La Franja
a Tortosa
Una jornada
aplega a
experts que
van parlar de la
llengua i la
literatura
d’aquest
territori.

Màgia a
Tamarit
Nou disc d’Anton Abad
El cantautor de Saidí ha tret al mercat el
seu cinquè disc amb músiques renovades
i cors àrabs.

Per sisena
vegada es van
reunir mags de
tot arreu per a
retre
homenatge a
Florence Gili.

Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó

El català
als carrers

Placa bilingüedel carrer de la Lluna de Massalió

MASSALIÓ:

PASQUAL VIDAL

Any 6 • núm. 46 • La Franja, abril i maig de 2005

Temps de Franja 46

20/4/05

17:40

Página 2

2 EDITORIAL
EDITA:
INICIATIVA CULTURAL
DE LA FRANJA
Associació Cultural del Matarranya
C/ Pla, 4, 44610 Calaceit, Tel. 978 85 11 52

A/e: associacio@matarranya.com
Consells Locals de la Franja
Institut d’Estudis del Baix Cinca-IEA
Apartat de Correus 116, Fraga (Baix Cinca)

DIRECTOR:
Màrio Sasot
CAP DE REDACCIÓ:
Josep Galan
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ:
Hipòlit Solé
REDACCIÓ:
Enric Algars, Antoni Bengochea,
Lluís Rajadell i Pasqual Vidal
(el Matarranya).
Jaume Casas, Josep Labat
i Marta Canales (el Baix Cinca).
Anna Enjuanes i Aleix Castellnou
(la Llitera i la Ribagorça).
Carme Messeguer (PPCC).
OPINIÓ:
Susanna Barquín, Esteve Betrià,
Tomàs Bosque, Josep A. Carrégalo,
Miquel Estaña, Joaquim Montclús,
Josep Puche, Francesc Ricart,
Francesc Serès, Carles Sancho,
Ramon Sistac i Carles Terès.
CORREU ELECTRÒNIC:
temps@wanadoo.es
SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT:
974 47 19 93 / 93 805 02 70
MAQUETACIÓ:
Isabel Calaf • icalaf@wanadoo.es
IMPRESSIÓ i PRODUCCIÓ:
Gràfiques del Matarranya, SL
grafiques@matarranya.com
DIPÒSIT LEGAL: TE-88/2000
ISSN: 1695-7709
EN VENDA A:
Albelda
Estanc Conchita
Calaceit
Papereria Abàs
El Torricó
Llibreria Pilarín
Fraga
Llibreria Badia, Llibreria Cabrera
Girona
Llibreria Les Voltes
Lleida
Llibreria de la Generalitat
Mequinensa
Papereria González
Reus
Llibreria Gaudí
Saidí
Llibreria Panadés
Saragossa
Librería Càlamo
Pza. San Francisco, 4.
Tel. 976 55 73 18
Tamarit
Estanc Patrito
Tortosa
Llibreria El Temple
Vall-de-roures
Llibreria Serret

Núm. 46. Abril-Maig de 2005

TEMPS DE FRANJA

Quan el nas fa més d’un pam
Les dimensions d’un nas depenen, diuen, de la
capacitat de sorpresa de les persones, i deu ser per
això que la nostra tradició parla d’un pam de nas
per referir-se a aquella cara que fem quan ens
deixen sense paraula. I mai millor dit, perquè
justament sense paraula i sense llengua ens està
deixant el Govern d’Aragó amb el seu president
en primera fila, i en col·laboració amb els grups
parlamentaris que ens representen.
Sense paraula i amb un nas que fa més d’un pam
ens hem quedat quan hem llegit a la premsa que
el Govern d’Aragó posarà en marxa el curs que
ve un programa bilingüe en llengües estrangeres
en tretze centres escolars. Aquesta iniciativa, que,
tot s’ha de dir, és molt positiva, permetrà que
alumnes de centres públics reben ensenyament
d’algunes matèries en alguna de les tres llengües
estrangeres –francès, anglès o alemany– en què
s’hauran especialitzat.
Hauríem d’aplaudir rabiosament que s’impulsés l’ensenyament d’idiomes en els centres escolars, i ho aplaudim, però ens queda una tristor molt
profunda, una gran decepció, una enorme frustració al cos. I és que resulta que no ha calgut aprovar cap Llei de Llengües perquè alumnes d’Aragó puguen rebre ensenyament bilingüe en francès,
i pareix que l’Estatut d’Autonomia d’Aragó, que
hauria de ser una garantia de drets i llibertats,
impedeix que els alumnes dels nostres pobles
puguen rebre ensenyament també en la llengua
dels seus pares.
Marcel·lí Iglesias afirmava fa poques setmanes
que abans de la primavera del 2007, els alumnes
de la Franja podran estudiar íntegrament en català
si així ho volen. Aquestes declaracions les va fer
a Catalunya Ràdio, i va assegurar que no seria una
llei obligatòria, sinó el reconeixement d’uns drets
exercits voluntàriament perquè els escolars puguen
escollir en quina llengua volen estudiar. També
va afegir que s’està buscant una fórmula que

ESTISORES
Miguel Estaña

permete avançar en la cooficialitat del català i de
l’aragonès, ja que, diu, l’Estatut no permet la cooficialitat.
I es queda ben ample. I nosaltres amb un nas que
fa més d’un pam.
Senyor President, per què s’ha de buscar una
fórmula per aprendre matemàtiques en català i no cal
cap fórmula per aprendre-les en francès? No entenem aquesta diferència: si hi ha algun impediment
jurídic perquè els escolars aprenguen la física en
català, deu ser el mateix impediment que s’ha d’aplicar si es vol ensenyar geografia en alemany, almenys
si el sentit comú no mos ha abandonat. Ara, si el que
mos volen dir és que la nostra llengua no està al
mateix nivell que el francès –una llengua, dit sigue
de pas, que només serveix per fer més llargues les
cerimònies dels Jocs Olímpics–, si ens volen dir que
hi ha llengües més importants que altres, llavors no
ens trobem davant d’un impediment jurídic, sinó
d’un impediment ideològic: no mos volen, no mos
vol, senyor President. I això que a Catalunya sempre
es presenta com un defensor del català.
Senyora directora general de Política Educativa,
diu vostè que el francès necessita un impuls, i per
això vuit dels tretze centres seran bilingües castellàfrancès. El català a la Franja no necessita cap
impuls? L’aragonès tampoc?
A la Franja volem el català a l’escola. Volem
que els nostres escolars siguen trilingües, que sàpiguen parlar, llegir i escriure en català, en castellà i
en anglès. L’ordenament jurídic ha permès que
l’ensenyament en castellà i en anglès sigue possible. Per tant, només queda la seva voluntat, senyor
President. Només queda que mos demostre que
també és el nostre President. Perquè la llengua és
massa important perquè quede reduïda a una consigna electoral.
Per cert, felicitats als alumnes del col·legi Sant
Josep de Calasanz de Fraga, que estan inclosos en
el programa bilingüe castellà-anglès.
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Editorial

salutació del director
Un bon grapat de membres de la Iniciativa Cultural de la
Franja (ICF) van assistir com a ponents o oients a la Jornada
sobre la Llengua i Literatura a la Franja que es va celebrar el
primer dissabte d’abril a Tortosa, organitzada per l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana. Tots ens vam sentir complaguts per l’interès mostrat per la nostra cultura fronterera per part de les persones procedents de
les terres de l’Ebre i pels mitjans de comunicació d’arreu de Catalunya.
També ens va sorprendre el general desconeixement que per aquells indrets es té del que fem,
culturalment parlant, a la Franja. Caldria potser l’ajut de tots els mags que es van concentrar a la
Llitera en el tradicional homenatge anual a Florences Gili per a que la nostra tasca cultural fos
més coneguda i reconeguda.
Però la màgia –o l’efecte miraculós de la mort del Papa, tot podria ser– es va deixant notar.
Perquè un petit miracle es pot considerar l’aparició del cinquè disc de l’Anton Abad, una petita
joia sorgida de les entranyes mateixes de la terra, o la retolació bilingüe dels noms dels carrers a
Massalió.
Los miracles existeixen. Paraula de Déu.
Màrio Sasot
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cartes dels lectors
Signatura errada
A la revista TdF de març, rebuda al meu
domicili el 6 d’abril, hi ha una carta al director
firmada per Josefina Motis expossant un fetdenúncia del que no en sé res. Segurament que
han posat el meu nom, erròneament, en compta de la persona que ha manifestat aquest escrit.
Per respecte a la persona que hàgi fet aques
escrit i pel mateix respecte a les coses tal com
son, donem per fet, que subsanaran aquesta errarada de la manera que creguin més oprtuna.
Pero que es publiqui el nom de qui exposa aquest
fets dels que, repeteixo, no en tic cap coneixement.
Si que és fort que es tracti un noi de 14 anys
de terrorista per una criaturada. Pero és que la
criaturada també és d’estudi. Actualment amb
la possibilitat de comunicació indiscriminada
que proporciona l’ordinador, i la impossibilitat
de control continu a les persones, poden sorgir
desproposits de tota mena. Per que el que s’exposa en aquest escrit, es aixó, un despropòsit més
que un delicte.
Com també pot ser un despropòsit que aixó
entri en un concepte tan tenebrós com el que abarca la paraula terrorisme. El terrorisme que amb
els seus mètodes desacredita al nacionalisme i
a les esquerres,quan es defineix així.
Descrèdit ben aprofitat pels que tenen unes
altres idees.

Opinió
Un personatge entre
la història i el mite (I)

Aleix Castellnou

Josefina Motis

Països Catalans

19

recents i sonades bajanades engegades pel
Govern de Madrid sortí de la boca del Ministre d’Afers Exteriors, Miguel Ángel Moratinos,
quan l’home feu públic als quatre vents que el
seu Govern defensaria la presència a Europa
de totes les llengües de l’Estat. Entre aquestes, a l’entendre del ministre, hi ha el Català i
el Valencià, dues llengües diferents, perquè
així ho diuen els estatuts d’aquestes dues comunitats històriques. Entretant, els socialistes
catalans i valencians es posaven les mans al cap.
I si encara no és prou trist l’haver d’entomar
la benedicció ministerial de l’escissió de la
nostra llengua, tot plegat m’ha fet venir a la
memòria els jocs de paraules de l’inimitable,
l’únic, l’autèntic Federico Jiménez Losantos,
el conductor del programa La Mañana de La
Cope. El recordo referint-se al ministre Moratinos com al senyor «desatinos». I no fa gaire
titulà així la seva columna al diari El Mundo.
Mal que em pesi, Jiménez Losantos té raó: el
ministre Moratinos no n’encerta ni una.

