ell», es va
prometre que algun dia les altres llengües diferents al castellà
tindrien reconeixement oficial.
Així les coses, el Govern d’Aragó va instaurar uns premis a
la creació literària en les tres llengües que havia reconegut en
mala hora. Al castellà li corresponien dos convocatòries, una de
narrativa i una altra de poesia, obertes a tots els espanyols, en
una estratègia d’unificació de forces. A l’aragonès i al català, una

respectivament, i restringides a creadors aragonesos. Les dotacions de l’aragonès i del català juntes sumaven la meitat de les
dotacions del castellà.
Algú es pot creure que ni d’aquesta manera els perifèrics de l’est
tossuts han deixat de parlar i ara escriure en llengües diferents del
castellà? I no només això, sinó que un dels premis a la creació en
castellà s’ha hagut d’eliminar perquè no s’hi presentava ningú!
Ara fa un temps, una colla de gent en bona intenció va intentar dividir els perifèrics de l’est dient que no parlaven una sola
llengua, sinó moltes, i que no es deia català. Van inventar-se
normatives de caràcter local, i obriren la possibilitat de que
cadascú escrigués com volgués, perquè una llengua local, a la
fi, és patrimoni individual i a casa seua cadascú fa el que vol.
Aquesta estratègia no va complaure els intel·lectuals de les
universitats, massa preocupats per la filologia i els estudis i
massa poc per les qüestions polítiques.
En aquests moments, es fa el que es pot. Es convoquen places als
departaments de cultura locals sense incloure el català com a requisit, els representants municipals es dirigeixen als seus electors en
castellà, i es continua prometent una llei de llengües que, diuen, s’aprovarà per consens –algú ha oblidat que hi ha un partit que s’oposa
frontalment a l’aprovació del català com a llengua cooficial perquè,
afirmen, contra el criteri de filòlegs i membres de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, que a la Franja no es parla català?
S’acusarà als governants de tebiesa, però què més poden fer
per salvar el castellà enfront una llengua, el català, ara a més l’aragonès, tan forta que resisteix totes les agressions possibles?
Per això proposo a la gent de bona fe, als no contaminats per
les modes, que s’afegeixen a la campanya Salvem lo castellà. I
no, no estic de conya, només una mica emprenyada per tanta sensibilitat que no té en compte més que els melics propis.
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Antonio Fondevila Aguilar, alcalde de Castellonroi

«Els serveis culturals fan que la g

Antonio Fondevila Aguilar
va nàixer a Castellonroi ara fa
39 anys, és llicenciat en
Geografia i Història i es dedica a la política des de l’any
1995, quan fou nomenat alcalde de Castellonroi al capdavant de la llista del PAR. Entre
el 1999 i el 2003 fou també
assessor de la conselleria de
Cultura de la Diputació General d’Aragó (amb el conseller
Callizo, també del PAR).
Actualment, a més d’alcalde,
és vicepresident segon de la
comarca de la Llitera, on
s’ocupa de l’àrea de turisme
i patrimoni cultural. Fondevila
representa l’arribada d’una
nova generació a la política
local i autonòmica, caracteritzada per deixar enrere
molts dels prejudicis, paranys
i malentesos que durant anys
han embolicat l’acció política
a la Franja. La composició de
l’actual Ajuntament de Castellonroi consta de 5 regidors
del PAR i 2 del PSOE.
Pregunta. Com valoreu la
gestió municipal d’aquests
darrers anys?
Resposta. Hem fet moltes
coses. Unes millors que altres,
per descomptat. Per un costat,
caldria destacar les intervencions urbanístiques, la millora de
carrers i infraestructures municipals, que han fet molt més

agradable el lloc i que eren totalment necessàries. Encara continuarem amb esta línia. Ací tenim
metge, infermera, farmàcia, i
l’escola també funciona amb
una vintena d’alumnes, tenim
biblioteca pública i un centre
d’internet rural, piscines, poliesportiu, rocòdrom, una llar d’infants, fem cine els diumenges i
tenim associacions molt dinàmiques. Des que som al consistori hem dedicat especial atenció a promoure els serveis
culturals, perquè són els que
donen sentit a la vida del poble,
els que fan que la gent s’estime
el territori on viu.
P. Quins projectes prepara
l’Ajuntament per a un futur
pròxim?
R. La major part dels habitants de Castellonroi viuen de
l’agricultura i de la ramaderia.
Ara, per exemple, hem finalitzat el procés de legalització de
totes les granges que encara
estaven en situació irregular.
També hem dedicat, com a
Ajuntament, molts esforços a
impulsar el canal de la Llitera
Alta. Posar en regadiu una bona
part del terme municipal donaria noves expectatives de futur
a l’agricultura local i comarcal.
És un tema que veig amb molta
preocupació perquè l’han parat.
Les institucions que ho haurien
de moure no ho fan, i comença
a estendre’s l’apatia entre els

regants. Pel que fa al tema industrial, tenim aparaulada amb
l’IAF (Institut Aragonès de
Foment) la construcció d’un
polígon a baix a la carretera N230, que en un futur serà una
autovia, i ja hi ha algunes
demandes de parcel·les d’empreses d’ací i de pobles de Catalunya. També hi ha una empresa privada que estudia instal·lar
una residència de la tercera edat,
i hi ha un creixent moviment
urbanístic que ens estimula.
P. En els darrers anys pareix
que doneu molt impuls al turisme, no?
R. Sí. És una de les nostres
prioritats perquè estem
convençuts que serà un eix de
desenvolupament local molt
important. Pensa que ací tenim
el riu i l’embassament de Santa
Anna, indrets de gran atractiu
turístic i que fins fa poc no s’han
explotat a penes. Vivim en una
zona d’una gran riquesa de
recursos naturals, arquitectònics, etnològics, arqueològics, i
això ho hem de cuidar i aprofitar de manera sostenible per
assentar població.
P. Però com es pot conjugar
la cultura i el desenvolupament
turístic?
R. Per exemple, cap a l’any
1996 vam sol·licitar a la CHE el
permís per a col·locar un embarcador a l’embassament de Santa
Anna, amb la finalitat de fer-hi
algunes activitats esportives.
Però ens ho van denegar perquè
el lloc era massa a la vora de la
presa. A canvi, ens van cedir les
antigues escoles del despoblat de
Santa Anna i, gràcies a la iniciativa d’una associació, es va constituir una Aula de Natura. Això
obrí el camí a activitats dedicades a l’estudi de la natura, a l’excursionisme, l’escalada, etcètera. Després vam aconseguir una
altra subvenció per a rehabilitar
també les antigues escoles de
Castellonroi i transformar-les

