FRAGA Palau Moncada del 5 a l’11 de setembre
BARCELONA Institut d’Estudis Catalans del 13 al 29 de setembre
[dia 28 a les 19h: xarrada i visita guiada a l’exposició]

MOLLET DEL VALLÈS Casal Cultural del 30 de setembre al 12 d’octubre
FRAGA IES Bajo Cinca del 14 al 26 d’octubre
PENA-ROJA del 27 d’octubre al 5 de novembre

La llengua
catalana
a l’Aragó

Trobada a
Massalió
Actes culturals,
musicals i
festius animaren
la 15a Trobada
Cultural del
Matarranya.

Moncada en la memòria
Les cendres de l’escriptor reposen ja al
solar de la seua casa natal a la vila de
Mequinensa.

La Franja emigra
Un informe assenyala la lenta, però
progressiva, despoblació de les nostres
terres.

Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó
JAUME CASAS
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El futur a l’Aragó
és Temps de Franja
La construcció dels estats sobre la base d’una
nació s’ha fonamentat, històricament, en els principis rectors d’un passat comú i una llengua
comuna. En nom d’aquesta concepció, els estats
han violentat les comunitats que es diferenciaven
cultural i lingüísticament de la idea única i
homogènia que havia de caracteritzar una nació,
justament perquè se sustenta en la creença que on
hi ha una llengua hi ha una nació i un estat.
En aquest context, la Franja ha sobreviscut
amb una llengua diferent a l’oficial, tant a les
Administracions locals com a l’autonòmica i a la
central, i ha generat una manera de fer, des del
punt de vista de la llengua i, sobretot, de la identitat, flexible i allunyada de la uniformitat.
Tal com explica el sociòleg Josep Espluga a
Urbilatèria (col·lecció Quaderns de les Cadolles), els habitants de la Franja mos sentim més
aragonesos o més catalans segons qui mos pregunta. I som capaços de trobar semblances i diferències tant amb aragonesos com amb catalans,
potser perquè hem tingut el privilegi de mantenir-nos fora de les vel·leïtats uniformitzadores
de tots els cantons. Per què privilegi? Justament
perquè els temps canvien, i el món també.
Des de finals dels vuitanta del segle passat,
quan es comença a parlar de globalització, s’inicia també el trontoll dels estats nació tal com
havien estat pensat fins llavors. Els fluxos internacionals de persones, més que de capitals i de
mercaderies, fan que les societats siguin cada
cop més multiculturals, amb moviments més o
menys violents de reafirmació dels fonaments
nacionals, entesos des d’un passat més o menys
idealitzat, en tot cas dibuixat a partir de trets
homogeneïtzadors.