El ministre «desatinos»
No guanyem per disgustos. La classe política ens té sempre amb l’ai al cor. Una de les més
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Noms en català
als carrers de Massalió
L’ESMOLET

Pasqual Vidal Fígols

Publicitat / publicidad
M’inquieta el sentir anuncis
en castellà a les emissores en
català. Em neguiteja com a
oïdor, però sobre tot com a
persona que treballa dins el món
de la publicitat. Intento esbrinar
per quin motiu una agència
aconsella al seu client anunciarse en castellà a un mitjà en
català. Qualsevol estudi publicitari constata que hi ha un
percentatge gens menyspreable
de gent que escolta ràdios en
català precisament perque són
en català. Aleshores, es tracta de
perdre clients? M’he fixat que
molts d’aquests anuncis són de
les «Loterías y apuestas del Estado». Potser, tractant-se d’una
entitat pública, vol reduir l’addicció al joc. Però si és així,
perquè no s’anuncia en català a
la COPE a tota Espanya? Seria
la bomba: baixaria en picat la
despesa familiar en això que
alguns en diuen «la suerte» –que
consisteix, bàsicament, en
llençar els diners. L’argument no
em convenç. Hi ha la possibilitat que l’objectiu sigui el petit
però selecte nombre de gent que
escolta ràdio en català perquè,
tot i rebutjar-ne la llengua, troba
els continguts tan bons que no
en pot renunciar. Aquests
«espots» serien un respir per
aquests oïdors, un oasi d’espanyolitat enmig del desert catalanoparlant. Tampoc no em
quadra: vols dir que aquest grup
de persones és tant significatiu
des del punt de vista publicitari? Hi ha una darrera possibilitat, però és totalment anti-publicitària: potser els anunciants
menyspreen aquestes llengües
«vernáculas» que s’entesten en
progressar entremig de la
immensitat dels 400 milions.
Hauré de fer un màster per
reciclar-me.
Carles Terès Bellès

Sis carrers de Massalió han
estat deslliurats de la nomenclatura franquista tornant a
recuperar els seus noms històrics i tradionals. Ja era hora!
Si això ja de per si és una
bona notícia, encara ho és més
per haver-se retolat en bilingue, és a dir, primer en català
i davall en castellà. Malgrat el
tindre que fer-ho en totes dues
llengues per exigència de la
coalició municipal (PSOEPAR), el nom que prevaleix
oficial per a tots els efectes és

el català.
Massalió, juntament amb
Calaceit, són els únics dos
pobles de la comarca del Matarranya que gaudeixen per ara
del privilegi de tindre carrers
retolats en la nostra llengua.
Però aquí no acaba la satisfacció, també ha estat retolat en
català –sense posar-ho en bilingüe– amb placa de metracrilat,
a la façana de la casa del
Delme, on consta: «Ajuntament de Massalió. Trulls del
Delme». També, a l’interior

de l’edifici, el panel amb fotos
i textos explicatius ha estat
escrit igualment en la nostra
llengua, tot i que al costat s’ha
posat un panel més petit i sense
fotos, amb la traducció al
castellá. De tota manera, destaca molt clarament el millor
tractament donat al català
respecte del castellà.
Crec que això és tot un exemple a seguir per als pobles
germans matarranyencs i, per
extensió a tota la Franja
Massalió, amb l’actual Ajuntament, es pot dir que està
vivint una «Renaixença»,
després d’haver-se deslliurat
de l’encarcarat Ajuntament del
PP. No tan sols es viu i s’escriu
en català, sinó que també es
recuperen tradicions de la
nostra cultura i identitat, algunes d’elles van ser notícia en
aquesta revista en números
anteriors.
Felicitats a l’alcade Rafa i als
seus companys de Consistori.

Classes d’iniciació al català
a l’IES d’Andorra de Terol
Redacció
L’IES d’Andorra participa
en el novedós Plan de Apertura de centres fora de l’horari
escolar i que es realitza de
dilluns a divendres en horari
de tarda. Dins aquest pla de
formació contínua, els estudiants de secundària poden
proposar i després escollir lliurement dins d’un grapat d’alternatives que se’ls ofereix per
a complementar la seua formació: esports, informàtica, dansa,
teatre, manualitats i català.
Segons el professorat ’les
alumnes del taller de català,
van ser elles mateixes qui van
proposar la posada en marxa

d’aquest taller, perquè tenien
interès en l’aprenentatge
d’aquest llengua i l’institut,
com no podia ser d’un altra
forma, ha respost positivament
a aquesta sol·licitud de l’alumnat’. El taller pretén donar classes d’iniciació al català i compten amb més de deu alumnes.
Mónica Pérez és la professora
d’aquesta llengua que s’ofereix com a taller com una alternativa educativa a ocupar part
de l’oci de l’alumnat.
Andorra i la seua comarca
està ben a prop dels municipis
catalanoparlants del Baix
Aragó i, a més, molts ando-

Classes de català a la Franja

rrans han emigrat o tenen
contactes econòmics amb Catalunya, per tant no es massa difícil d’entendre aquest interès
de l’alumnat per conèixer la
llengua veïna de dues comunitats i pròpia d’una part del
territori aragonès.

VILES I GENTS
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Setmana Santa
Quan ixquen publicades estes
línies, haurà passat un any més
la Setmana Santa, època turística i de viatges, també al Matarranya. Los nostres pobles
acolliran els qui, moguts per
l’amor als arrels, tornen als llocs
d’on van haver de marxar més
o menys obligats per les
circumstàncies; també ne
vindran d’altres, més nombrosos que els anteriors, els ara
anomenats turistes –forasters,
ne diuen alguns, un mot amb el
regust d’aquells inoblidables
westerns del John Ford i
companyia–, que ompliran les
cases i apartaments de «turisme
rural», els establiments d’hosteleria, los senders, les muntanyes, les viles… Les nostres
carreteres –enguany més
malmeses que mai a causa de
les gelades, la neu, el pas de
transports pesants i la deixadesa de la ’cosa pública’– seran un
brogit de vehicles de tots colors
i condicions, i, dins d’ells, de
persones de diversa procedència i destí. Ja em perdonareu si
sóc una mica pesat en eixe tema,
però a l’hora de parlar de turisme –un sector dinàmic i en creixement– penso que un bon feix
de coses continuen aturades pel
que fa a infraestructures públiques i a conscienciació pel
respecte a l’entorn. Estem tenint
èxit a l’hora de promocionar
els indubtables valors dels
nostre territori, i això es tradueix
en visites creixents, però les
nostres vies de comunicació,
els serveis, els carrers estrets…
¿estan realment preparats per
acollir, encara que sigue temporalment, una població que
multiplicarà en alguns casos
fins a cinc vegades el nombre
de residents habituals? I una
altra pregunta que a voltes m’inquieta: quan fem venir turistes
a milers, ¿posem tots els mitjans
al nostre abast per fer compatible l’afluència massiva amb la
garantia d’impacte mínim a un
medi natural encara privilegiat?
Josep Puche Giner

5

I Certamen de Relats Hiperbreus
del Matarranya
Corresponsal
El Castell de Vall-de-roures
(s. XIV), declarat Patrimoni
Històric Nacional, va ser el lloc
triat per celebrar la Jornada
Literària en què es van llegir els
treballs finalistes del Certamen
de Relats Hiperbreus del Matarranya.
Més de sis-cents han estat
els treballs presentats a les dues
convocatòries (Certamen de la
Comarca del Matarranya i
Certamen de la Comarca del
Baix Aragó), cosa que ha fet
que s’hagin desbordat les
millors previsions realitzades.
Els relats rebuts han estat
enviats des d’Argentina, Xile,
Perú, Cuba, Mèxic, Veneçuela, Paraguai, Canadà, Finlàndia,
França, Alemanya, Holanda,
Portugal i Espanya.
El filòleg i actor Antoni
Bengoechea va llegir de forma
magistral els 15 relats finalistes (10 en castellà i 5 en català),
fent de cada lectura una vertadera interpretació.
Una volta llegits tots els

relats finalistes es va fer pública la decisió del jurat:
—Accèssit guanyador d’uns
cursos d’escriptura a escueladeletras.com patrocinat per
FINCAS MATARRAÑA al
relat titolat El monstruo agazapado, de D. Ariel Díaz Sánchez
(Argentina).
—Premi de 500 € patrocinat
per FINCAS MATARRAÑA
al millor treball en català per
a Susanna Antolí Celma pel
seu relat titolat Loteria.
—Premi de 500 € patrocinat
per CAI (Caja de Ahorros de
la Inmaculada) al millor treball
en castellà per a D. Ignacio
Fernando Pérez pel seu relat
titolat El hormiguero.
Va cloure l’acte la Consellera de Cultura de la Comarca
del Matarranya Rosa Doménech, que posteriorment va felicitar tots els participants, a l’organització i als premiats i al
jurat, a qui animà a la realització de la segona convocatòria.
Aprofitant aquesta primera

Lectura dels relats a càrrec
d’Antoni Bengochea

experiència com a punt de
partida per millorar totes aquelles deficiències sorgides per
l’endarreriment de dates, el
Certamen de Relats Hiperbreus
de la Comarca del Matarranya
pretén consolidar-se dins del
panorama cultural de la
Comarca.
L’acte va finalitzar amb
l’agraïment a tots els patrocinadors, CAI, Fincas Matarraña, matarranyadigital.com i
Comarca del Matarranya per
haver fet possible la Jornada
Literària amb motiu del lliurament de premis del Certamen.

La ruta verda Bellmunt-la Sorollera costarà més
de 100.000 € i serà subvencionada per l’INAEM
Corresponsal
La Junta de Govern de la
Comarca del Baix Aragó
acordà, el passat dia 9, sol·licitar a la direcció de l’Institut o
Aragonés de Empleo (INAEM)
una subvenció de 100. 499, 76
€, per a la construcció d’una
ruta verda entre las localitats de
Bellmunt de Bellmunt i la
Sorollera.
Aquest projecte inclou, a més
de treballs de neteja forestal
als termes municipals d’aquestes dues poblacions i de les de
la Ginebrosa i la Canyada de
Beric. La realització d’aquesta obra permetrà la contratació de deu treballadors deso-

Ajuntament de Bellmunt de Mesquí

cupats.
La Junta de Govern aprovà
en la mateixa sessió la col·locació de dos motobombes en cada
població de la comarca per
l’extinció d’incendis. Aquest
projecte, denominat ’Conducció de motobombes’, té un
pressupost estimat de
53.848,56 € i la seua execució
permetrà la contratació de
quatre treballadors en atur.
La Junta aprovà, finalment,
les bases per a la selecció,
mitjançant un concurs de
mèrits, d’un monitor esportiu
en règim laboral amb caràcter
interí.

MATARRANYADIGITAL.COM
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Dinamisme cultural en auge
als territoris de l’antiga Diòcesi de Tortosa
RICARD SOLANA

M. Carme Jiménez, Institut Ramon Muntaner

Benvinguda a la II Trobada a càrrec de la regidora de cultura Paqui Martí i Mercè Gimeno de l’A.C. del Matarranya

El passat dissabte 12 de març
va tenir lloc la II Trobada d’entitats del territori de l’antiga
diòcesi de Tortosa. L’acte va
tenir lloc a la Biblioteca Municipal de Calaceit i va ser organitzat per l’Associació Cultural del Matarranya i l’Institut
Ramon Muntaner amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Calaceit, representat en l’acte per la regidora de Cultura, la
Sra. Paquita Martí, i el Consell
Comarcal del Matarranya,
representat per la Consellera
de Cultura, la Sra. Rosa Domènech.
Una vintena d’entitats de les
Terres de l’Ebre, el Priorat, la
comarca del Matarranya i la
zona nord del País Valencià es
van trobar a Calaceit amb l’objectiu de reprendre una activitat que es va iniciar l’any 2002
a Morella en el marc del
Congrés de Cultura i Territori
a les Comarques de l’Antiga
Diòcesi de Tortosa.
Al llarg de la Jornada es va
produir la presentació de tota
una sèrie de projectes culturals que fan evident el bon
moment cultural que s’està
vivint en aquest àmbit territorial, un dels més actius socialment i culturalment en els

darrers anys comparat amb la
resta dels territoris de parla
catalana.
La trobada es va iniciar amb
la presentació i valoració del
primer any de funcionament
de l’Institut Ramon Muntaner,
ja que en l’anterior trobada un
dels temes més debatuts va ser
la seva creació. El que es va
destacar principalment és la
important feina de coordinació de les entitats que realitza.
Posteriorment, es va anunciar la celebració del 2n
Congrés de Cultura i Territori
a les Comarques de la Diòcesi de Tortosa l’any 2006.
Es va presentar la segona
edició de la Fira del Llibre i de
l’Autor Ebrencs, destacant els
canvis i les millores que s’han
realitzat, sobretot per afavorir
la difusió: la creació d’un portal
a internet (llibresebrencs.org),
un programa de televisió dedicat als llibres ebrencs i un
premi adreçat als joves.
Un altre projecte que es va
presentar és la commemoració
del segon centenari del naixement de Ramon Cabrera l’any
2006. Amb motiu d’aquesta
efemèride s’han programat
diferents activitats: per una
banda, el Congrés Internacio-