en un alberg, de tal manera que
els visitants que volen participar
en aquelles activitats poden allotjar-s’hi amb totes garanties. Per
un altre costat, a nivell comarcal vaig impulsar la creació d’un
vídeo divulgatiu. Ara, amb la
comarca ja creada, desenvoluparem un parell de rutes historicopatrimonials a Tamarit i a
Valdellou, i altres dos rutes culturals per Peralta, Gavassa i Sorita, i pels congostos de Camporrells, Valdellou i Castellonroi.
P. L’associació cultural de què
parlàveu és la vinculada als
Casals Jaume I?
R. Efectivament. Va arribar
un moment en què l’associació
que va muntar l’Aula de Natura, que es diu «Associació
Mediambiental, Recreativa i
Cultural Ramon Vives», va decidir integrar-se a la xarxa de
Casals Jaume I, impulsada per
Acció Cultural del País Valencià.
Em van venir a explicar el què
pensaven fer i quines oportunitats els oferia la xarxa i no hi
vaig veure gaires inconvenients.
De fet, no tenien per què venirmos a veure, perquè són una
associació privada que funciona
al seu aire i és independent de les
administracions públiques, però
a tots ens va parèixer bé que hi
hagués un bon enteniment per tal
de sumar esforços i no restarne. Vam quedar d’acord que el
Casal portaria una vida a part, no
entraria en competència amb
naltres sinó que arribaria allà on
l’Ajuntament no arriba. I per part
nostra tenen tot el suport perquè
han suposat una injecció de dinamisme a la societat local molt
important.
P. Qualsevol persona que tinga
una mica de memòria històrica
segurament pensarà que les
coses no hauran estat tan fàcils
com dieu. Us ha afectat d’alguna manera la vessant política
dels Casals Jaume I?
R. No. Vaja, no gaire. Al prin-
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gent s’estimi el territori»
cipi teníem les nostres reserves,
però vam veure que la cosa no
era per tant. En el fons, la gent
que composa el Casal és la gent
d’ací, no només del lloc sinó
també d’altres pobles i el tarannà
del Casal el marquen ells. És
veritat que algunes vegades amb
això del Casal vénen alguns que
fan uns parlaments que dius…
’déu-n’hi-do’’estos no saben on
han vingut, no tenen ni idea de
com funcionen les coses a l’Aragó’, però, en general, les postures intransigents i polititzades
només són una minoria. No cal
fer-los gaire cas. Com a part
positiva tenim que són coses
que promocionen el lloc, el
donen a conèixer en altres
comarques, i això, tingues la
ideologia que tingues, a tothom
li interessa prou. Fixa’t, ara
mateix participem en les trobades dels «castellons», que són
unes trobades que es fan cada 2
anys de pobles que compartim
el topònim «castelló». Enguany
mos van proposar d’organitzarho naltres. Però als cartells hi
hem posat «Trobada de Castellons dels Països Germans de
Llengua». Als altres llocs hi
posaven sempre «dels Països
Catalans», pero naltres preferim posar-ho així perquè és un
terme menys polititzat. Jo em
puc considerar català lingüísticament i culturalment, però no
pas políticament. Jo sóc un
«polític» aragonès, i em considero formar part d’Aragó abans
de res. Però també comprenc
que lingüísticament som
germans dels catalans i dels
valencians i dels andorrans i de
la resta de catalanoparlants.
P. Probablement això és el
que hauria de ser normal, però
des d’alguns llocs encara es pot
interpretar com una postura molt
valenta. La gent de Castellonroi
ho accepta amb tanta normalitat?
R. En general sí. A veure, som

molt conscients que vivim en
una comarca bilingüe, i que tots
mos hem de respectar. Quan
falta el respecte comencen els

«Ara hi ha un creixent
moviment urbanístic
que ens estimule».
problemes. Jo sempre ho he
tingut clar. És la realitat que tots
visquem en la nostra vida quotidiana. La meua mare és de Bujaraloz, el meu pare de Castellonroi i la meua dona de
Barcelona. I això li passa a molta
gent per ací. Ja em diràs tu el què
haig de fer si em fan triar. Parlo
castellà amb la mare i català
amb el pare i la dona, tot amb
tota naturalitat. El que no podem
fer és imposar-nos. Qualsevol
imposició és dolenta, en estes
coses. Un dels principals errors
dels defensors del català ha sigut
l’intentar imposar-nos coses, i el
mateix es podria dir dels qui hi
són en contra. És tan criticable
el que fan els extrems d’un
sector com de l’altre.
Aquí, la gent del Casal
col·labora molt activament en
la vida social del poble. Enguany
mateix l’Associació Ramon
Vives ha organitzat un camp de
treball durant l’estiu, patrocinat
per la DGA i amb el suport de
l’Àrea de Joventut de la comarca de la Llitera. Ha vingut una
vintena de nois i noies de diferents llocs d’Espanya per a participar-hi i han fet moltes activitats, com l’adequació d’una zona
per a practicar parapent, rotulació de topònims, escalada, rutes
en BTT, observació ornitològica, etc. També els vam posar a
collir prèsecs i a fer conserva.
Durant tot el mes d’agost han
donat molta vida al poble. És
una forma de donar a conèixer
el poble i la comarca, i no ho

podríem fer si no hi tinguéssem
aquesta asociació tan disposada
a organitzar-ho. Per això et dic
que compensa. I tant.
P. I com es veuen estes coses
dins del teu partit polític, el PAR?
R. Com a tots els partits, al
PAR hi ha de tot. Un partit és una
estructura complexa i no un
vestit a mida. Has de pensar que
el tema de la llengua tampoc no
és l’únic ni tan sols el més important, així que encara que hi puga
haver diferents postures al
respecte, tampoc no afecta gaire
al funcionament del partit. No
negaré que hi ha diferents sensibilitats sobre el tema del català,
però no menys que als altres
partits. Ací a la comarca de la
Llitera molts dels representants
del PAR tenim punts de vista
similars, tot i que també hi ha
algunes excepcions concretes.
Vull recordar-te que el primer
pas per plantejar la Llei de Llengües la va fer un conseller del
PAR, Callizo; és a dir, que el
nostre partit fa molt temps que
està per reconèixer la diversitat
lingüística d’Aragó. A més, va
ser el nostre grup comarcal els
qui vam impulsar la declaració
de cooficialitat a la comarca,
quan encara era mancomunitat
de la Llitera.