ESTISORES
Miguel Estaña

Aquests canvis, que no tenen marxa enrere fan
que puguem afirmar que el futur o és temps de
conflicte o és temps de Franja.
Els habitants d’aquesta terra de llengua catalana, de dret civil aragonès, de relacions socials i
econòmiques amb els veïns aragonesos i amb els
veïns catalans, camaleònica si es vol, conté un
tresor. La Franja pot proporcionar a l’Aragó la
capacitat d’erigir-se en comunitat d’avantguarda
en la construcció de les nacions del segle XXI, basades més en la defensa i la protecció dels drets de
les persones i dels col·lectius que no en l’homogeneïtzació cultural. I és que els habitants de la
Franja viuen des de fa desenes d’anys en el que
Emilio Lamo de Espinosa anomena el nacionalisme postnacionalista, aquell que ja no vol que les
persones s’assemellen a una idea, tant si com no,
sinó que té com a prioritats a les persones i els seus
drets.
Per això, des de la Franja hem d’exigir al Parlament i al Govern d’Aragó, com a òrgans de representació dels ciutadans d’aquesta comunitat, la
fermesa i la valentia d’engegar un procés de tolerància i respecte als drets de les persones i dels
col·lectius que ha de tenir com a primera prioritat
la normalització lingüística. L’Aragó no té una sola
llengua pròpia, n’hi ha almenys tres, i totes han de
tenir el mateix respecte, perquè totes són vehicles
de comunicació entre les persones que formen
aquesta comunitat. I les persones i els seus drets,
individuals i col·lectius, han de ser els eixos prioritaris de present i de futur.
Com a primer pas, el Parlament d’Aragó ha de
ser capaç d’aprovar una Llei de Llengües respectuosa amb tothom. I, per tant, ha de fer oficial el
català.
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salutació del director
Deien els vells rockers que «els millors sempre morien joves».
Una sensació similar ens succeeix als que portem uns quants anys
treballant per la dignificació de la cultura de la Franja, reivindicant la normalitat, en peu d’igualtat amb els altres, de les
terres on vam nàixer. Sentim que ens estem quedant poc a poc
orfes de referents i de figures que d’alguna o altra manera ens han marcat un camí amb el seu
pensament i el seu exemple de vida i de treball.
En aquest malaurat estiu hem perdut la presència viva de dos persones molt estimades per nosaltres i que han estat un punt de referència dins del món literari i associatiu de la Franja: el narrador mequinensà Jesús Moncada i l’alcalde de Queretes Toni Llerda.
Dels dos luctuosos fets donem complida notícia en aquest número.
Tot això ens porta a la reflexió de que la gent que va començar el camí de la reivindicació social
política i lingüística allà pels anys 70 té l’obligació de preparar el progressiu reemplaçament. I
això obliga a crear un marc propici dins del món associatiu per a que hi hagi gent jove interessada i compromesa amb aquests temes.
Màrio Sasot
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Salutació del director
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Gairebé tots estem per acceptar la cultura de
la diversitat, –matisem això–. Però te molt ressò
adoptar postures paternalistes, per ser solidaris,
de que aquí fa falta gent, que ningú parli malament dels africans, sudamericans ni d’altres.
D’acord. Ara bé, aquests mateixos desprecien el
pròxim dient que els treballs de la terra i de la
construcció és el més baix que hi ha, es pressuposa que aquí no s’han de voler fer. D’altres estan
en contacte amb gent de fora, apadrinament,
defensa d’extrangers… Magnífic fins a aquí.
Però resulta que poden menysprear al del costat,
pel seu origen, per on viu, per com és o com parla,
per la seva pinta, fins i tot pel seu pes, amén del
sexe.
Tornant a les feines, entre les feines menyspreades, desconegudes i discriminades, la del
camp està en la primera fila. Fins i tot el Ministeri es considera de segona. Sembla que només
compta el tema de les subvencions, solució que
pot ser errònia a llarg termini.
La gran quantitat d’aspectes i de matisos que
hi ha en cada cultiu, l’adaptació que han anat fent
els pagesos a les maquinàries i noves tècniques,
com a la feina de les granges immenses que
treballen per a grans empreses fa que els petits
propietaris ho tinguin molt difícil o que desapareguin. Tan mediatitzat que està tot i aquesta
realitat tan nostra a penes surt als mitjans de
comunicació. El que si va ser un bon exemple
és el llibre de les masíes de Mont-roig, la
decadència dels masos, amb els seus corrals de
petits propietaris. Per moltes zones del Matarranya es poden veure finques molt maques
abandonades i malaguanyades: pinedes, vinyes,

camps de cereals, horta, pastoreig… que tot
plegat, ja no és un canvi sinó un abandó i mala
administració. No pot quedar en l’oblit.
Josefina Motis

Més informació de regadius
Observo que sovint el corresponsal al Matarranya ens informa de temes que afecten al regadiu i a l’agricultura d’aquella zona, i bona mostra
d’això és tot el que ens conta sobre el pantà de
la Torre del Comte. Com que és un tema que
m’interessa, seria de desitjar que també a les pàgines del Baix Cinca, de la Llitera i de la Ribagorça
apareguessin articles que ens parlessin de l’aigua, dels regadius que s’han de fer a unes, que
hi ha a d’altres, dels problemes que sabem que
hi ha per a la implantació de noves tècniques de
regadiu, de repoblació, etc.Una sèrie de temes
que afecten aquest sector i que d’alguna manera han suposat i suposen l’enriquiment de la
nostra Franja. Seria possible alguna mena d’informació per part d’algun dels seus corresponsals?
C. Visa Martínez
Igualada