nal: Ramon Cabrera i el fenomen carlista, que tindrà lloc a
Tortosa entre el 26 i el 29 d’octubre de 2006 i que té com a
principals objectius fer una
altra mirada sobre el carlisme
i contribuir a la interpretació de
les claus històriques, polítiques
i socials del territori, i per una
altra banda, la celebració de
l’Any Cabrera que consistirà
en coordinar tota una sèrie
d’activitats que tindran lloc
durant tot l’any a diferents
punts del territori.
Finalment, es va tractar
també un tema tan important
per aquests territoris que configuren l’antiga diòcesi de Tortosa com és la unitat de la llengua. Un espai que en paraules
del cap Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, Miquel
Àngel Pradilla, és territori de
cruïlla amb polítiques diferents
sobre una llengua comuna. La
seva exposició es va iniciar
amb una contextualització de la
situació actual de la llengua al
País Valencià on d’una banda,
s’ha fet una política cultural
particularista, que ha desvinculat obsessivament el territori d’una adscripció a una entitat més àmplia en clau de

comunitat lingüística, i de l’altra, s’ha potenciat un model de
llengua aïllacionista que, amb
el temps, podria abocar a la
creació d’una llengua diferenciada; tot plegat al servei d’una
aposta on el valencià té un valor
simbòlic, mentre que el castellà
monopolitza la funcionalitat
instrumental de les comunicacions. De tota manera, ell
considera que en aquests
moments ens trobem en una
dinàmica positiva, ja que la
llengua no està sent qüestionada, si més no provisionalment, pels governs dels diferents territoris. Miquel Àngel
Pradilla Creu que des de les
entitats culturals s’ha de potenciar la unitat de la llengua i la
creació d’una comunitat cultural a la qual s’ha d’arribar per
consens sempre dins dels paràmetres científics.
Les seves aportacions van
posar de manifest la preocupació de les entitats per l’ús
social de la llengua, i és per
aquest motiu que les entitats
participants van decidir redactar un document en favor de la
unitat de la llengua i de la dignificació del seu ús social.
Durant el dinar conjunt de
totes les entitats participants es
va presentar el llibre Lledó,
Arenys, Calaceit i Queretes,
quatre pobles aragonesos al
Bisbat de Tortosa, de JoanLluís Camps, editat per l’Associació Cultural del Matarranya amb la col·laboració del
Consell Comarcal del Matarranya.
En definitiva, aquesta trobada va evidenciar, una vegada
més, el gran dinamisme cultural d’aquestes comarques, que
té com a base un important
teixit associatiu cada vegada
més coordinat i, per tant, amb
més capacitat d’incidència
sobre el conjunt del territori.
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A la corda fluixa,
el nou disc d’Anton Abad
Susanna Barquín
El mes d’abril, ha sortit al
mercat el cinquè treball
discogràfic del cantant de Saidí
Anton Abad, que consolida una
llarga trajectòria musical.
Aquest nou treball, segurament el més madur i sobri, no
us deixarà indiferents. Des de
cants pagesos de treball fins a
cants àrabs mediterranis; des de
poemes en contra de la violència de gènere fins a cançons
intimistes i molt profundes;
des del ressò dels pobles
deserts i abandonats fins a
petits detalls de la vida quotidiana.
Per fer tot això, l’Anton
Abad ha pogut comptar amb
els millors músics, que han
sabut donar a cada cançó el
tractament diferencial que
requereix: les cordes d’en Toni
Xuclà, la Simone Lambregts i
en Pep Coca, músics que habitualment l’acompanyen en els
concerts en directe; les guitarres elèctriques i la bateria de
l’Amadeu Casas i en Julian
Vaughn; el so del millor folk
aragonès de l’Orquestina del
Fabirol amb en Roberto Serrano i en Pepin Banzo; el piano
i els cors de la Mariona Sagarra; la mediterraneïtat d’en

Miquel Gil i en Mohamed
Soulimane. Tot un luxe musical posat al servei de la senzillesa i honestedat que l’Anton
Abad encomana al seu entorn.

ANTON ABAD, CANTANT
I AUTOR DE LA FRANJA
Anton Abad naix, viu i treballa a Saidí. Aquestes tres característiques –nàixer a la Franja,
viure en aquesta frontera
lingüística, treballar com a
pagès en aquestes terres– determinen en gran part la seva
àmplia activitat com a cantant
compromès en la recuperació
i defensa de la seva llengua i de
les seves pròpies arrels.
L’any 1975, comença a
compondre i a actuar en públic,
iniciant un contacte directe que
ell mateix valora especialment i
desitja. Durant aquests anys, de
1975 a 1985, participa en diversos recitals col·lectius, compartint escenari amb autors de la
categoria de Labordeta, Carbonell, Boira, La Bullonera, Tomàs
Bosque, Marina Rossell i Júlia
León, adquirint així una bona i
àmplia experiència.
La seva activitat als escenaris s’intensifica encara més a

partir de 1986, donant tot un
seguit de recitals en diverses
poblacions de la Franja, en el
marc de la celebració del II
Congrés de Llengua Catalana,
conjuntament amb Àngel
Villalba i Antonio Bengochea.
Autodidacta i reflexiu, els
temes d’Anton Abad expressen la seva preocupació i
interès pel món que l’envolta,
la seva problemàtica social i
els grans o petits conflictes
q u o t i d i a n s . H o fa , p e r ò ,
mitjançant una especial sensibilitat poètica o bé – quan cal–
mitjançant un estil irònic i
contundent. Hereu de la tradició més pura de la cançó d’au-

tor, la seva veu i la seva guitarra semblen sorgir de la mateixa terra que ell treballa, directa, honesta i amb una gran
força. En aquest sentit, ell
mateix reconeix influències
d’autors com Atahualpa Yupanqui, Georges Brassens, José
Antonio Labordeta, Paco
Ibáñez o Eduardo Subirats.
Des del 1989, en què es va
editar l’LP Avui és un dia com
un altre, han aparegut Lo ball
de la polseguera (1991), Cap
problema (1995) i Sóc de Poble
(2002). Aquest 2005, s’inicia
amb l’edició d’aquest nou A
la corda fluixa, un treball
madur i ben acabat.

JORNADES CINGA 2004-2005 (2a part) • INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX CINCA-IEA
DIVENDRES, 15 D’ABRIL DE 2005
A LES 16.30 I 20.00, FRAGA (OSCA)

Departament de Geografia i Ordenació del Territori de la
Universitat de Saragossa.

16’30 h. DAVANT IES R. J. SENDER:

CONFERÈNCIES SOBRE EL TEMA:

VISITA A DIFERENTS PUNTS D’INTERÈS DEL PAS DEL
RIU CINCA PEL BAIX CINCA (cotxes particulars).

AVINGUDES I INUNDACIONS A LA CONCA DE L’EBRE
BAIX CINCA a càrrec de:

20 h. PALAU MONTCADA:

– Juan Pedro Martín Vide, professor titular d’Enginyeria
Fluvial
de la Universitat Politècnica de Catalunya.

PRESENTACIÓ DE LES JORNADES:
Josep Galan, president de l’IEBC-IEA.
PRESENTACIÓ DELS CONFERÈNCIANTS:
Alfredo Ollero, professor titular de Geografia Física del

– Diego García de Jalón i/o Marta González del Tánago,
professors titulars de l’Escola d’Enginyers de Monts de
la Universitat Autònoma de Madrid.

Temps de Franja 46

20/4/05

17:40

Página 8

8 EL BAIX CINCA

Núm. 46. Abril-Maig de 2005

TEMPS DE FRANJA

L’HAM

«La literatura ha de ser un plaer, com el menjar o el follar»

Quim Monzó a Fraga
JAUME CASAS

Jaume Casas

De cavalls
Des d’un temps ençà el
govern del PSOE està encaboriat pel manteniment de
restes de simbologia franquista i ve’t astí que últimament ha saltat a la premsa el
Caudillo i el seu corser.
L’estàtua de Franco a cavall,
vull dir. I com que, des que em
vaig assabentar de l’existència de les pintures rupestres de
Mequinensa, que estic capficat a trobar-ne també pels
monts de Fraga, doncs, mira,
de pas m’he dedicat a veure
si trobava alguna estàtua de
Franco i el seu rossí. No n’he
trobat però aquesta Setmana
Santa, mentre feia una passejada per Saidí, em vaig enfilar pel carrer Major i, Déu
n’hi do quina sorpresa! al final
del carrer m’he trobat amb la
plaça JOSÉ ANTONIO!!!
Primo de Rivera, suposo,
perquè si no és així i aquest
José Antonio porta de cognom
Rodríguez o Fernández, rectifico tot el que vaig a dir. Però,
autoritats de Saidí, tant costa
llogar una grua i retirar una
simple placa? Què dic una
grua? Un simple treballador
de l’ajuntament i una escalereta. Tenen por que aparegui
un escarbot de veïns cantant
el Cara al sol??!! Nooo! Què
passa, doncs? Que per no
canviar les adreces o els
números de compte de la
caixa o dels bancs seguirem
in eternum fent un petit homenatge al creador de la Falange. Confio que el bon saber fer
del consistori saidinenc hi
donarà una solució com cal.
i aprofitarà l’espenta del
govern, afegint-se a aquesta
mesura tan higiènica que és
descavalcar personatges així.
Josep Galan Castany

«La literatura ha de ser un
plaer, com el menjar o el follar.
El cas es passar-s’ho bé i delectar-se llegint un llibre». Va ser
una de les perles que va deixar
anar l’escriptor català Quim
Monzó, a la xerrada i la trobada que va protagonitzar en el
Palau Montcada de Fraga, a
què assistiren un centenar de
persones, majoritàriament
dones. La xerrada formava part
de les Trobades amb Autors, de
la Delegació Municipal de
Cultura de l’Ajuntament de
Fraga, programa en què s’espera pròximament, la presència de l’escriptor altoaragonès
Javier Tomeo, que ja ha hagut
de posposar en dues ocasions,
la seua visita a la capital del

Baix Cinca, per la neu.
Durant més d’una hora, Quim
Monzó es va mostrar tal com és:
irònic, escèptic, crític amb els
que pretenen posseir la veritat
absoluta sobre les coses, i va
destrossar els mites que solen
acompanyar la literatura, amb la
seua implicació política, social
i la seua capacitat per crear i
influir en l’opinió pública.
Monzó va assegurar que el
principal objectiu d’un escriptor ha de ser fer fruir el lector
i, en tot cas, invitar-lo a reflexionar i a pensar per tal de no
presentar-li les idees en safata.
Monzó va convidar a fugir dels
tòpics, del blanc i el negre, de
la diferència entre bons i dolents
(Robin Hood robava els rics i

donava als pobres però què feia
quan els pobres es convertien en
rics per les seues donacions,
canviava les víctimes dels seus
robatoris? La vida no és tan
simple. Ni els bons són tan
bons, ni els dolents tan dolents»)
Durant la xerrada, alguns
dels seus primers seguidors, li
van recordar l’època en què va
aparèixer en el panorama literari i cultural barcelonès, de la
t r a n s i c i ó , i c o m l l avo r s
descol·locava, allunyant-se de
la literatura social i compromesa, però aportant-ne un
sentit de l’humor que feia
perdonar la seua suposada
«neutralitat». En aquest sentit,
Quim Monzó va defensar
l’exercici de la literatura en
plena llibertat, però va assegurar que «en l’època de la
transició, tan negatius eren els
censors com els comissaris
marxistes. Recordo alguns
escriptors col·legues meus que
van patir més amb aquests
darrers que amb els primers».
Abans d’acudir al Montcada,
Monzó va estar conversant amb
els estudiants dels dos instituts de Fraga, en un acte que
entra dins del Programa d’Animació a la Lectura del Govern
d’Aragó.