«Em puc considerar
català linguística i
culturalment, però
políticament sóc
aragonès».
P. Però jo no he vist pas que
a Castellonroi la rotulació siga
en català.
R. Tot al seu temps. Ho farem,
però primer ha d’estar aprovada
la Llei de Llengües. Jo sempre
he dit que aquesta és una condició imprescindible per a poder-

ho fer amb la legitimitat necessària. En estes coses no et pots
llençar i avant, primer hi ha d’haver els consensos suficients.
Naltres entenem perfectament
que parlem una variant dialectal del català, i que a l’hora d’escriure-la hi ha una gramàtica
acceptada pel món acadèmic i
que encaixa amb major o menor
grau amb la nostra parla. I per
això hem d’escriure en català.
Per exemple, quan s’aprove la
Llei de Llengües ens comprometem a fer les actes dels plens
municipals en els dos idiomes,
en castellà i en català. Normatiu, per descomptat. Ara bé, a
l’hora de rotular els carrers i els
topònims del lloc ho farem de
manera adaptada, perquè en les
coses de cada dia no podem fer
canvis dràstics. Si la gent està
acostumada a dir «carrer Pedro
de Castro», ens costaria molt
canviar-lo per «Pere de Castre»,
per exemple
P. Diríeu que el fet de viure a
cavall de la frontera entre Aragó
i Catalunya us influeix en la
manera d’entendre totes aquestes coses?
R. En primer lloc, per naltres
la frontera no existeix. O molt
poc. Ací a Castellonroi, per
exemple, ja fa més de trenta anys
que vam decidir majoritàriament
que l’institut de secundària que
ens anava millor era el d’Almenar. Abans s’anava a l’institut
de Tamarit, però era més fàcil
anar a Almenar per línies de
transport i pel tema del català,
que va ser bàsic. A més la Generalitat ens fa un tracte especial i
ens paga el transport o el menjador. El nostre hospital de referència és a Lleida, encara que també
podem triar Barbastro. Els
nostres productes es comercialitzen a Catalunya. La majoria de
matrimonis del poble tenen un
consort català. Com veus, a la
frontera li fem el cas just.
D. Sarrau
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Sobre la història
de Beseit
Malgrat ser la vila de Beseit
molt coneguda, els principis
de la seva història, després dels
sarraïns, són totalment desconeguts. La interpretació de les
poques notícies serioses que
tenim ens porten a moltes
confusions. Alguns historiadors, tot i que no aporten
proves documentals, i d’altres
els qualifiquen de poc seriosos,
parlen que en els primers anys
de la vila fos dominada per
l ’ o r d e d e l Te m p l e q u e
començà a construir la primitiva església i d’altres edificis.
L’historiador Santiago
Vidiella i els seus companys
del «Boletín de Historia y
Geografía del Bajo Aragón»
diuen que Beseit apareix per
primer cop en la documentació de l’època com aldea de
Vall-de-roures l’any 1270. Des
del punt de vista feudal va
pertànyer al bisbat de Saragossa segons la donació feta
pel rei Alfons I el Cast, a Pere
de Torroja, bisbe de Saragossa, el 24 de juliol de 1175.
Consultant el Llibre del
repartiment de Múrcia de l’any
1268 em surt que a Guillem de
Betzeyt se li reconeix prop de
Múrcia 35 tafulles de terra i,
amb grafia G. de Betzeyt,
altres terres en el Campo de
Cartagena.
Guillem de Betzeyt era un
cavaller que devia formar part
de l’host de Jaume I que
deslliurà Múrcia per aquestes
dates. Aquest cavaller era
originari de Beseit, el que vol
dir que aquesta població ja
existia molt abans de 1268 i
que deuria també tenir una
certa importància: la història
de la vila de Beseit en aquests
primers temps resta oberta.
Joaquim Montclús
Nota
En el passat número, per un error de
transcripció en l’article de Joaquim Montclús sobre Felip Pitarque i Serrano, es diu
que va morir en 1971, quan hauria de dir
en 1977.
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Torrent acull
el III Dia de la comarca
Jaume Casas

Celebració del III Dia de la Comarca del Baix Cinca

Torrent va acollir el passat 25
de setembre el actes de celebració del III Dia de la Comarca del Baix Cinca, que va
comptar amb un agradable
ambient i una gran participació
de tots els veïns. Van assistir el
Conseller d’Agricultura,
Gonzalo Arguilé, i del Sotsconseller d’Obres Públiques,
José Luis Abad.
Al matí, hi va haver visites
a l’ermita de Sant Valero i a
l’almàssera d’Olis del Cinca, a
més a més de celebrar-se la III
Mostra i Tast de Gastronomia
comarcal. Per altra banda, es va
inaugurar una exposició de
fotografies i pintura d’autors
de la comarca, i els més petit
van poder gaudir de passeigs en
dromedari, de la quadra de
Ganados Tolubio, i d’un parc
infantil.
L’acte central de la jornada
va ser el dinar popular que va
reunir vora mil persones en el
pavelló d’esports de Torrent.
Acabat el dinar, es van lliurar
els premis del concurs de foto-

grafia convocat pel Consell
Comarcal, que va recaure en
l’obra «El riu de Fraga», de
Marina Barrafon, i del concurs
del cartell anunciador del Dia
de la Comarca, guanyat pel
fragatí Jesús Díaz Sicília.
A la tarda, van actuar els
grups folklòrics «Markovice»,
de Postoelnov, i «Caramancho» de Badajoz, que el
diumenge següent van actuar
en el VI Festival Julián Arellano, a Fraga. Posteriorment, el
grup teatral Candilejas va
representar l’obra «Mi mujer y
yo somos tres» i el grup
«Espurnas» d’Osso va posar
el punt final a la festa amb un
gran espectacle pirotècnic. La
propera edició se celebrarà a
Vilella de Cinca.
La construcció d’un pont
sobre el riu Cinca, entre Saidí
i Villella, la posada en marxa
de nous regadius i més recursos per a les comarques van
ser les principals reivindicacions que va expressar el president de la Comarca del Baix

Cinca, José Evaristo Cabistañ,
durant el seu discurs oficial en
el Dia de la Comarca. Els parlaments oficials es van produir
poc abans d’iniciar-se el dinar
popular, que va reunir unes
vuit-centes persones en el pavelló d’esports de Torrent de
Cinca. José Evaristo Cabistañ
va recordar en la seua intervenció que és objectiu de la
comarca atansar l’administració i els seus serveis al ciutadà
i incrementar els seus recursos
i el finançament, atès que la
comarca del Baix Cinca es
considera minusvalorada en
relació amb d’altres. Va destacar les inversions realitzades
pel Govern d’Aragó a la zona,
remarcant com exemple l’Eix
del Cinca, però apuntant com
a bàsic, com a nuc de comunicacions, el pont Saidí-Villella.
Va destacar a més el desbloqueig dels recs Monegres II,
de gran benefici per a la comarca, però va enfatitzar que viles
com Mequinensa, Torrent o
Villella no reben aigua ni de
Monegres ni del Canal d’Aragó i Catalunya. Va demanar el
suport del Govern d’Aragó als
projectes de modernització i
de nous regadius a la zona. El
Conseller Arguilé va destacar
el protagonisme de les comarques com a ens polítics i administratius, el pressupost global
que manegen i el suport que
donen amb la mínima burocràcia i les mínimes despeses. Va
anunciar més transferències
des del Govern i el suport de la
DGA als projectes comarcals.
José Luis Abad va anunciar
l’inici de les obres de la carretera Fraga-Seròs i la pròxima
inauguració del desdoblament
del pont de Mequinensa. La
petició del pont Villella-Saidí
va quedar anotada a la cartera
del conseller.
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El pla del 99 per prevenir
inundacions a Fraga no existeix
Saturnino Barbé
Llegeixo a la premsa que
més del 60% dels ciutadans
d’EUA creuen que a l’Iraq s’hi
han trobat armes de destrucció massiva. Envers el problema de les inundacions a Fraga,
arran de les freqüents declaracions que fan els promotors de
la campanya política del «Riu
segur» (vegi’s TdF de març),
em pregunto quants fragatins
creuen que l’anomenat «Pla
del 99, de tractament de riberes» té com a objectiu la protecció del seu casc urbà davant
les inundacions.
L’any 1999 es va aprovar
l’anomenat «Projecte de tractament de riberes del riu Cinca
al seu pas per Fraga». L’esmentat projecte no té res a
veure, de forma significativa,
amb la prevenció d’inundacions a Fraga, tal com pretenen
personalitats significatives de
la política fragatina. Aquest pla
contempla tan sols, citant el
BOPH núm. 148 de l’1 de juliol
del 99, fàcilment comprovable
per tothom, la construcció
d’una bassa, obres a l’assut i
una repoblació piscícola. Tot
això en benefici dels pescadors, així com aparcament,
passeigs i jardins. Només
destaca per la seua temàtica
fluvial la defensa del jaciment
de Vil·la Fortunatus i un parc
inundable dins de la glera del
Cinca a l’alçada de l’avinguda
dels Reis Catòlics, amb els seus
bancs, arrobalsadors i
semblants. On, dimonis, doncs,
estan les obres de defensa
contra les inundacions? Si un
dubta dels butlletins oficials el
convido a llegir l’informe del
Justícia d’Aragó en resposta a
la queixa que li va remetre
l’Ajuntament de Fraga per la no
execució del dit pla. En aquest
informe es retrau a l’Ajunta-