NOTA DE LA REDACCIÓ
En el TdF núm. 40, firmava l’entrevista
feta a Antonio Fontdevila Aguilar, alcalde de
Castillonroi D. Sarrau, quan en realitat havia
de dir Josep Espluga.
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No em desanimaré
La frase del títol l’he escrit
mentalment més de cent
voltes, com a càstig, al meu
quadern de militància lingüística. El motiu? El desànim que
em provoquen els usos lingüístics de la majoria dels infants
de Torredarques que viuen fora
de la vila. El pitjor és que la
majoria són a Barcelona o a
Castelló. A l’estiu, doncs, el
poble s’omple de iaios cridant
als néts «a comer» o renyantlos per alguna malifeta en el
bell idioma d’en Cervantes,
força estrafet «por el acento
vernáculo de los lugareños».
No ho entenc: el xiquet escolaritzat en català amb, com a
mínim, la meitat de la família
catalano-parlant, però amb el
castellà com a llengua de comunicació. Ni tan sols s’albira una
espurna de bilingüisme. Suposo que és la conseqüència d’anomenar «xapurriau» al propi idioma. Qui vol transmetre al fill, en
un món globalitzat, una parla
amb aquest nom? I el català?
Segons la «Brunete mediàtica»
és l’idioma dels imperialistesfenicis-insolidaris.
Democràcia, estat de les
autonomies, immersió lingüística… però ja em veig de vell,
assegut a la porta de casa –un
nou Tio Canya– sentint la gent
de ciutat parlant en castellà.
Tot això sumat a la mort
sobtada de l’amic Toni. Recordo una conversa al menjador
de Torredarques, intentant
entendre perquè dedicàvem
tants esforços a això del català.
Ell em va donar la clau: és
com un sacerdoci, una qüestió
de vocació. Recordo aquell
mig somriure seu, sempre
conciliador i optimista.
No em desanimaré… encara que
només sigue per seguir l’estela de
la gent com en Toni Llerda.
Carles Terès

CARLES TERÈS

L’ESMOLET

HA MORT EL POLÍTIC I DINAMITZADOR
CULTURAL TONI LLERDA
Una vida tallada i un exemple viu
Lluís Rajadell
Toni Llerda, l’alcalde de
Queretes –desaparegut el passat
17 d’agost als 44 anys– en un
homenatge pòstum a Desideri
Lombarte, va comparar este
incansable lluitador per la dignificació del català d’Aragó amb
una vella olivera que la mort
havia tallat per la soca, però de
la que havien naixcut brots
ufanosos carregats de futur. Va
morir Desideri Lombarte, ha
mort Jesús Moncada i ara mor
Toni Llerda. Han desaparegut
sense veure fet realitat el seu
somni de justícia per als 60.000
aragonesos catalanoparlants
que, després de vint-i-cinc anys
de democràcia, segueixen sense
veure equiparats els seus drets
lingüístics amb els dels castellanoparlants. Els tres somniaven amb garantir el futur de la
llengua pròpia de la Franja amb
una llei de llengües moltes
vegades anunciada i mai
concretada.
La implicació del Toni en la
defensa del català d’Aragó va
ser pionera al Matarranya.
Quan encara no se’n parlava
de llibres en la nostra llengua,
ni les paraules catalanes es
pronunciaven en cap acte
públic o semipúblic ni ningú