Les APA celebren una jornada de convivència educativa a Fraga
J.C.
Un miler de persones van
participar en la Primera Jornada de Convivència de les Associacions de Pares dels col·legis
d’Infantil i Primària de Fraga,
que es van desenvolupar durant
tota la jornada del diumenge 13
de març al Pavelló Multiusos
del Sotet, de la capital fragatina.
Durant tot el dia, pares i fills,
van poder gaudir d’un ampli
ventall d’activitats culturals i
festives, lúdiques i esportives.
A migdia es va celebrar una

menjada popular i els actes es
van tancar amb un magnífic
festival d’Escala en HI-FI, a
càrrec de pares d’alumnes de
tots els centres.
Els actes van estar organitzats
per les APA dels cinc col·legis
de Fraga, Miguel Servet, San
José de Calasanz, Santa Ana,
Miralsot i Llitera. Tots estaven
encantats, sobretot per la gran
resposta i participació dels pares
i mares, tot i tractar-se de la
primera experiència d’aquest

tipus que s’organitzava. A més
a més, la jornada va complir
amb els seu principal objectiu:
la convivència i el coneixement
mutu entre tots els pares d’alumnes de Fraga, per millorar la
col·laboració i la relació entre les
APA. Malgrat que la jornada va
resultar esgotadora, i la seua
organització també, les APA
pensen donar-li continuïtat en
anys propers, i fins i tot, no es
descarta organitzar d’altres tipus
d’activitats de manera conjunta.
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Macroprojecte residencial a Torrent de Cinca
Jaume Casas
Una empresa immobiliària
de Saragossa està treballant en
un macroprojecte residencial a
Torrent de Cinca, que comportaria la urbanització d’unes 80
ha de terreny situat entre l’autopista AP2, la Nacional 211 i
Torrent. El projecte contempla
la construcció d’una àrea residencial, on es podrien edificar
uns 200 habitatges unifamiliars,
i que aniria acompanyada d’un
hotel (el primer que es construiria a Torrent) i un camp de
golf de 9 forats.
Aquesta empresa ha adquirit
el terreny a URBACISA,
empresa que ja treballava en
un altre projecte semblant en
aquests terrenys que l’Ajuntament de Torrent ja va requali-

ficar com a sòl urbanitzable fa
vint anys.
José Evaristo Cabistañ, batlle
de Torrent de Cinca, creu que
és un projecte interessant, que
està en les seues primeres fases,
però no preveu que pugui
iniciar-se abans d’un any com
a mínim. Ara mateix, l’Ajuntament de Torrent espera que se
li presenti el projecte per remetre’l posteriorment a la Comissió Provincial d’Ordenació del
Territori.
Cabistañ ha recordat que ja
existia un projecte original de
la empresa Urbacisa, que
s’haurà de retocar. En aquest
cas, s’hi plantejava una zona
de xalets, prioritàriament
adreçada a turistes que busca-

ven una segona residència en
una zona de pesca, pròxima a
l’embassament de Mequinensa. Tanmateix, ara, s’hi planteja
una zona d’habitatges per a
primera residència, amb cases
adossades, que podrien tenir
fins a dues plantes. De totes
formes, l’alcalde de Torrent ha
assenyalat que s’han de tenir
converses amb l’empresa però
que encara no s’hi ha presentat cap projecte d’urbanització.
Per a un municipi com ara
Torrent, amb poc més de 1.200
habitants, un projecte d’aquestes característiques pot suposar
posar els fonaments per a un
increment de la seua població
en els pròxims anys, atesa la
proximitat de Torrent als

centres industrials i turístics de
Fraga i Mequinensa. I és que
els preus dels habitatges en
aquest municipi poden fer-les
molt atractives per a persones
que treballin a Fraga o a d’altres localitats veïnes. Es dóna
la circumstància que en els
propers anys s’espera que la
població del Baix Cinca s’incrementi d’una forma espectacular, amb la posada en
marxa de la Plataforma Logisticoindustrial de Fraga, o de la
futura central de cicle combinat de Ballovar, i l’Ajuntament
de Torrent no descarta que el
seu municipi pugui aprofitar
aquest boom demogràfic si
compta amb prou oferta d’habitatges a un preu assequible.

ESTAMPES RIBERENQUES

Terres de cruïlla

Andreu Carranza Font
«Llengua i literatura catalanes a la Franja», amb aquest títol el
passat cap de setmana l’associació d’escriptors en llengua catalana va organitzar unes jornades a Tortosa amb col·laboració de
diverses entitats culturals de la franja i també del territori. Van presentar les jornades Adrià Chavarria i Lluïsa Julià per part de l’AELC
i Artur Quintana, president d’Iniciativa Cultural de la Franja.
Si la memòria no em falla, és el primer cop que l’associació
d’escriptors, AELC, organitza un acte a l’Ebre i concretament a
Tortosa. Això és força significatiu. A l’article anterior deia que
les nostres comarques estaven vivint un bon moment cultural i
literari, amb autors i obres que circulen dins del panorama literari del nostre país amb tota naturalitat. Evidentment, el fet de
triar l’Ebre per parlar de llengua i literatura a la Franja no és casual.
De fet l’espai geogràfic i cultural del Matarranya històricament
sempre ha estat vinculat a l’Ebre i a Tortosa com a capital. Com
diuen al meu poble. «Tots podríem passar a la mateixa barcada». La manera de parlar, els costums, maneres d’entendre el món,
la ironia…, son molts els trets que ens apropen, malgrat hi hagi
una línia política imaginària que ens separa en comunitats autònomes diferents: Aragó i Catalunya. Resulta també força curiós
destacar que un dels autors catalans més importants i amb més
projecció internacional, Jesús Moncada, sigui precisament de
Mequinensa, la Franja. Però naturalment Moncada no és l’únic,
hi ha altres grans autors d’aquest territori de frontera, en citaré
només dos. El primer és el ja desaparegut Desideri Lombarte.

Crec que avui, ningú no hauria d’ignorar l’obra poètica i també
la narrativa d’aquest immens escriptor pena-rogí. Per tant es del
tot recomanable l’exposició d’aquest autor: «Ataüllar el món
des del Molinar» que està oberta al Museu de l’Ebre. L’altre
escriptor que vull citar per que es convinent dos raons de pes:
qualitat en la seua obra i amistat (que és una de les raons més
poderoses que conec) és el poeta també de Mequinensa, Hèctor
B. Moret. Aconsellar l’obra poètica i volgudament tancada de
Moret, és també un gest sense cap risc per a qualsevol lector atent
i sensible a la bona literatura.
Però aquests autors son només la punta de l’iceberg d’un territori de parla catalana, vinculat a les nostres terres per tradició
històrica i que compta amb un bon planter de poetes i narradors
que val la pena conèixer.
Aquestes jornades, que van ser pensades i parlades entre les
parades de la primer Fira del Llibre Ebrenc celebrada a Móra
d’Ebre l’any passat, han estat un primer pas força positiu. Un
apropament necessari i enriquidor per a totes les part i seria molt
interessant que no es quedessin aquí, que hi hagués una continuïtat. Les Terres de l’Ebre emergeixen al panorama literari i cultural català amb voluntat de convertir-se en un espai de cruïlla, de
trobada i d’encontre entre les diferents realitats i sensibilitats dels
pobles, comarques i països que comparteixen una mateixa llengua i una mateixa cultura.
Aparegut a a la Veu de l’Ebre de Tortosa, el 8/4/2005
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Saturnino Barbé Furió, coordinador d’Ecologistes en Acció del Baix C

«Estimem l’home, per això cuidem
Saturnino Barbé Furió és
professor de Biologia a l’IES
Bajo Cinca de Fraga. Inquiet
per la salut de la natura, ha
participat amb alguns articles a TdF. És una cosa així
com la veu de la consciència
de qualsevol ens, sigui l’ajuntament o qualsevol entitat
privada a nivell de comarca.
Aquest valencià ha decidit
ajuntar-se amb un grup de
biòlegs i amants de la natura del Baix Cinca i han creat
l’associació Ecologistes en
acció del Baix Cinca. Federats comarcalment amb
Osca, pertanyen al seu torn
a Ecologistes en Acció de tot
l’Estat.
Pregunta. Per defensar la
natura.
Resposta. Compte. Per
defensar l’home. Per defensar
l’home de si mateix, de la seua
capacitat d’autodestrucció.
D’ací la frase de l’encapçalament, que no és meva, sinó
patrimoni de tots els ecologistes: «Estimem l’home, per això
cuidem de la naturalesa que
ens sustenta». L’ecologisme és
una passió per l’home i l’hàbitat en què viu. Cuidant l’hàbitat, cuidant la casa –oiko, en
grec– garantirem una vida més
gratificant a les persones.
P. Els pagesos us veuen amb
bona cara? Avui llegia al diari
que els pagesos d’El Ejido, a
Almeria tenien enfilades certes
ONG que denuncien la despesa d’un 300% més d’aigua que
l’aqüífer pot donar de si. De la
sobreexplotació de l’aqüífer.
D’altres no entenen perquè,
per posar un exemple, els
Monegres se’ls ha de deixar
tal com estan.
R. Som conscients que cal un
gran treball pedagògic. Però
l’ecologia no va contra el pagès
sinó a favor. Pedagogia i diàleg

són dos ingredients que poden
donar molt de si.
P. Qui sou? Per què ara?
R. Som un grup de professors i gent interessada per la
natura. A part de mi mateix,
estan Josep Lluís Escuer, Sònia
de Dios, Josep Lluís Cruz…i
d’altres. Utilitzem el local de
la gent del Pont que, generosament, ens han cedit per a les
nostres reunions. Tenim pensat
editar tots els nostres projectes,
programes i manifestos en
català i castellà. I pel que fa a
ara, caldria dir que ha estat el
Pla de Tractament de Riberes
de l’any 99 l’espurna i l’ocasió, la reunió provincial d’Ecologistes en Acció a Fraga l’octubre de 2004

P. No us hau afegit a Ecologistes en Acció de la Franja…?
R. No sabem què és això, ni
qui són. Si existeixen deuen
ser gent que treballa amb Catalunya. Si volen treballar amb
nosaltres…
P. De què va anar la reunió
d’octubre?
R. El tema es va centrar en
les inundacions del Cinca i en
l’Agenda XXI. Hi ha hagut
aldarull pel tema dels desbordament del riu i no s’ha canalitzat bé la solució del problema. S’ha de consultar els
experts i no llançar-se a arrabassar el riu. Al riu l’han fet
malbé les persones. No fa gaire
que s’ha editat un llibret del
professor J.L. Escuer titulat El

Cinca a Fraga. Una reflexió
sobre dinàmica fluvial i activitat humana (IEBC-2005) on
es tracten les causes dels
desbordaments del Cinca i on
es proposen solucions. Solucions d’experts.
P. I quines són aquestes
causes?
R. Les inundacions són un
fet. Sempre n’hi ha hagut i
possiblement, encara que sigui
d’ací 500 anys, n’hi haurà alguna de grossa. L’home, és causa
de l’estretiment dels rius en
construir carreteres, nuclis
urbans, etc. i en conrear a les
zones de ribera. El llit del riu
ha perdut 2/3 de terreny en
vuitanta anys. L’home s’ha
d’adaptar a la dinàmica fluvial
i no a l’inrevés. L’home té la
intel·ligència també per eliminar les causes.
P. Com? Què proposeu els
ecologistes?
R. A banda que es reconegui
l’inapropiat de la solució del
problema i que s’ha de cessar
en la política invasora, que
encara agreuja el problema,
caldria adaptar riberes per ser
inundades estratègicament i
provocar la laminació de la
riuada, cuidar l’alçada de les
motes, controlar les comportes dels embassaments…així
s’evitaria la inundació de
pobles riberencs i cascs urbans.
La vegetació en cap cas té la
culpa d’una possible obstrucció del riu. La vegetació creix
a causa dels embassaments.
Les crescudes netegen els llits
dels rius, i regeneren els ecosistemes i els aqüífers. Això s’ha
demostrat ales Estats Units.
Aquesta tècnica caldria tenirla en consideració
P. Sobre la marxa?
R. Avui dia es pot simular tot
per ordinador. Un bon ordinador i una bona cartografia
permetrien simular quines
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de la naturalesa que ens sustenta»
zones s’inundarien davant un
cabal determinat en una crescuda del riu, i preveure tota
mena d’inundacions. Bé, es
pot consultar o comprar el
llibre que he esmentat, si algú
hi és interessat.