ment que li intentin «colar»
una greuge sobre la seguretat de
Fraga amb quelcom que només
té a veure amb obres d’urbanisme alienes al tema de les
inundacions. En conclusió,
existeix un pla del 2000, però
no un pla de prevenció d’inundacions.
Pel que respecta al PHN, o
Pla Hidrològic, se cita sovint
que, a l’annex II, hi figura l’expressió «Tractament del riu
Cinca al seu pas per Fraga».
Aquesta frase és molt vaga i
em sembla massa alegre en dir,
com s’ha fet, que el pla de l’any
99 hi va inclòs. El projecte del
99 ja va ser aprovat al seu dia
i, si no es va executar, va ser per
la manca de finançament europeu que es preveia. El PHN és
una altra història i no s’hi escau
mica, per exemple, que en un
pla hidrològic hi vagin incloses
obres d’ajardinament urbà com
les del pla del 99 a Fraga. Puc
entendre que algú demani
l’execució de l’annex del PHN,
però no aquesta estranya barreja.
Una altra incongruència
palmària és la pretensió
simultània, també reiteradament manifestada, de dragar el
riu al seu pas per Fraga i fer
complir el citat pla del 99.
Volen dragar en el mateix lloc
en què volen fer un parc inundable? Això és tan possible
com fer-se uns rínxols en un
cap rapat al zero. Una simple
incompatibilitat física.
El que tenim a Fraga és una
campanya política que, amb
el pretext de protegir la població davant les inundacions,
insisteix a dictar com a única
solució el dragat del riu i,
diguem-ho clar, eixa pretensió no està fonamentada en cap
opinió experta. Com la resta

del PHN, diria jo. Més bé
sembla que persegueix l’oblit
de com hem arribat a la situació actual d’invasió urbana del
llit, oblit que serà important en
un futur que ens depari noves
inundacions.
De la mateixa forma que un
metge sensat no operaria ningú
sense un estudi previst del
pacient, no crec que hi hagi cap
expert fluvial que gosi assegurar què s’ha de fer sense un
estudi tècnic previ que mesuri
els molts paràmetres que
influeixen en la dinàmica dels
rius (pendent, sinuositat,
cabdals, sediments, rugositat,
etc….). No s’ha de descartar
un dragat però, atès que hi ha
boscos de ribera de gran vàlua
ecològica, no es pot admetre
que es faci sense justificació, en
especial quan se sap que, en
línies generals, els dragats solen
ser inútils i contraproduents.

Una demagògia fàcil
És fàcil fer demagògia amb
el «dragar i escombrar» i
culpar-ne de tots els mals la no
execució d’allò que pareix una
solució senzilla però, tanmateix, és molt difícil, sinó impossible, solucionar un problema
que, essencialment, consisteix

en que s’ha envair urbanísticament, i se segueix invadint,
el llit d’inundació d’un riu que
ha quedat sense capacitat per
evacuar l’aigua en cas de crescudes.
L’única eixida raonable a
aquest embolic passa, en
primer lloc, per deturar la invasió urbana del Cinca i, de la
mateixa manera que a les zones
de risc sísmic es modifiquen les
normes urbanístiques, s’ha de
canviar la normativa de Fraga
amb la finalitat de minimitzar
els danys que les inundacions
puguin causar. No hi ha mapes
d’inundació, no hi ha plans,
quan altre no coneguts, d’evacuació de persones o de cotxes,
que eixirien en desbandada
dels garatges soterranis, ni res
que no sigui xer rameca.
L’Ajuntament de Fraga, amb
un cost no major que els que
es va gastar en el pla de jardins
del 99 pot assumir perfectament la contractació d’un estudi tècnic, a realitzar per experts,
de la universitat, que permeti
abordar amb serietat el problema i que doni peu, una volta
exposat públicament, a un
debat seriós en la societat
fragatina que busqui solucions
realistes. Ja n’hi ha prou de
donar placebos al poble.
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Bandolerisme a la Franja (i II)
Ramon Argensó, «El Bondades», un heroi del Baix Cinca
No sembla el nom més adient
per a un bandoler i fa referència a l’estimació que per ell
sentien els vilatans. El seu nom
real era Ramon Argensó i se’l
coneixia també com a «Balagueró», «Balapuso», o «Basilio». Hom creu que era de la
província de Lleida, on nasqué
cap al 1855 o 1866. Un cop
casat, va fixar la seua residència a Fraga, raó per la qual actuava per aquesta zona. Era ceparut i alhora àgil, astut i enginyós,
i vivia de la caça, de la pesca i
del pillatge. A l’estiu de 1890
se’l va processar i sentenciar
per sospites que estigués implicat en un assassinat comès a la
veïna població lleidatana de
Massalcoreig. Abans de
concloure el procés judicial, es
va evadir de la presó de Lleida
i va vagabundejar pels monts
de Fraga sense que la Guàrdia
Civil l’ensopegués. De forma
inexplicable s’absentava durant
alguna temporada sense que
ningú sapigués on parava.
Certa volta, algú va avisar la
Guàrdia Civil, que empaitava
dos fugits de la presó de Lleida, que hi havia als afores de
Fraga dos individus dormint i un
n’era el «Bondades». Sense
pensar-s’ho ni un moment, els
agents van disparar i matar-ne
un d’ells i van ferir greument
l’altre. Va resultar que eren dos
navaders que conduïen les navades pel riu Cinca i que es trobaven descansant davall del pont.
El succés va donar molt que
parlar, va eixir pels diaris i va
alarmar encara més la gent sobre
les colles de bandolers. El cas
és que no es va tornar a tenir
notícies del «Bondades», encara que possiblement tornés alguna que altra vegada a Fraga, on
tenia la seua família. Es creia
que passava temporades a
Barcelona, on els agents de l’or-