tenie la gosadia d’anomenar a
la nostra parla pel seu nom,
Toni obria camí des del seu
poble amb «Gent Jove», potser
la primera associació cultural
que es va batejar en català a la
província de Terol. Enganxines, articles i fullets desafiaven
des de Queretes la caverna anticatalanista, que allavonts era
molt més nodrida i bel·ligerant
que no actualment.
El seu activisme cultural el
va portar a embarcar-se en
projectes literaris, musicals i
socials. Quan la flameta que
havia encès la Trobada Cultural del Matarranya va prendre coll i es va convertir en
una foguera escalfadora, va
promoure, amb un col·lectiu
de gent del Matarranya, l’Associació Cultural del Matarranya, de la qual va ser el
primer president. Des d’aquella plataforma, va participar
en nombroses gestions davant
de les institucions aragoneses
en defensa dels drets dels catalanoparlants, però el fruit més
desitjat, una llei de llengües
digna, no va caure de l’arbre.
Ara pareix que està una mica
més madur, però Toni no es
volia enganyar. En valorar la

tasca desenvolupada per l’actual Govern d’Aragó PSOEPAR, no amagava l’escepticisme respecte als anuncis que
la llei és ja al paritori. Era, en
la seua opinió, el principal
dèficit de gestió, encara que
ell mateix fora alcalde, diputat provincial i militant del
PSOE.
Però, com mols altres lluitadors per la dignitat d’una llengua i dels seus parlants, Toni
Llerda no va lluitar en va. La
vella olivera es pot tallar a ras
de terra, però els seus arrels
donen vida a un núvol de pollissos que, amb el temps, es
converteixen en arbres carregats de fruit. I l’exemple i el
treball de Toni encara en donaran molt de fruit.

Un pioner en la reivindicació cultural
Javier Ortega
Abans de posar-se en política i arribar a ser batlle i diputat provincial fou un activista
cultural i un pioner defensor
del català que parlen a l’Aragó
unes 60.000 persones. Antoni
Llerda Juan, batlle socialista
de Queretes, va morir el dimecres 17 d’agost als 44 anys
mentre era traslladat en
ambulància a l’hospital comarcal d’Alcanyís. Uns dies abans
havia sentit dolor lumbar i

febre, segons fonts del centre
hospitalari. L’endemà li van
practicar l’autòpsia, la qual
detectà una infecció de tipus
meningitis. Estava casat i tenia
dos fills.
L’inesperat traspàs d’en Toni
Llerda ha caigut com un cop de
maça damunt els àmbits polítics
i culturals de Terol, on era molt
conegut i estimat. Els seus
companys de partit, entre ells
els dirigents Ángel Gracia i

Vicente Guillén, l’han definit
com un polític «diferent, conciliador, de gran humanitat i d’un
gran cor, afable i compromès
amb la seua terra, cosa que li va
fer guanyar molts amics». Gran
amant de la música, formava
part d’una xaranga i de la banda
municipal del seu poble, de la
mateixa manera que els seus
dos fills, Albert i Andreu.
Professionalment, era empleat
de banca i exercia a la sucursal
(passa a la p. 5)
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L’excursió
de les cireres
Ere la primavera del
cinquanta-i-set, uns mesos
abans de que l’Sputnik obrire la Carrera Espaial voltant
la terra per defora de l’atmòsfera, i a la Codonyera estave
de mestre D. Pascual Marzo,
que més tard se casarie i farie
escola a Mont-roig.
Al nostre terme mai hi ha
hagut molts cirerers encara que
es crien prou bé; i els sagals,
al mes de maig les anàvem a
furtar on vinguere bé.
Però l’oncle Moreno de la
carrera del Pilar tenie al terme
de Bellmunt dos cirerers,
grans com empelts, que aquell
any estaven carregats com una
tinya. I com a ells ja els eixien
pel ulls de tantes cistelles que
en baixaven, a l’Àngel, lo
Moreno jove, que també venie
a l’estudi, se li va ocurrir que
podíem anar d’excursió a
menjar cireres al seu camp. Ni
cal dir que el Sr. mestre
encantat de la vida i la trentena d’aplicats estudiants de
la Enciclopèdia Álvarez,
bojos de contents.
El dijous de vesprà no hi va
faltar ningú a les Eres. Sis
quarts d’hora de camí costes
amunt passant per diferents
termes del contorno amb les
parades sembrades de blat
que ja madurave i el pinar
exuberant voltant les petites
propietats on creixien els dos
cirerers que havie plantat l’oncle Moreno quant encara
s’amagaven los maquis per
aquells barrancs.
Després de rebaldir un parell
d’hores per allí menjant-ne
sense coneixement, vam tornar
al poble camí avall, els uns
cantant de contents i el altres
gemegant de cansats. Perquè
aquell ere un temps miserable
i trist –la Dictadura, emigració,
gelades de les oliveres…– però
també hi havie moments de
joia col·lectiva que mos agrade recordar.
Tomàs Bosque