«L’ecologia no
va contra el pagès
sinó a favor»
P. I el dragat?
R. En contra.
P. Per quina raó?
R. El dragat és efímer. A la
primera crescuda el llit torna a
estar com abans. I a més, el
dragat pot engegar un procés
erosiu greu. És el cas del pont
petit, que a causa de l’extracció d’àrids, l’erosió ha provocat el descalçament de les
pilastres.
P. I això no ho saben les
autoritats, la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre, vull
dir.
R. I tant que ho saben però
la pressió social és la pressió
social. Si es volen gastar quantitats ingents de diners en
l’Ebre o en el Cinca, que no
comptin amb nosaltros.
P. Teniu una alternativa?
R. Recentment hem editat
una mena de programa sobre
aquest tema i hi proposem
solucions i abans que em
preguntis quines et diré que,
en primer lloc, cal tenir clar
que no s’ha de modificar la
dinàmica del riu i que en tot cas
s’ha de consultar a especialistes en dinàmiques fluvials, gent
de la Universitat de Saragossa,
de la de Lleida, de la de Barcelona, els tenim tots a mà; cal
aconseguir un mapa de zones
inundables; cal planificar el

desenvolupament urbà; s’ha
d’evitar envair el llit del riu;
s’ha de prohibir construir soterranis i semisoterranis en
segons quins llocs; les cases a
primera fila de riu han de tenir
la primera planta habitable a
una alçada adequada; hi ha
d’haver bons plans d’emergència, però bons i complets; pòlisses d’assegurances; i, en fi,
quan millor coneixement
tinguem del riu, millor per a
tots.
P. Q u e d e m i n f o r m a t s .
Parlem de l’Agenda XXI?
R. També anomenada Agenda Local XXI. És una petició
emanada des de l’ONU als
ajuntaments del món per tal
que elaborin plans ecològics i
socials (contaminació, llibertat
individual, seguretat personal…) que permetin fer la vida
més agradable a les persones.
P. I a nivell comarcal?
R. No, a nivell d’ajuntaments
o a nivell de ciutadans, d’entitats, vull dir.
P. I l’ajuntament què ha de
fer?
R. Ha contractat una empresa que ha recollit propostes
d’agents socials i persones, les
està posant en discussió i elaborarà un pla d’acció.
P. Hi ha consciència ecologista a l’ajuntament de Fraga?
R. Van conscienciant-se, sí.
però a poc a poc. Jo els demanaria més implicació i més
iniciatives.
P. Tornem al principi, si no
et molesta. En què consisteix
el Pla de Tractament de Riberes?
R. Aquest Pla és abans de
tot un pla urbanístic al voltant
del Cinca i que contempla una
sèrie d’actuacions, com ara la
construcció d’un parc inundable dins del llit del Cinca amb
bancs, fanals, arrobalsadors…;
la construcció d’una badina

més avall del Sotet per a esbarjo dels pescadors; la construcció d’un mur per protegir Vil·la
Fortunatus; la construcció
d’una plataforma a l’alçada de
l’assut; la prolongació del
passeig de la Constitució; la
construcció d’uns aparcament
ajardinats a l’alçada de la Florida; la repoblació amb truites.
Pràcticament és això.
P. I què n’opineu d’aquest
Pla?
R. El considerem inapropiat.
No li donem suport tot i que
des d’un punt de vista legal no
ens hi oposem. En qualsevol
cas, a l’hora de resoldre el
problema de les inundacions
el considerem poc rellevant.
P. Perquè el considereu
inapropiat?

«Al riu Cinca
l’han fet malbé
les persones»
R. Principalment perquè
considerem que afecta la dinàmica del riu. El Pla es va aprovar sense atendre les nostres
al·legacions. En contra tot hi
haver-hi algunes modificacions
que considerem menors.
P. Aquests problemes del riu
absorbiran el vostre esforç?
R. Tant de bo. Però qualsevol dia pot esclatar el problema de la central tèrmica de
Mequinensa. La contaminació
atmosfèrica de la vall és alta.
Sobretot, a l’hivern, amb les
boires. El desenvolupament
comarcal té altres alternatives.
Kyoto ha començat a funcionar. S’ha de combatre l’emissió de CO2. El temps del carbó
ha passat; el del petroli també
passarà aviat. Resoldre el
problema de l’energia implicarà recórrer nous camins.

P. I la Clamor Amarga?
R. La Clamor i la indústria
química de Montsó. La DGA
no està lluitant com cal contra
la indústria química de Montsó. Ho fa tèbiament. Ecologistes en Acció de Montsó estan
portant als tribunals tots els
problemes que estan eixint.
Són gent molt activa.
P. I ja entenen els pagesos el
problema de les ZEPAs?
R. Ho van entenent a contracor, però ho van entenent. Cal
comprendre que hi ha una sèrie
d’aus estepàries que estan en
regressió i que han d’estar
protegides. I s’ha de protegir el
seu hàbitat. L’hàbitat tradicional del secà. Entenem que ara
que veien l’aigua a prop, costa
que es mantingui el conreu
tradicional del blat, de l’ordi…La província d’Osca és
una de les província d’Espanya capdavantera en la despesa d’aigua, encara que costi
entendre-ho. No capdavantera
en estalviar, sinó en gastar. Les
ZEPAs han estat una de les
causes de la nostra impopularitat. Però cal entendre que ho
fem per facilitar la vida de la
gent, per millorar el medi
ambient de les persones i de les
futures generacions. Dins del
patrimoni natural també hi són
les persones. Les persones, la
terra i els animals són tots tres
objectes de protecció. A d’altres països lluitem per que no
s’aniquili la població per la
contaminació o per evitar les
massacres de població… per
l’Amazònia, pels drets dels
aborígens, lluitem en contra de
les multinacionals que no
respecten els drets socials ni
econòmics, també contra el
terrorisme, per les mateixes
raons….

D. Sarrau
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Cistelleria tradicional ibèrica
Amb aquest títol Edicions
Serbal ha reeditat el llibre escrit
en 1981 per l’escriptora suïssa Bignia Kuoni. Aquesta
antropòloga va nàixer a Zuric
en 1936 i va morir a Barcelona l’any 1981. A partir de 1970
va residir llargues temporades
a Calaceit, on hi tenia una casa
i es va integrar a la població
com una persona més. La gent
de la població es quedava molt
sobtada en veure que una suïssa i el seu marit, també suís,
parlaven perfectament el
català. Després d’aconseguir
una beca d’un banc suís, es va
dedicar a recórrer pam a pam
la Península Ibèrica per estudiar i recopilar el que havia
estat i el que quedava dels
treballs de cistelleria.
Fruit d’aquestes investigacions va escriure aquesta obra
que s’ha convertit en una joia
perquè la major part dels artesans que hi surten han desaparegut. Com diu l’autora en
el pròleg, el cistell és sol una
modalitat, perquè la cistelleria comprèn també tots els
objectes plans i voluminosos
fets amb vímet, herba, espart,
palla i d’altres materials. En el
llibre hi surten fotografiats
tota mena d’objectes que es
feien per tota la Península,
però molts procedents de les
comarques de la Franja. Hi ha
objectes dels pobles de la
Ribagorça, de Fraga i en especial de la comarca del Matarranya. A més de tot el material que surt al llarg de l’obra,
l’autora va confeccionar un
important arxiu i va adquirir
personalment una bona quantitat de peces.
Seria molt interessant que
algun estament organitzés una
exposició del que ha estat i
del que queda sobre la cistelleria de la Franja. A part de
l’interès dels materials també
hi ha una important riquesa
lingüística.
Joaquim Montclús
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Aparició del número 2 de la revista Ripacurtia

La Despoblació a la Ribagorça:
memòria, oblit i realitat
Òscar Jané

Coberta del número 2 de Ripacurtia

Acaba d’aparèixer el segon
número de la revista Ripacurtia, anuari del Centre d’Estudis Ribagorçans, que comprèn
un dossier, on s’inclouen part
de les conferències i comunicacions exposades durant les II
Jornades del CERIb que van
tenir lloc el juliol de 2004 a
Areny de Noguera així com
noves aportacions en forma
d’articles, un apartat de
miscel·lània i una novedosa
secció on s’hi fan constar
recensions i treballs d’investigació que tenen com a referència la Ribagorça. Si les Jornades d’Areny van ser tot un èxit
de participació i de contingut
temàtic, en una terra com la
Ribagorça, poc acostumada a
debatre temes científics i/o
populars entre experts i població, la publicació d’aquest
segon número de Ripacurtia
és tot un resultat positiu.
Les contribucions al tema
de la despoblació han estat
fetes per estudis sobre la situació demogràfica propostes de
futur: José Luis Acín (historiador i Cap de Publicacions de
Govern d’Aragó i co-president
del CEDDAR), Jorge Nuño

(magnífic treball sobre la Vall
de Benasc), Oriol Claret
(llicenciat en Humanitats) i
Manuel Benito (llicenciat en
Humanitats i membre de l’IAA
i de l’IEA).Els articles sobre
llengua i literatura han corregut a càrrec de Ramon Sistac,
que ens apropa a la relació
entre llengua i despoblació,
l’escriptora Maria Barbal,
persona amb gran sensibilitat
sobre el tema, que explica el
lligam entre creació/creadors
literària i despoblació.
La reflexió des d’un punt de
vista humà ve donada per les
experiències sobre el terreny
de l’associació Rurbans, que el
2004 inicià un llarg i complicat –però esperançador- camí
al Pallars Sobirà per catalitzar
idees i solucions en el territori, i els testimonis personals
centrats sobre l’Alta Ribagorça
de tres arquitectes del Pont de
Suert -Anna Àvila, Lluís Ferrer
y Mònica Nogueras-, per una
banda, i pel que fou impulsor
d’un nou model de turisme a
la Vall de Boí -Josep Jané i
Solà- enfront la tendència
negativa de la població i el
territori ribagorçà fins a finals
del segle XX. Per últim, el
dossier inclou l’explicació de
projectes duts a terme en
paral·lel entre administracions
catalanes i aragoneses a nivell
comarcal sobre les zones més
deprimides com són el Montsec o la Terreta (Montse Esteve i Josep Àngel Alert, ambdós
són Agents de Desenvolupament Local).
La miscel·lània de Ripacurtia 2 compta amb dos treballs
d’àmbit lingüístic. El primer,
de Carles Rizos, sobre toponímia a la baixa Ribagorça; el
segon, un informe sobre la
llengua de Benasc que va ser

encarregat pel CERIb als
professors Ramon Sistac i José
Antonio Saura. Aquest estudi
és enormement important, ja
que es tracta d’una síntesi científica amb l’objectiu de motivar un moviment de la mateixa població de Benasc, ja que
la llengua ha de ser un fenomen viu al qual dotar de
normes. Si això no succeeix, el
CERIb no podrà seguir establint ponts reals amb la llengua de Benasc com a llengua
real.
El monogràfic sobre la
despoblació permet abordar
sense tabús els seus motius,
des de les decisions del govern
franquista de buidar el camp i
els pobles fins a propostes en
mà amb perspectives de futur
pel segle XXI. Aquest volum
rendeix comptes del que va
succeir, de la memòria de la
gent, de l’oblit institucional i
de les realitats estudiades per
planificar noves vies de desenvolupament. No es tracta de
tornar enrere, sinó efectuar i
emprendre les mesures
necessàries des del nostre segle
XXI per pal·liar les mancances
i fomentar les riqueses tant
humanes com de producció i
serveis
Cal destacar el suport rebut
de les institucions que han estat
darrera darrera la feina del
CERIb, com els consells
comarcals de la Ribagorça
(Aragó) i l’Alta Ribagorça
(Catalunya), els ajuntaments
del Pont de Suert i Areny de
Noguera, i entitats com l’Instituto de Estudios Altoaragoneses, l’Institut Ramon Muntaner, la Mancomunitat de la
Ribagorça Oriental i l’Associació Rurbans del veí Pallars,
totes juntes per primera volta
en una tasca comuna.
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La màgia va envair Tamarit de Llitera amb
la sisèna edició de la Trobada Nacional de Mags
Anna Enjuanes
Petits i grans van gaudir
durant el cap de setmana de l’11
al 13 de març de la sisena Trobada Nacional de Mags «Florences Gili» on hi van participar
160 mags. El col·lectiu ProTamarit va desenvolupar una
tasca fonamental en l’organització de la mateixa i aconsegueix que any darrera any una
major qualitat en totes i cada
una de les actuacions.
Tots els espectacles programats van tenir una gran afluència de pùblic inclús els espectacles de pagament.
Com a novetats aquest any
va ser la marxa màgica, el
dissabte a la nit i el nou escenari de la plaça Major van ésser

molt ben acollits per tots.
Durant tres dies Tamarit de
Llitera es converteix en un referent a nivell nacional dins del
món de la magia. A més a més
les persones i entitats que fan
posible que Tamarit siga màgic
durant tres dies fent que els
carrers de la localitat s’omplen
d’il·lusió.
Tant organitzadors com participants es van mostrar molt
satisfets.