MIQUEL ESTAÑA

Javier Ortega

dre li seguien la pista. Un anys
després del succés relatat, a l’estiu de 1891, va reaparèixer per
terres fragatines. La seua primera actuacicó va ser sol·licitar a
uns pastors que escriguessen
una carta al seu amo Ramon
Altabás, demanant-li en el seu
nom 50 duros com a préstec i a
títol de devolució. Va seguir pels
monts de Fraga, presentant-se
sovint als pastors i passatgers,
als que educadament demanava un bocí de pa i un glop de vi.
Es van organitzar diverses batudes per tal de capturar-lo però
s’amagava dins les espesses
pinedes, que coneixia a la

perfecció. En saber que li
seguien les passes, mai va
acceptar cap mena d’hospitalitat ni va entrar a cap casa o
masada malgrat la insistència
dels seus propietaris. No duia
arma, anava sol i defugia les
gents acomodades i només tractava amb pastors i jornalers.
Un dia, el propietari d’una
finca el va invitar, però el bandit
va refusar-ho perquè va pensar
que s’esfereiria en veure’l i no
tenia la intenció d’amoïnar
ningú de Fraga. Com insistís
aquell amo, va acceptar menjar
amb ell i, després, es va amagar
per la boscúria. Una parella de

la Guàrdia Civil que el seguia,
el va atrapar el novembre de
1891 pels vinyars de la Vinícola. Avisat que es deturés, va fugir
a brida batuda. Els guàrdies van
disparar tot i que no encertaren
i, rera una àrdua persecució, va
ser apressat en terres de Mequinensa. Va ser reclòs en una cel·la
de la presó de Lleida. Malgrat
tot, a Fraga mai havien entès
per què se’l perseguia, ja que no
se li va provar que fos l’autor del
crim de què se l’acusava. Tots
aquells que s’ensopegaren amb
ell pels monts, l’esmentaven
com a un home bo. I d’ací la
motada de «Bondades».
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Els pobles de la Llitera reben el Correllengua
El Torricó, el Campell, Tamarit de Llitera i Albelda
van celebrar l’arribada del Correllengua el passat 2 d’octubre
Anna Enjuanes

Amb actes lúdics i festius les
poblacions de la Franja van
celebrar l’edició del Correllengua d’aquest any 2004.
Els joves i els nens van ésser
els encargats de portar la torxa
que recorda que la llengua és

un flama que continua cremant,
però alhora també és un acte
que demana compromís de no
deixar que s’apague. És aquesta la importància del simbolisme de la torxa, el compromís
de la gent d’avivar la flama,

d’utililitzar-la en totes les situacions socials que tenim dia a
dia i de no avergonyir-nos mai
de la nostra llengua.
Després els joves van llegir
el manifest del Correllengua
2004 d’aquest any i la festa va

continuar amb l’animació
infantil de teatre a càrrec del
grup Microtroupe amb l’obra
Bon Profit Miquel on es van
contar comtes intercalats amb
la lectura de poemes de Martí
i Pol.

TOT ENSENYANT LES DENTS

De Picamoixons
a la Panadella
Ramon Sistac
Hi ha noms a la nostra geografia que, al llarg dels anys, han
esdevingut mítics. Corresponen, generalment, a antics mercats o
fires, estacions o ports importants, llocs de bescanvi econòmic o
cultural, centres de lleure. Qui no ha sentit a parlar, per exemple,
de Salàs, on es feia la fira de bestiar de peu redó més important
dels Pirineus? (i on s’aparaulaven els matrimonis entre la gent
del pla i la de muntanya). Un d’eixos llocs mítics és, sens dubte,
Picamoixons (que nosaltres pronunciem Picamixons). No he
conegut mai ningú que fos de Picamoixons, ni que hi hagués estat.
Però tampoc ningú que no hi haja passat, atès que la seua estació és el nus ferroviari que connecta Lleida, Reus i Barcelona.
Quan el teu tren passa per Picamoixons, no tens ben bé idea d’on
ets, però experimentes una certa sensació d’alleujament i no te’n
pots estar d’exclamar, amb un cert orgull i veu prou forta perquè
et senten els altres passatgers: ja som a Picamoixons!
Un altre punt mític del nostre país és la Panadella. En algun
lloc he escrit que, per a mi, és el melic de Catalunya. Per allà passa
el límit entre la regió de Lleida i la de Barcelona, entre les dues

maneres de parlar el català, entre la humitat de la costa i els
secans de la depressió de l’Ebre. La Panadella era la parada obligada entre Lleida i Barcelona (“La Panadelleee, deu menuts!»,
cridava indefectiblement el xofer de l’Alsina Graells, després d’estirar la palanca del fre de mà i fer aquell «xuff» enigmàtic que
fan els autocars). Però per a la meua història personal la Panadella ha estat molt més important que tot això. Al mes d’haver
nascut ja passava per la Panadella. Tota la meua vida ha estat un
trascolament constant per la Panadella, entre Barcelona i Camporrells, entre Lleida i Barcelona. Quan em demanen d’on sóc
(pregunta complicada de contestar), m’agrada dir que sóc de la
Panadella. La Panadella, per a mi, és com, per a Dalí, la cúpula
de l’estació de Perpinyà: el centre del món. Sense la Panadella
la meua vida no té sentit. Panadella, patria querida.
Ara bé: a la Panadella m’he sentit constantment vexat per cafès
infectes, entrepans ressecs, cambrers malcarats, lavabos amb
pudor de pixum, «menús del dia» de jutjat de guàrdia, vi tèrbol
i agre. Algun dels hostals que hi ha ha estat una autèntica màquina de fer diners sense cap consideració pels clients. De manera
que, quan t’hi atures, ho fas per pura necessitat, sense cap mena
d’il·lusió, sense cap mena d’al·licient gastronòmic. Es dóna la
circumstància que segurament, en el moment de la publicació d’estes ratlles, ja s’haurà inaugurat el darrer tram de l’autovia Lleida-Barcelona i, definitivament, ja no tornarem a passar mai més
per la Panadella. I jo estaré de festa: finalment, hauré esdevingut
apàtrida.

16 ARAGÓ

Núm. 40. Octubre de 2004

TEMPS DE FRANJA

Vint anys d’ensenyament de
català a la Franja
Júlia Llambert
catalana a l’ensenyament en
llengua catalana, ensenyament
del qual ja n’hi ha algunes experiències a Fraga i a Tamarit,
amb molt bons resultats. L’ensenyament només de la llengua catalana pot fer creure als
alumnes que aquesta no és la
seva llengua, mentre que si que
ho fa l’ensenyament en català,
explicà Josep Lluís Cruz.