5

Presentació a la Codonyera de dos
poemaris de José Miguel Gràcia
Júlia Llambert
Com a colofó de les Setmanes Culturals de la Codonyera
el dia 14 d’agost d’enguany
s’hi han presentat dos poemaris recentment publicats de J.M.
Gràcia. Es tracta de Vers a vers
a Barcelona, premi Guillem
Nicolau 2004 de la DGA a un
llibre en català, i publicat a la
primavera, amb el número 15,
pel Departament d’Educació,
Cultura i Esports dins de la
col·lecció «Literaturas de
Aragón. Serie en lengua catalana», així com de Fets i temps
de la Codonyera, tot just acabat
de publicar uns dies abans per
l’Ajuntament de la Codonyera
en col·laboració amb la Comarca del Baix Aragó i l’Associació Cultural del Matarranya.
L’Acte va ser presidit per l’alcalde de la Codonyera, Luis
Miguel Sábado, acompanyat
de la regidora de cultura María
José Gascón. La presentació
dels poemaris va anar a càrrec
de José Ramon Molins i d’Artur Quintana. Indicaren que
ambdós llibres se centren en
els espais vitals del poeta: la
Codonyera on va nàixer i passà
la infantesa i la primera joventut, i on manté casa, i Barcelona on viu i treballa. El primer,
Vers a vers a Barcelona, és un
viatge, entre el somriure i la
reflexió, entre el cal·ligrama,
el sonet i el joc de monosíl·labs,
pels paisatges humans i de
d’Ibercaja a Queretes.
En Toni Llerda va tenir una
gran activitat cultural des dels
temps de la transició política.
Queden els seus diversos
treballs d’investigació sobre el
ric passat històric i les tradicions de Queretes, entre les
que destaquen les referències
prehistóriques, els jaciments
arqueològics, les pintures d’art
rupestre, les esteles funeràries
o els arcs gòtics característics

SIGRID VON DER TWER
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Presentació dels poemaris de JM Gràcia

pedra, els indrets, els objectes
i els panots de Barcelona. El
segon és una veritable enciclopèdia poètica de la Codonyera, necessari complement
de la que actualment s’hi troba
en curs de publicació per part
de J.R. Molins i Miquel Sanz.
S’hi descriu amb tot de detall,
amb el típic estil entre seriós i
enjogassat de J.M. Gràcia, la
gent i el territori de la Codonyera, el món de les llegendes i
anècdotes, el costumari,
refranys i cançons, gasiveries
i esplendors, el mite, podríem
dir, de la Codonyera, com Desideri Lombarte ho va fer per a
Pena-roja i Jesús Moncada per
a Mequinensa, i s’hi comença
a fer present el cal·ligrama
–recordem que tot i ser el darrer
llibre publicat de J.M. Gràcia,
és amb ell que va iniciar l’ofi-

ci de poeta. El llibre, acuradament editat, va acompanyat de
fotografies del mateix autor, de
María Carmen Díaz, Jesús
Celma i Jesús Pallarès, autor
també de nombrosos dibuixos,
i té un doble valor afegit: és
també un excel·lent manual per
a les classes on s’estudia l’entorn físic i humà dels alumnes
de l’Escola de la Codonyera i,
a més, ho fa en la llengua que
els és pròpia. Després de la
presentació J.M. Gràcia va recitar, o més ben dit, escenificar el
poema La tronca acompanyat
dels Gaiters de la Torrocella,
poble veí de la Codonyera, i
dels músics i cantaires d’aquesta darrera vila, José Antonio
Celma i els seus fills, els joves
joters Elsa i Germàn Celma.
Assistiren a l’acte un centenar
llarg de persones.