Selvin amb un petit Harry Potter

TOT ENSENYANT LES DENTS

Generar models propis

Ramon Sistac
Com a la cançó de l’enfadós, i responent a una mena d’impuls
gairebé tel·lúric o de tendència atàvica i malaltissa, dia sí dia també
ens queixem de la influència de la cultura anglosaxona (llegiuhi americana) damunt la nostra. Ens lamentem, impotents, de l’abús
de la música enllaunada, del menjar escombraries, dels productes d’un sol ús i dels nostres culs cada cop més grossos, sens dubte
per la pressió que hi insufla el partit republicà dels Estats Units.
I, tanmateix, no parem de dedicar els nostres millors esforços a
tractar de parèixer-nos a eixa mena de germà gran que considerem matalot, maldestre i una mica tarambana, però que ens funciona com a model en totes les iniciatives que emprenem de bell nou.
Estic pensant, per exemple, en algunes novetats legals que, de
bon començament, se’m fan plenament encomiables, en tant en
quant incideixen directament en la millora de la salut pública. No
cal dir que em referisc a la prohibició de fumar en locals públics
tancats. Sempre m’ha semblat una agressió el fum del tabac, per
posar un cas, quan estàs dinant en un restaurant. I una irresponsable manca d’higiene fumar a la carnisseria, al supermercat o a
la pastisseria (això darrer ara és freqüentíssim, perquè moltes pastisseries o forns s’han reconvertit en bars carajilleros més o menys
declarats). Ara bé: tan necessari és per al bé de la res publica que
ningú no puga fumar dins un tren? Quin problema hi ha per habilitar-hi un vagó? Per què en alguns aeroports hi ha gàbies de vidre
on els fumadors i fumadores són literalment exposats a la vergon-

ya pública? Per què als llocs de treball (tret, és clar, d’aquells que
ho exigeixen per motius higiènics, sanitaris o educatius), no hi
pot haver sales condicionades? No estarem confonent, en el fons,
salut pública amb salut privada? I no estarem caient, en definitiva, en un puritanisme molt americà? I que conste que entenc que
l’estat ha d’actuar d’ofici per bé del conjunt de la ciutadania, hi
està legitimat; però penso també que s’ha de fer d’una manera
didàctica, civil i responsable, fins i tot a fi i efecte de garantir-ne
l’efectivitat: es tracta d’actuar contra l’hàbit de fumar, no contra
les persones que fumen. I que conste també que se m’escapen les
implicacions econòmiques, en un sentit o un altre, que puguen
tindre totes estes operacions (impostos recaptats versus despesa
sanitària?)
A un altre nivell, detecto un abús de correcció política en tot
allò que fa referència a les relacions entre homes i dones. Correcció política en els tractaments, en el llenguatge, en les distàncies.
I tant, que hem de ser iguals i paritaris! Ara bé; com és que
comença ja a ser incorrecte escurçar distàncies, com hem fet
sempre als països mediterranis, entre persones de diferent sexe?
Aviat passarà com en els nostres denostats Estats Units, on gairebé pots anar a la garjola per encaixar-li un parell de besos a una
col·lega quan te la presenten. Ja sé que és més igualitària l’encaixada de mans. Però els llatins i les llatines ens toquem, ens
besem i ens rebreguem. És antihigiènic però molt més afectiu, i
fomenta els lligams humans. I jo vull continuar tocant, besant i
rebregant (aparteu la canalla!). La nostra manera d’evolucionar
cap a situacions més igualitàries és que entre mascles també ens
toquem, besem i rebreguem. No tenim cap motiu per a masculinitzar necessàriament unes relacions humanes que també poden
ser feminitzades. Ja sabeu; a partir d’ara, i contra Bush, la consigna és: toqueu-vos, beseu-vos i rebregueu-vos; que el món s’acaba!
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18è PREMI DE LITERATURA INFANTIL
EL CARTELL GUANYADOR ES DE IRENE SANJUAN NAVARRO DE IES BAIX CINCA DE FRAGA

Castellonroi, 22 de maig de 2005

BASES:
1. Les obres han de ser originals i escrites en català.
2. L’extensió serà d’ un mínim de dos folis per una cara i a les
categories C i D les narracions es presentaran obligatòriament,
mecanografiades a doble espai.
3. El tema serà de lliure elecció, podent anar acompanyat
d’il·lustracions que hi facin referència.
4. El gènere literari d’aquest concurs és la prosa.
5. Les obres vindran signades per l’autor especificant-hi el
curs escolar, el centre docent i l’adreça personal amb el número de telèfon.
6. Els originals es presentaran abans del 5 d’abril de 2005 a
l’apartat de correus núm. 30, 22550 TAMARIT DE LLITERA.
7. El lloc de lliurament dels premis és comunicarà oportunament.
PREMIS:
CATEGORIA A: 9-10 ANYS
1r. Premi: un equip de fotografia i lot de llibres.
2n. Premi: un mini-cassete amb auriculars i lot de llibres.
3r. Premi: un regal i un lot de llibres

CATEGORIA B: 11-12 ANYS
1r. Premi: una agenda electró. i lot de llibres.
2n. Premi: un sac de dormir i lot de llibres.
3r. Premi: un regal i un lot de llibres
CATEGORIA C: 13-14 ANYS
1r. Premi: una tenda de campanya i lot de llibres.
2n. Premi: una bossa de viatge i lot de llibres
3r. Premi: un regal i un lot de llibres
CATEGORIA D: 15-16 ANYS
1r. Premi: una minicadena musical i lot de llibres.
2n. Premi: un equip de dibuix tècnic i lot de llibres.
3r. Premi: un regal i un lot de llibres
CONCURS DE CARTELLS
1. Poden participar-hi tots els alumnes dels instituts de la franja.
2. Cada concursant podrà presentar solament un original.
3. Les obres han de ser originals i inèdites, el tema serà lliure
i el format vindrà presentat en disseny vertical.
4. El títol del cartell serà 18è Premi de literatura infantil Desperta Ferro!, amb els caràcters gràfics i disseny a lliure elecció
de l’autor.
5. Juntament amb el nom de l’autor s’hi indicarà l’adreça i el
número de telèfon particular i el de l’escola.
6. El jurat es compondrà de membres de l’associació, mestres
i periodistes.
7. Els treballs es podran enviar directament a l’apartat de correus
núm. 30 de Tamarit de Llitera (CP 22550) o mitjançant el mestre
de català del centre docent que correspongui.
8.La data límit d`arribada serà l’1 d’abril.
9.El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic a través
dels mitjans de comunicació.
10.El cartell guanyador quedarà a determini de l’Associació
de Consells de la Franja que en farà lliure difusió.
11.L’autor del cartell guanyador rebrà un premi de 30 euros. I
un obsequi el dia del lliurament de premis del concurs literari.
12.Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt
per l’organització.
13.La participació en el Concurs pressuposa l’acceptació
d’aquestes bases.

Per a més informació i correspondència, adreceu-vos a:
ASSOCIACIÓ DE CONSELLS LOCALS DE LA FRANJA
Apartat de correus 30 • 22550 TAMARIT DE LLITERA
C.P.R. FRAGA
CONVOCAT PER:
L’ASSOCIACIÓ DE CONSELLS LOCALS DE LA FRANJA
INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX CINCA
C.P.R. FRAGA
PER ALS ALUMNES D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI
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Jornades sobre Llengua i Literatura a Tortosa

La cultura de la Franja baixà per les aigües de l’Ebre
Els dies 1 i 2 d’abril d’enguany van tindre lloc a Tortosa unes jornades de presentació
de la cultura de la Franja, especialment la llengua i la literatura –les convocava l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana, a més de la Iniciativa Cultural de la Franja (ICF).
El divendres dia 1, a les vuit de
la vesprada, es van inaugurar,
en col·laboració amb els Amics
de l’Ebre, tres exposicions:
«Desideri Lombarte: Ataüllar el
món des del Molinar», «Tomàs
Riva: Quan érem emigrants» i
«José Miguel Gràcia: Finestrons i finestretes». Durant tot
el mes aquestes exposicions
s’han pogut veure al Museu de
l’Ebre, en un marc esplèndid i
que ja no pot ser més ebrenc
–aquest museu es troba dins
d’un del pilars que sostenen el
Pont del Mil·lenari sobre el riu.
La inauguració de les dues
primeres exposicions ha anat
precedida per una breu introducció de Pepa Nogués, i la
tercera per una altra, breu
també, d’Artur Quintana, a la
qual ha seguit la presentació
de les plàstiques –finestrons i
finestretes– i la lectura de les
poesies que les acompanyen
per l’autor mateix, en José
Miguel Gràcia.
L’endemà, a l’Auditori Felip
Pedrell s’inauguraren les jornades a càrrec d’Adrià Chavarria
i Lluïsa Julià de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana, que feien d’hostes, i van
donar la benvinguda als franjatins. Va parlar també Artur
Quintana en nom de la Iniciativa Cultural de la Franja.
Aquest darrer ha presentat la
institució que presideix, subratllant que era la primera vegada que això es feia fora de
l’Aragó. Va indicar que la ICF
té com a principal objectiu
coordinar les activitats de les
associacions d’estudi, promo-

ció i defensa de la llengua catalana, i de la cultura que
comporta, als territoris aragonesos –la Franja– on aqueixa
llengua és la pròpia. Quintana
destacà que, malgrat l’arrelat
anticatalanisme de l’Aragó,
darrerament s’hi observen algunes actituds asserenades, algunes de tan emblemàtiques com
el fet que enguany el Premi de
les Lletres Aragoneses haja
estat concedit a l’escriptor en
català Jesús Moncada.
Ramon Sistac inicià les
sessions de treball amb una
conferència sobre la llengua
catalana a l’Aragó i enfrontant-se a l’envitricollada «qüestió de noms» per a anomenar
els territoris aragonesos de llengua catalana. Després de fer
una repassada als molts noms
que en corren, ha declarat que
li agradava «Ratlla d’Aragó»,
però que realment era més
encertat de dir «Franja» sense
cap tipus d’adjectivació, tenint
en compte que la Ribagorça, la
comarca més septentrional de
la Franja, es troba tant a l’Aragó com a Catalunya. Va excloure decididament la Vall de
Benasc i es va mostrat escèptic a admetre que en el passat
s’hagués parlat català a Montsó-Binèfar. Dins d’aquesta
mateixa sessió Natxo Sorolla
presentà amb molt de detall les
enquestes fetes en aquests
darrers anys sobre la situació
sociolingüística del català a la
Franja. Va tancar les sessions
del matí Màrio Sasot parlant
sobre els escriptors i la literatura que es fa en català a l’Aragó. Va destacar que, tot i la
baixa demografia de la Franja,
hi ha ací un dels percentatges
més alts d’escriptors amb obra
publicada i en actiu –36 en
total. En les obres s’ha passat
del predomini de la temàtica
rural –mai no idealitzada– i
amb una situació geogràfica