Balança negativa

Taula redona al Palau Montcada a Fraga amb Josep Lluís Cruz, Cecili Lapresta, Artur Quintana i Josep Lluís Navarro

El 22 de gener del 1984 els
batlles de set ajuntaments de
la Ribagorça, Montanuí,
Bonansa, Sopeira, Areny de
Noguera, Pont de Montanyana,
Tolba i Benavarri sol·licitaren
del govern aragonès l’ensenyament de la llengua catalana, i una setmana més tard, el
dia 1 de febrer, respresentants
de disset ajuntaments de la
Franja –Areny de Noguera,
Benavarri, Bonansa, Montanuí,
Pont de Montanyana, Saidí,
Fraga, Torrent de Cinca,
Mequinensa, Faió, Nonasp,
Favara, Calaceit, Valljunquera, la Codonyera i Vall-deroures- signaren a Mequinensa en presència de l’aleshores
conseller de Cultura i Educació,
José Ramón Bada, la Declaració de Mequinensa on, entre
diverses mesures de protecció
i foment del català, se’n demanava l’ensenyament. Aquell
mateix any a la tardor, en
començar el nou curs,
començarien també les classes
de català.
A la vesprada del dia dos de

setembre d’enguany, en el marc
de la VIII Escola d’Estiu a la
Franja, a Fraga, al Palau Montcada, s’ha passat balanç en una
taula redona a aquests vint anys
d’ensenyament de la llengua
catalana a la Franja. Hi prengueren part Josep Lluís Cruz,
com a moderador. Cecili
Lapresta i Josep Lluís Navarro
amb sengles treballs sobre llengua i identitat entre els joves
aragonesos, treballs que mereixen una exposició a part.
Tanmateix dues dades sí que
en voldria subratllar: en el
treball d’en Navarro s’observa
que un terç dels joves aragonesos no franjantins tenen una
actitud contrària al català –cosa
que no passa, és clar (encara
que no ho hauria de ser), enfront
de l’anglès i de l’aragonès, i
evidentment tampoc envers el
castellà. Altrament segons les
dades d’en Lapresta no hi
hauria una excessiva resistència a la Llei de Llengües per
part dels joves enquestats. Artur
Quintana parlà de la molta feina
de les associacions per l’en-

senyament del català i esmentà
la reedició del fulletó «dos llengües millor que una» per a
distribuir-lo pel Matarranya.
A la balança positiva de l’ensenyament del català cal comptar que s’ha pasat d’uns 800
alumnes en l’any 1984 a gairebé 4.000 en el moment actual
i de deu localitats l’any 1984
–cap de les quals a la provincia de Terol– a cobrir quasi la
totalitat de la Franja en aquest
curs –tot i que encara queden
dues zones sense cap mena
d’ensenyament de català: la Vall
de l’Isàvena a la Ribagorça (A
les Paüls en comptes d’ensenyar la llengua pròpia, el català,
hi ensenyen aragonès) i al
Mesquí, i això que la Codonyera ja figurava entre els
signants de la Declaració de
Mequinensa. El cos d’ensenyants inicialment de mitja
dotzena, puja ara a una trentena. En aquest moments i ja de
cara al futur, amb paraules de
Josep Lluís Cruz, cal anar cap
a un canvi substancial i passar
de l’ensenyament de la llengua

A la balança negativa s’ha
de posar, com indicà Juli Pallarol des del lloc del públic, la
manca de legislació per part
del govern sobre l’ensenyament de i/o en català, ço que
encara fa augmentar més –per
si no n’hi havia prou- la fragilitat d’un ensenyament merament optatiu com és el de la
llengua catalana i que en la
major part de les escoles no va
més enllà d’una hora setmanal. Tot queda massa sovint en
mans de la bona iniciativa –de
vegades també nul·la, o fins i
tot declaradament negativa- del
claustre o de determinats
professors. Aquestes actituds
negatives es perpetuen en joves
fornades de mestres que se
senten a les escoles de la Franja com a defensors de la castellanitat en terra d’infidels. Valga
com a mostra l’exemple de
l’escola de Beseit on es passa
a l’alumnat que ha optat per
anar a català, a començament
de curs, una butlleta perquè
se’n puguen donar de baixa.
Amb unes condicions tan
precàries que fan de la possibilitat de l’ensenyament del
català a la Franja una veritable
carrera d’obstacles, és obligat
de valorar encara més positivament el grau d’implantació
d’aquest ensenyament assolit
fins en aquest moment.
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GALERIA DE PERSONATGES
Pili Aribau, membre de Càrites i activista veïnal

«Amb el museu etnològic volíem fer homenatge al’esforç
i la duresa del treball dels nostres iaios»
D. Sarrau
ria, ramaderia, estris d’altres
oficis, ceràmica, peces de la
guerra civil, etc. Un museu
recordatori de la forma de
viure dels iaios. Cada peça té
el seu cartellet, en perfecte
català. El qui vulga veure
polleganes, diables, pitxells,
rodables, rampills, cenatxos,
ribrells, cossis, etc. hi pot anar.
Té la casa a disposició. Remarquem i enaltim la tasca que la
Pili, i l’Associació del Casc
Antic estan fent. És el primer
esglaó. Sabem que n’hi ha més
i que gràcies a la Pili, aniran
veient la llum. I confiem que
serà un toc d’atenció als ajuntaments per tal que, rehabilitant edificis vells, es creïn
aquests museus que mantenen
viu la memòria d’uns temps
que ningú vol que caiguin en
l’oblit.

La Pili és una dona que no
sap viure sense col·laborar.
Col·labora amb el Consell
Pastoral Parroquial, amb Caritas, amb l’Associació de Veïns
i Amics del Casc Històric, amb
l’Associació El Pont /Lo Pont,
amb la de Fibromiàlgia. Tot
ho fa amb entusiasme. No es
limita a estar-hi: potència i
estimula tot allò que toca. Ella
i Mario, el seu home, han anat
replegant i guardant zelosament tots els estris dels seus
avantpassats que tenien per les
masades i, sense comprar-ne ni
un, han aixecat, habilitant la
planta baixa de casa seua –85
m2 en tres sales que aviat s’ampliaran–, un sorprenent i
excepcional museu etnològic,
amb gairebé dos-centes peces
entre eines de cuina, arreus,
balances, estris de ferrer, fuste-

CRÒNIQUES TAGARINES

Quinze anys

Esteve Betrià
El dia 3 d’aquest mes d’octubre s’han complet 15 anys de la
mort d’en Desideri. De Desideri Lombarte i Arrufat, del mas del
Molinar. Aquest allargassat i càlid estiu que sembla que encara
no ens vol abandonar, he pensat força en l’amic de Pena-roja.
L’he trobat a faltar quan a la vall del Metge de Mequinensa
m’ensenyaven a distingir la botja escompissera del romer blanc,
les cebollasses de bruixa de les mançanetes de bruixa, lo crespinell de la lleiterola o l’escambró de l’argilaga; ell, que coneixia bé els noms i les qualitats de totes les herbes i totes les mates
de Pena-roja i voltants, se n’hauria fet un bon fart de riure davant
de la meua poca traça per distingir, per posar un cas extrem, el
fenàs de l’ontina borda.
També l’he recordat aquest estiu quan davant d’un pergamí
mequinensà del segle XIV no aconseguia desxifrar ni tan sols
la signatura de l’escriba; ell, que llegia la documentació medieval de Pena-roja com aquell que llig el diari cada maití, hauria
fet un somriure bonhomiós davant les meues dificultats i hauria
intentat explicar-me amb detall els secrets de la cal·ligrafia
medieval.

I encara més, el trobo a falta quan sento les seues paraules en
boca d’en Túrnez o, com aquest mes d’agost a la capella de
Loreto de la Codonyera, en la veu col·lectiva de la coral de
Beseit. A 15 anys del seu traspàs, la presència d’en Desideri encara és viva, i no només en els record dels amics. Les noves generacions que s’han incorporat a la defensa i dignificació de la llengua i la cultura del Matarranya han sabut trobar en l’obra de
Desideri Lombarte un referent necessari. Tan sols els ha calgut
seguir l’estela del poeta de Pena-roja
Escric això la vesprada del dia del Pilar. Si tot ha anat com havia
d’anar, a Pena-roja a hores d’ara ja s’haurà fet públic el nom del
guanyador –o guanyadora, com diuen ara– del primer concurs
de pintura ‘Desideri Lombarte’ organitzat per l’Ajuntament de
Pena-roja. En paral·lel, avui també s’hauran fet públics els veredictes del la primera convocatòria del concurs literari de relats
curts ‘Vila de Pena-roja de Tastavins’ i del concurs literari ‘Maties
Pallarés’ per a contes i llegendes de tradició popular, també organitzats per l’ajuntament de Pena-roja.
A hores d’ara –si no es vol, com gairebé sempre, fer les coses
de pressa i corrents– també s’hauria d’haver fet pública la convocatòria d’enguany del premi literari que des de fa vint anys organitza, –això sí, de manera discontinua–, el Departament de Cultura del Govern d’Aragó, premi conegut fins ara amb el nom de
‘Guillem Nicolau’ i que, si s’ha tingut en compte el suggeriment
del jurat de l’any passat, s’hauria d’anomenar a partir d’ara amb
el nom de ‘Desideri Lombarte’.
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Sana vocació expansiva
Les revistes de llengua catalana s’apropen a les comarques
Carme Messeguer
Ara fa un any de l’aparició de
l’edició de Barcelona del diari
El Punt. Des que El Punt va
iniciar la seua trajectòria l’any
1979, en què només cobria informativament les comarques gironines, ha passat a tenir set
edicions: Comarques Gironines,
Barcelonès Nord, Maresme,
Camp de Tarragona|Terres de
l’Ebre, Penedès, Vallès Occidental i Barcelona, en un procés d’expansió que avança cap a l’objectiu de crear un diari nacional per
edicions. Amb una difusió mitjana diària que supera els 23.000
exemplars, El Punt és el diari
líder de la premsa comarcal catalana. Així mateix, Hermes Comunicacions, l’empresa editora d’El
Punt, publica els setmanaris El

Punt edició País Valencià i El
Punt edició Perpinyà, a més de
participar en el suplement dominical Presència i El 9 Esportiu de
Catalunya. Fruit d’un acord entre
set mitjans de comunicació catalans amb la finalitat d’unir
esforços per millorar productes i
engegar projectes comuns, l’any
2001 es va constituir la Coordinadora de Mitjans Comit SL; com
a conseqüència d’aquesta aliança
El Punt serveix informació general a altres publicacions, entre les
quals hi ha el diari Segre.
També ara fa un any la revista
El Temps, la nostra germana gran,
celebrava el seu número 1.000. El
Temps va arrencar l’any 1984
amb l’ambició d’esdevenir una
publicació d’àmbit general dels

Països Catalans, per a la qual cosa
es va proposar diversificar al
màxim els seus continguts. Amb
aquest mateix propòsit, en aquests
20 anys de vida el setmanari s’ha
vist ampliat amb suplements
mensuals dedicats a l’art, la història, el medi ambient o l’economia.
Amb una tirada de gairebé 20.000
exemplars, El Temps es distribueix al País Valencià, Catalunya i les Illes Balears. L’editor del
setmanari, el ja mític (i controvertit) Eliseu Climent, va anunciar l’ampliació de la redacció
actual, amb seus a València,
Barcelona i Palma, amb una nova
delegació a Perpinyà, així com
el projecte de crear una versió
digital de la publicació.
En l’àmbit virtual, el diari digi-

tal Vilaweb apareixia l’any 1996,
després del precedent de cercador
i directori de recursos dels Països
Catalans que es va dir La Infopista. En els anys següents i sota
la direcció de Vicent Partal i
Assumpció Maresma es van anar
afegint les edicions locals (que en
l’actualitat superen la norantena), les edicions sectorials, els
dossiers, els xats i les colles;
també es va posar en marxa el
cercador Nosaltres.com tot recuperant el projecte inicial de Vilaweb. El diari electrònic Vilaweb,
amb vocació de mitjà de comunicació global en idioma i amb
referents locals, ha estat un dels
primers directoris locals del món
a la xarxa i el primer diari digital en català.

SOM D’EIXE MÓN

2004 i 1994,
10 anys, 100 anys?
Ahir!
Francesc Ricart
Potser és massa recurrent i no m’ho podreu aprovar, però l’estiu amb la seua xafogor només m’ha permès de refugiar-me entre
retalls de diaris, revistes i papers vells i així he arribat al feix
que venia del 1994 per fer-ne aquest articlet. Amb bona fe pretenia desembarassar-me’n, de paper, perquè un corre el perill de
perdre’s encara més entre els pujals de papers sovint plens de
garramanxos pretensiosos, vull dir amb pretensions de cridar
l’atenció sobre suposades coses interessants i, quan he arribat a
l’any que marcava la diferència de 10 anys, m’hi he aturat. Què
coi devia passar? Quines coses em van cridar l’atenció aleshores, quines esperances i quines malvestats humanes havien
requerit la meua curiositat impulsiva?
Ep!, no us amoïneu que ja sé les regles de TdeF per al meu
espai i no us empatxaré amb tot de «novetats del 94», un any
que, ben mirat, com qualsevol altre segur que va ser un bon any.
Us convido, tanmateix, a compartir les coses per les quals m’he
decantat.
Ja no me’n recordava –com n’és, de feble i selectiva, la memòria– però aquell noranta va ser l’any en què consta que va arribar la primera pastera a les costes andaluses, carregada d’estupefacció, d’esperances i de mort. També va ser quan la Rússia,
al desembre, amb la seua formidable màquina de guerra, comença
la que ha de ser la primera guerra contra Txetxènia, la petita república secessionista, que haurà de sofrir des d’aleshores una
reducció demogràfica (manu militari) difícil de pair per a cap
poble. També hi van haver coses més, diguem, senzilles, no tan