RICARD SOLANA

Júlia Llambert

Presentació al Museu de l’Ebre (Tortosa) de les exposicions cedides per
l’Associació Cultural del Matarranya

molt concreta, a una deslocalització creixent (i traieu al mot
les connotacions econòmiques
que puga tenir). Sasot feu una
crida perquè aparega una
novel·la on es descriga la situació escindida de la Franja –tot
admetent que se’n troben fragments a les obres publicades,
i observa que al costat de molta
narrativa i poesia, hi ha ben
poc teatre. Des del públic es va
insistir en la necessitat de prendre més en consideració l’assaig per part de la crítica literària franjatina, en un moment en
que aquest gènere està creixent en quantitat i qualitat en
aquest territori.
A la vesprada Josep Galan
va fer una relació, jo diria que
quasi exhaustiva, de l’associacionisme a la Franja i l’activitat cultural que se’n deriva:
trobades, premis, exposicions,
debats, campanyes, edicions,
revistes i, evidentment, no ha
deixat d’esmentar la que teniu
entre mans: Temps de Franja.
A continuació, moderada per
Hèctor Moret, es va celebrar
una taula rodona amb els

escriptors Andreu Carranza,
Andreu Subirats, Susanna
Barquín i Juli Micolau sobre el
model de llengua literària que
fan servir. Tot i que en part la
discussió derivà sobre la dificil situació de la llengua catalana –i no només a la Franja–,
s’ha fet evident la necessitat
de tornar a insistir sobre el
model de llengua literària i
mirar de trobar un cert consens
en posicions que s’evidencien
quasi antagòniques entre –i
simplifico i molt– «occidentalistes» i «orientalistes».
Finalment la jornada tingué
un brillant colofò a la nit, amb
el concert que oferí el grup
barceloní Túrnez & Sesé, que
presentà les cançons del seu
nou disc, L’arbre de l’esperança, compost per poemes de
Josep Carner i Salvador Espriu,
i rescatà algunes de les millors
cançons del primer disc,
Quedarà la paraula, dedicat a
musicar poemes de Desideri
Lombarte. Un recital rodó on
es va fer palés el fantàstic creixement musical i artístic
d’aquest grup.
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Camí de sirga, elegida millor novel·la dels darrers
30 anys per quaranta crítics literaris aragonesos
Màrio Sasot
La novel·la de Jesús Moncada Camí de sirga ha estat la
més votada per una quarantena de crítics, escriptors, professors universitaris i periodistes
enquestats pel suplement literari «Artes y Letras de l’Heraldo de Aragón, que coordina l’escriptor i periodista Anton
Castro, amb motiu de l’arriba-

da al número 100 de la nova
etapa del suplement.
Segons ens comenta Castro,
«es van sol·licitar a un grapat
de escriptors, professors i
periodistes de la casa que en
algun moment determinat
havien col·laborat amb el
Suplement que passessen un
llistat amb cinc llibres de narra-

EL DUO RECAPTE ACTUA A SARAGOSSA

Primera edició de Camí de Sirga, edicions de la Magrana, febrer 1988

El proper diumenge 15 de maig, el veterà duo franjolí
«Recapte», format per Antoni Bengochea (veu) i Màrio Sasot
(Bandúrria), dedicat a difondre la poesia dels autors de l’Aragó catalanòfon amb acompanyament musical, actuarà a Saragosa al conegut pub de música en directe «La campana de los
perdidos», un any després de la seua darrera participació,
també a la capital aragonesa en el cicle «Noches de Juglares»,
que cada any en aquestes dades té lloc a l’escenari natural del
Parc Delícias.
El recital de «La campana…», situat al carrer Prudencio,
darrera dels jutjats de la Plaça del Pilar, tindrà lloc a les 21 h.

tiva, cinc de poesia, cinc d’assaig, història o biografia, i cinc
de literatura infantil o juvenil,
els que més els havien sobtat,
emocionat o agradat en els
últims 30 anys».
Dins de l’apartat de narrativa, Camí de sirga, la novel·la
emblemàtica de Moncada, fou
la més votada al rebre 13 vots,
seguida de Amado Monstruo,
de Javier Tomeo amb 10 vots,
i Frío de vivir, de Carlos
Castán, amb 7 vots. Dibujos
animados, de Fèlix Romeo
obtingué 7 vots i Carreteras
secundarias, d’ Ignacio Martínez de Pisón, 6 vots.
Quant a escriptors, l’autor

més votat fou aquest últim,
amb 30 vots, que inclouen el
suport a set de les seues
novel·les. Fernando Lalana,
amb 18 vots a diferents obres
seues, i Javier Tomeo i Moncada, amb 17 vots, foren els
següents. A part de Camí de
sirga, 4 obres més de l’escriptor mequinensà foren esmentades pels crítics aragoneses.
Tots aquests resultats confirmen aquesta novel·la d’en
Moncada com una de les obres
narratives més sòlides i transcendents escrites per un
aragonès de naixement des dels
temps de Ramon J. Sender i
Benjamín Jarnés.
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GALERIA DE PERSONATGES
Ma Antonieta Leonor Calvet Castañ
«El meu conte vol significar el triomf de la solidaritat i
el sentiment sobre els enfrontaments ideològics irracionals»
D. Sarrau
Tot i que la fragatina Maria
Antonieta s’inclinava temps
enrera pels estudis de Dret,
estudis en què es va llicenciar,
mai s’hi ha dedicat perquè la
passió que sempre ha sentit per
les llengües, especialment
l’anglès ha superat la inclinació inicial. Així que, de l’Escola
d’Idiomes de Saragossa va
saltar a Oxford i de pas va
tornar al continent a estudiar
francès a Brussel·les. Des de fa
quinze anys dirigeix l’acadèmia The College a la capital
del Baix Cinca. Si el primer
va ser una inclinació i el segon,
una atracció, la passió per la
literatura, la literatura escrita,
és una passió per a ella. Nosal-

tros ho sabem i des de fa temps
l’animem a escriure en la nostra
llengua. Els seus inicis literaris van consistir en un poema
–Cuentos de luna– que l’any
1991 va veure la llum de les
mans de l’Institut d’Estudis
Altoaragonesos. Durant uns
anys va estar madurant una
novel·la, l’argument del qual
coneixem bé, que va ser presentada finalment el 2002 al Premi
Mario Vargas Llosa de novel·la
hispanoamericana. En va ser
finalista i ara les seues cabòries
la porten a trobar una editorial
que vulgui editar l’obra. Les
nostres pressions, pel que
sembla, han donat fruit ja que
el gener de 2005 va decidir

presentar un petit conte, en
català, als Premis Casal Jaume
I de Fraga i va aconseguir el
premi per a adults. Aquesta
petita història, radicada en la
postguerra –El Nadal de 1941–
té com a tema central el fet
que el ser humà, la Humanitat
sencera, ha d’estar per damunt
dels enfrontaments ideològics.
La felicitem, ja no només pel
premi, sinó, i sobretot, per la
seua decisió, encertada decisió,
d’entrar en el club dels autors
literaris catalanoparlants
d’Aragó.

CRÒNIQUES TAGARINES

Faió i
Mequinensa
Esteve Betrià
En el català general ’minyó/minyona’ –si més no en el català
central– és sinònim de ’noi/noia’ i –si més no en el català meridional– de ’xiquet/xiqueta’. En l’antic llenguatge de la navegació per l’Ebre, ’minyó’ significava ’aprenent de llaüter’ (allò
que en la marineria se’n diu grumet). En l’últim terç del segle
XIX i en la primera meitat del segle passat, molts nois de
Mequinensa i de Faió –dues de les poblacions de les ribes de
l’Ebre amb un més extens passat lligat a la navegació per aquest
riu– s’iniciaven en el món laboral fent de minyons als llaüts que
solcaven, d’Escatró a Tortosa, les aigües de l’Ebre. Les noies
d’aquestes dues viles sovint s’hi iniciaven ben jovenetes fent
de mosses a les cases fortes del poble i, amb pocs anys més, de
minyones a Barcelona i voltants. Tant ’mossa’ com ’minyona’
signifiquen, en aquest cas, ’noia jove contractada per fer les
tasques domèstiques en una casa’. Sense anar més lluny, mon
iaio va ser minyó de llaüt i sa filla –ma mare– féu de minyona
a Barcelona fins que en casar-se se’n torna al Poble. Milers de
noietes i noies de la Franja, i del sud i oest del Principat també,
van fer de minyones a Barcelona en la primera meitat del segle
XX. És fàcil trobar, per dir-ho així, algunes d’aquestes minyones en les pàgines de la literatura memorialista d’autors barcelonins, gairebé sempre de família benestant: de tant en tant, se
li escapa a l’escriptor memorialista una referència escadussera

a la minyona aragonesa que parlava català amb accent lleidatà
o tortosí, a la minyona originària de Mequinensa, de Faió, de
Maella,…
A finals dels anys seixanta del segle passat, la meua família es
va haver de traslladar, enmig del daltabaix vilatà d’aquells anys,
del Poble al barri de Gràcia de Barcelona, un trasllat fet a contracor i amb un fort sentiment d’aflicció compartit per moltes altres
famílies mequinensanes, tant amb les que van restar al territori
com amb les que van haver d’anar-se’n lluny. Una cosa pareguda, potser encara d’una manera més dura, va passar amb moltes
de les famílies del veí i també desaparegut poble de Faió (desaparició, per cert, que sovint s’obvia o, simplement, no s’esmenta): molts faionencs també van haver de cercar refugi a la capital de Catalunya. Faió i Mequinensa tal vegada han estat, fins ara,
les dues viles –d’entre les poblacions que constitueixen el mosaic
de la Franja– amb una història, una economia i una societat més
semblants. I també han compartit un mateix destí i, en certa
manera, una mateixa idiosincràsia social. Encara ara recordo
com els menjadors de desenes –potser centenars– dels domicilis barcelonins de les famílies mequinensanes i faionenques estaven presidits, com ara mateix, per grans fotografies en blanc i
negre de les respectives poblacions d’origen. Fou una manera,
primitiva si voleu, de manifestar els vincles que les unia als seus
pobles; i encara les uneix.
Tot això em ve al cap en veure com en la recent divisió comarcal aragonesa una d’aquestes dues poblacions, Mequinensa, ha
estat inscrita al Baix Cinca, mentre que l’altra, Faió, ho ha estat
a la comarca del Baix Aragó-Casp. Ho podeu lamentar, com jo
faig, però vos podeu reconfortat pensant que la geografia continua essent contundent; i les idiosincràsies d’aquests dos pobles,
molt tossudes.

Temps de Franja 46

20/4/05

17:40

Página 18

18 PAÏSOS CATALANS

Núm. 46. Abril-Maig de 2005

TEMPS DE FRANJA

Llengua d’alta volada
Carme Messeguer
Finalment, reservar un bitllet
d’avió Barcelona-Londres en
línia es pot fer també en català.
Easyjet, la companyia de vols
econòmics, ofereix des de fa
uns dies la seua pàgina web en
llengua catalana. L’empresa
anglesa, que va ser la primera
a oferir vols econòmics a casa
nostra, va determinar traduir
els continguts de la seua pàgina web al català després de la
pressió popular exercida
mitjançant correus electrònics.
La traducció al català ha anat
acompanyada de la traducció a
altres llengües, com l’hongarès,
fins arribar a un total de 15
versions. En canvi, la companyia irlandesa Ryanair, que
opera des de diferents aero-

ports dels Països Catalans
(Perpinyà, Girona, Reus, l’Alguer), va presentar la seua pàgina web en català des d’un bell
principi. Igualment la companyia catalana Vueling dóna l’opció de consultar la seua pàgina web en català.
La decisió d’Easyjet de
conferir un tracte normalitzat a
la llengua catalana ha suposat
que aquesta companyia publicités exclusivament en llengua
catalana a València i rodalies
l’inici dels vols que enllacen
l’aeroport de Manises amb
Londres, Berlín o Bristol. Cal
dir que Easyjet ja s’anunciava
en català en mitjans de comunicació escrits, fins i tot si eren
escrits en castellà, tot i que

s’havia negat a traduir la pàgina web al català adduint que
resultava excessivament car.
Tot plegat és un exemple més
de la força que pot arribar a
tenir la mobilització popular
via correu electrònic, com ha
quedat demostrat en casos com
la demanda de doblar al català
les diverses versions cinematogràfiques de Harry Potter i a
pesar de poder acabar escaldats amb experiències desagradables com la que li va tocar
viure al jove Eric en reclamar
la normalització de la llengua
catalana a diversos supermercats. Encara amb més raó, com
que s’ha de saber ser agraïts,
des de valencianisme.com, una
web d’informació i foment del

valencianisme, es proposa felicitar la iniciativa d’Easyjet
també per correu electrònic i
s’ofereix un model d’escrit
d’agraïment per fer arribar al
servici d’atenció al client de
l’empresa.
Ara bé, per si en quedava cap
dubte, sempre hi haurà llengües
més «legals» que altres. I si no,
llegiu l’advertiment que per
curar-se en salut fa la companyia als usuaris en llengua altra
que l’anglesa: «El document
que apareix a continuació és la
traducció de l’anglès de les
Condicions de la Companyia.
De tota manera, la versió en
anglès roman com a document
de referència i preval en cas de
discrepàncies.»

SOM D’EIXE MÓN

Persones
Francesc Ricart
Josep Pla va escriure una seixantena de retrats: Homenots, que
per als entesos són dels seus millors treballs. Aquest articulista
es proposa parlar avui de persones. Malauradament, però, des
d’ara oblideu el nom de l’escriptor empordanès perquè la meua
producció ofèn al costat de l’obra planiana. De fet, haver gosat
a emprar el nom de Pla en va potser ja és un pecat mortal i un
servidor anirà de pet a l’infern dels literats, dels literats dolents,
vull dir. Ja em perdonareu la disgressió. I és que he pensat a parlar
de persones i de coses que s’han atribuït persones més o menys
significades en aquests àmbits nostres.
No sé a vosaltres, però a mi el Ministre espanyol Bono em
provoca basques, com quan de petits dèiem que teníem ganes
d’arrojar, dit amb aquest so estrany per nosaltres. Sabeu què li
vaig sentir dir en el programa de la Mònica Terribas, parlant del
País Basc? Que si fessen un referèndum i el 100% (sic) de la
població demanés l’autodeterminació, doncs que aleshores els
bascos se les haurien de veure amb l’imperi de la llei…
Vidal Vidal s’ha guanyat el reconeixement de tothom en
aconseguir que tots els restaurants de les comarques de Lleida
tinguen la carta en català. L’escriptor d’Arbeca, des de la seua
feina a l’administració, ha demostrat valor i intel·ligència per fer
complir la llei de política lingüística del Principat… Per si no
ho sabíeu, l’acció de Vidal Vidal no afecta la Franja, o siga que
ens continuaran oferint garbanços, asselgas, carne de cerdo, etc.
(L’etc val també en català, però no sé com es menja).
Enguany és el que fa cent del naixement de Joan Coromines:

la persona que amb la seua fenyada immensa ha aixecat acta de
la naturalesa dels parlars de la llengua catalana. Li’n devem
admiració, de la seua obra, i sobretot l’agraïment d’ajudar-nos
a reconèixer com a components d’una comunitat parlant. Potser
no és el lloc, però com seria d’interessant seguir les passes de
Coromines o de mossèn Alcover a l’hora de fer les enquestes i
entrevistes amb les persones de la Franja que els van ajudar a
comprovar les característiques del català a les nostres comarques
i aixecar-ne l’acta.
Una llengua que hi ha florit si atenem l’aparició d’escriptors com
Francesc Serés, de qui tothom diu meravelles, a qui vull felicitar
per articles com «Més enllà de la fe», a TdeF del mes de gener.
Tot i no ser-hi present, Serés va planar a la jornada de Tortosa que
va organitzar l’Associació d’Escriptors de Llengua Catalana.
Una altra persona que s’ha fet notar és l’omnipresent Quim
Gibert, premiat a Blanes en la convocatòria dels premis Ressò,
en la modalitat d’articles periodístics. Gibert és un element incisiu, capaç de remoure consciències i aportar llum i arguments a
la catalanitat desvalguda.
En dir aquest adjectiu no he pogut sinó tenir present les persones de JOYCO, les treballadores i treballadors de l’empresa
d’Alcarràs que són víctimes de la deslocalització, aquest fenomen tan actual a què, ens diuen, ens hem d’anar acostumant.
És clar que hi ha més persones i notícies a «ressenyar”: des de
Miquel Bauçà, fins a Jaume Piqué (Jimmy Jazz); o del canvi de
directora (i de direcció?) de La Voz del Bajo Cinca, al tancament
de l’última atracció de la casa El Caspolino a Barcelona… Us en
recordeu, de les casetes de tir de les firetes d’abans? M’explicaven que El Caspolino ja venia a Fraga els anys quaranta, i es posava al Cegonyer, segurament davant de Ca Martinet, una botiga de
tota la vida que havia servit gàbies, topinets, cassoles, espardenyes…, tal com explicava la senyora Carme Vilar a l’entrevista que
li dedicava La Voz amb motiu del tancament definitiu. Gràcies!
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Centenari del capellà de Ballovar mossèn Arnal, secretari de Durruti

Un personatge, entre la història i el mite (I)
Javier Ortega
Es compleixen ara cent anys
del naixement de mossèn
Arnal, un capellà que va arribar a ser confident i secretari de
Durruti. Un personatge carregat d’història i mitologia. Què
pot dur un capellà de poble a
enrolar-se en la columna anarquista de Buenaventura Durruti i arribar a ser-ne el seu confident i secretari? És el cas de
Jesús Arnal, que, en esclatar la
guerra civil, va eixir fugint de
la parròquia d’Aguinaliu, en
terres de Graus. Va arribar,
primer, a Barbastre, on es va fer
passar per un milicià de la
secció de transports, i, després,
va seguir, a través de barrancs
i camps, fins a Candasnos, vila
en què havia nascut el 1905.
Allí es va trobar amb el president del Comitè Revolucionari Local, Timoteo Callén, amic
seu des de la infantesa, que, en
veure que perillava la seua vida,
li va dir que la manera més
segura que no li passés res era
posar-lo a la columna de Durruti. Tot el poble, congregat a la
plaça, va exigir respecte per la
seua vida. Mossèn Arnal es va
estranyar de la proposta:
«Com!? Jo a la columna de
Durruti?» Callén li va contestar que no s’amoïnés perquè
ell era amic íntim de Durruti i
n’hi hauria prou a dir-l’hi.
En aquest punt de la història
hi intervé José Arner, advocat
i sacerdot, assessor jurídic de
l’Arquebisbat de Saragossa,
qui, juntament amb Juan Salas,
va publicar el 1995 les memòries novel·lades de mossèn
Arnal. «Ell no va ingressar a la
Columna de Durruti de «motu
propio», ni per idees anarquistes, sinó fugint i tractant de
salvar la vida». Hi afegeix:
que» mai va abandonar el
sacerdoci, tot i que, en entrar a
la Columna, va canviar la indumentària, la sotana, per la

pròpia d’un milicià. Va haver de
mantenir-se en una suspensió
de fet, per l’entorn, ja que era
perillosíssim. A més, on anava
a celebrar la santa missa? on
anava a administrar els sagraments? Mai, però, va abandonar el sacerdoci». L’autor del
llibre puntualitza: «Jo vaig ser
el seu confident i abans de
morir em va cridar i em va
confirmar que mai va abandonar el sacerdoci. Hi ha un fet
significatiu: en terminar la
contesa es va acomiadar a la
frontera francesa dels seus
companys de columna i els va
dir: «Com que no tinc cap
motiu per penedir-me i no hi ha
res de què pugui ser acusat,
tinc el gran avantatge de poder
romandre a Espanya sense
exiliar-me». Es va quedar i va
ser ben rebut pel bisbe de Lleida i, tot seguit, se li va atorgar
el nomenament de capellà i va
exercir de rector a diverses viles
d’Osca, a Lascuarre, Laguarres, Monte de Roda i Castigaleu.
En 1947 va ser destinat com
a rector a Ballobar on va
romandre fins a la seua mort en
1971, i on és enterrat. Un bon
dia va rebre un qüestionari
enviat per l’Auditoria de Guerra
de Saragossa, les preguntes del
qual calia contestar. Entre d’altres, relacionades amb els
maquis, s’hi incloïen aquestes:
«Explique las relaciones que
tuvo en 1946, en Lascuarre,
con la partida de maquis del
comandante Drole i el capitán
Serrat». «Diga si por tal motivo se instruyó procedimiento
distinto del actual». «Diga si es
cierto que tuvo una entrevista
con la citada banda». Mai va
rebre avís de recepció a les
seues respostes, ja que algú va
tancar i barrar el seu cas.
El llibre «Jo vaig ser secretari de Durruti. Memòries d’un

capellà aragonès a les files
anarquistes» es va publicar en
1995 amb motiu del 25è aniversari de la mort del protagonista i va coincidir amb l’esbatull
que es va formar pel tractament que de la figura de
mossèn Arnal es feia a la
pel·lícula «Libertarias», interpretada per Miguel Bosé.
Arner declarava aquells dies:
«presenten mossèn Arnal com
un sacerdot desertor, com si
hagués abandonat el sacerdoci, s’hagués embotit en les
idees anarquistes i, després,
s’hagués reintegrat una altra
vegada al sacerdoci. Aquesta
versió no s’hi adiu, amb la
realitat. Ell mateix escriu a les
seues memòries que estava com
«un refugiat» a les files enemigues i mai com un col·laborador de la seua causa». Afegeix
que els dos principis de la seua
conducta eren no trair les seues
conviccions i ser lleial als que
li donaven suport».
En el dossier de presentació

de la pel·lícula de Vicente
Aranda s’hi pot llegir: «Miguel
Bosé és Jesús, que va existir en
realitat, va ser capellà, però va
deixar de ser-ho per tal de
passar a ser un dels homes de
confiança del líder anarquista
Durruti. Intenta convèncer les
milicianes de la necessitat
d’organització que existeix a
les files. Vol que deixin el front
i es dediquin a d’altres labors.
En realitat, només transmet les
decisions de Durruti». Miguel
Bosé veia així el personatge:
«Jesús representa el costat del
poder a la guerra, el de l’organització en front la ideologia. És la part antipàtica, frustrant, ambigua. Les idees són
les que mouen el poder i,
després, el poder acaba matant
les idees. En el fons, el personatge és força coherent amb
eixa idea de l’Església que
s’atansa més al poder que a la
fe. Per ell, la religió, no és més
que una via per aconseguir eix
poder».

La Franja
a Tortosa
Una jornada
aplega a
experts que
van parlar de la
llengua i la
literatura
d’aquest
territori.

Màgia a
Tamarit
Nou disc d’Anton Abad
El cantautor de Saidí ha tret al mercat el
seu cinquè disc amb músiques renovades
i cors àrabs.

Per sisena
vegada es van
reunir mags de
tot arreu per a
retre
homenatge a
Florence Gili.
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El català
als carrers

Placa bilingüedel carrer de la Lluna de Massalió
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