colpidores: El Lleida de futbol jugava a Primera, Sergi Bruguera tornava a guanyar el Roland Garrós; el Buenafuente ja feia
Persones humanes a TV3. Elias Canetti –el de La llengua salvada i tantes altres coses– moria a Zuric i a València el cardenal
Tarancón. Vicent-Andrés Estellés ja feia un any que havia mort
i el més nostrat Desideri Lombarte ja en feia cinc. Ferran Torrent,
Premi Sant Jordi, amb Gràcies per la propina i Mercè Ibarz, el
premi Humbert Torres amb Terra retirada, una obreta iniciàtica que el 93 ja havia editat l’amic H. Moret.
Enmig de la calorada un també ha pogut llegir coses del dia,
d’ara mateix. Coses com les que va dir Bernardo Atxaga en una
entrevista: «Nàixer a Euzkadi t’ajuda a pensar» o, com ara, Jorge
Semprún que es deixava anar i renyava (!) els partits d’esquerra
espanyols que mostren greus problemes d’amnèsia i els recordava
que «L’autodeterminació és un concepte maquíssim»(!); sí, un
concepte que presidia tots els programes i manifestos de fa poc
temps, però que ni al 94 ni al 04 sembla tenir massa predicament
o ja veurem com es va pelant això dels nous estatuts: que patirem! I també a patir amb el referèndum sobre la constitució europea. Què votarem la gent dels Països Catalans? Acceptarem una
constitució dels Estats que pot negligir (i negar) els pobles que
la componen?; tan «maquíssimes» que eren les nacions d’abans!
Aquell 94 va celebrar els 50 anys de l’alliberament de París i
ara ens han tornat a recordar que ja han passat deu anys més. Us
proposo que llegiu la novel·la K.L. Reich, de Joaquim Amat-Piniella i us en fareu creus cada dia, de com va arribar aquella ignomínia, i compartireu l’alegria dels alliberadors i dels alliberats.
Sí, el 94, un bon any, com per exemple el 1984, no el de l’Orwell, sinó el de la Declaració de Mequinensa que des d’ara
caldrà celebrar, reivindicar, exigir. Precisament aquell any reapareixia la revista Batecs després d’una llarga absència i recordava els 10 anys de la Declaració de Mequinensa… Ep!, però
d’això ja en fa vint, d’anys, i això és trampa i no és per a aquest
article; què us havíeu pogut pensar?
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Amb el somriure, la revolta
Arran de l’incident que vaig
viure personalment la nit de
dilluns 13.9.04 en els serveis
d’urgències de Fraga, quan ens
fou denegada una visita mèdica per raons lingüístiques, un
home gran va dir-me l’endemà
amb la veu trencada: «Sempre
ens han tingut malícia». Vaig
conèixer aquest fragatí ara fa
deu anys. Tot i saber que jo era
català de soca-rel, el dia que ens
veiérem per primera vegada
se’m va dirigir en castellà. I va
prosseguir en castellà els
minuts inicials de la conversa
malgrat que jo li parlava en
català. Tant aquest senyor com
d’altres venerables veïns de
Fraga i de la Franja fan servir
de manera irracional el castellà.
És a dir, amb qui no han vist
mai no gosen expressar-se en
català fins que tenen la certesa que l’interlocutor sigui catalanoparlant. Altrament, saben
que corren el risc de ser menyspreats. Només aquelles persones a qui de forma reiterada
les han fet sentir malament
prenen mesures tan submisses.
I és que la submissió desangoixa quan et sents desemparat. Un status quo que fa del
castellà una llengua superior i
la manca d’empatia de determinats funcionaris castellanoparlants destinats a la Franja
de Ponent esdevé una pressió
insostenible per als catalanoparlants locals.
L’absència d’empatia es
produeix per la incapacitat o
la negativa d’alguns subjectes
a representar-se el món de l’altre. Hi ha gent que no ha après
que hi ha altres maneres de ser
humà diferents a la seva. Boris
Cyrulnik, metge psiquiatre que
ha popularitzat la teoria de la
resiliència, és de l’opinió que
molts alemanys es van fer nazis
arran d’aquesta carestia d’empatia.
Tot i que Espanya fa uns anys

JOSÉ DÍAZ

Quim Gibert

va ratificar la Carta Europea
de les Llengües i curiosament
aquests dies es parla de l’oficialitat del català a Europa, a la
Franja de Ponent aquesta llengua continua al ras i en procés
de substitució a favor del
castellà. És a dir, hi ha un greuge comparatiu quan un saragossà o un madrileny poden
viure les 24 hores del dia i els
365 dies de l’any en la seva
llengua, el castellà, i, en canvi,
un natural de qualsevol punt
de la Franja de Ponent no ho pot
fer en català.
No obstant això, els humans
pel sol fet de néixer ja tenim
drets. El principal és el dret a
la vida. I, consegüentment,
també el dret a poder viure en
la llengua de la terra. Com en
el cas de la Franja, no sempre
els òrgans d’Estat reconeixen
aquests drets consubstancials
a la condició humana, amb la
qual cosa hi ha territoris en els
quals la llengua autòctona no és
reconeguda oficialment. Quan
aquests drets universals inherents a l’existència humana no

són assumits per l’administració de torn estem enfront d’un
dèficit totalment impropi d’un
règim democràtic europeu del
segle XXI. Tant és així, que hi
ha dèficits que degeneren en
abusos de poder. No fa ni quinze dies que en una escola de
primària de Nonasp els
mestres, tots nous i força joves,
van dir als xiquets que no
parlessin en català entre ells.
Ho he sabut per un membre de
l’Associació Cultural del Matarranya, que afegeix: «quan
un pare es va anar a queixar, ja
s’ho havien repensat i deixaven

parlar en català». I és que
maltractar la nostra llengua i els
seus parlants en aquests topants
no és delicte.
En el moment que els éssers
humans no han dubtat a transgredir una llei injusta la civilització ha progressat. El cost
per corregir aquestes desigualtats acostuma a ser l’angoixa. Miquel Martí Pol ho
descriu així en un fragment
poètic: «Del pou se’n surt fentse malbé les mans/ i potser els
sentiments./ Només vivint,/
amb tot els risc i tota l’esperança,/ reconduïm la vida».
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Cultura a
Calaceit
Correllengua a la Llitera
La flama de la llengua es va passejar pels
pobles de la comarca amb una alta participació
de jóvens i xiquets.

Fraga Lan Party
La capital del Baix Cinca s’afegeix a la
llista de ciutats que celebren una gran
festa electrònica i informàtica.

Les associacions
d’aquesta vila
matarranyenca
omplin la
tardor
d’activitats
culturals
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DIA DEL BAIX CINCA A TORRENT

Dinar de celebració del Dia del Baix Cinca

Les roques del Masmut a Pena-roja

Comarca
viva