del casc urbà del municipi.
Va començar en el grup
cultural local Gent Jove i fou
un dels pioners en la defensa i
dignificació de la llengua catalana que es parla al Matarranya. Impulsà la creació, el
1989, de l’Associació Cultural
del Matarranya, de la qual va
ser soci fundador i primer
president. Les organitzacions
que treballen per la normalització d’aquesta llengua –a més

de la citada Associació Cultural del Matarranya– integrades
en la recent fundada Iniciativa
Cultural de la Franja, esperen
que, tal com ha anunciat el
president aragonés, Marcelino
Iglesias, en aquesta legislatura s’aprovi la Llei de Llengües,
segons es recull a l’Estatut
d’Autonomia de l’Aragó, per
al reconeixement, protecció i
foment del català i de l’aragonés.
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La carretera de Mont-roig,
una vergonya nacional
ELENA PÉREZ BERIAIN/HERALDO DE ARAGÓN

Lluís Rajadell

A raders de juny, un camió de grans dimensions es va quedar empalancat
a una corba de la N-232 prop de Mont-roig tallant la circulació

La carretera nacional 232
deixe de ser del segle XXI a
Ràfels (el Matarranya) per
entrar al túnel del temps i tonrar
al segle XIX, una centúria que
no torne a abandonar fins arribar a la província de Castelló.
Els 19 quilòmetres que van de
l’empalme a Ràfels al límit
amb la veïna Comunitat Valenciana no són propis dels principis del tercer mil·lenni, com
va quedar patent a finals del
mes de juny, quan un vehícle
especial que transportave un
transformador elèctric es va
empalancar a una corba de la
Vall de Lluna al no poder
donar-la de tan tancada que és.
L’incident va tallar el tràfic tot
un dia i, després, durant una
setmana més, el va dificultar
notablement. Només es podie
circular per un carril perquè
l’altre l’ocupave aquell camió
carregat de equipament elèctric.
Els responsables de l’expedició comentaven als mitjans
de comunicació que no esperaven trobar-se amb una carretera tant dolenta en un trajecte per una via de la xarxa
estatal. No va haver-hi més

solució que eixamplar la calçada, retirant valles protectores,
senyals i altres «obstacles» per
permetre que el voluminós
transport avançare pesadament
i amb prou patiments per la
tortuosa carretera. La Jefatura
Provincial de Tràfic de Terol va
obrir-li un expedient a l’empresa responsable del viatge,
encara que la vertadera responsabilitat recau en el pèsim estat
de la via.
Des de fa més de deu anys hi
ha un projecte per reformar la
carretera N-232 entre Ràfels i
Castelló, però l’empresa que
havia d’executar-lo va quebrar
i l’obra va quedar en suspens,
fins avui. Ha passat una dècada i encara no n’hi cap garantia de quan es tornarà a reemprendre el treball. Les darreres
novetats apunten a que s’ha fet
un nou estudi d’impacte
ambiental i caldrà reformar el
projecte original abans de traure’l una altra vegada a concurs
per adjudicar-lo. El PSOE diu
que encara confie en adjudicar la millora tantes vegades
pressupostada però mai realitzada abans d’acabar 2005. Però
està per veure.

La situació generada per
l’empalancament del transport
especial al mes de juny va ser
calamitosa i escandalosa. Els
alcaldes afectats –Mont-roig, la
Sorollera, Torredarques i
Ràfels– van posar el crit al cel.
Mentre el Govern complete la
tramitació del nou projecte, els
automovilistes –molts– que han
de passar per esta via que uneix
el corredor de l’Ebre amb la
Mediterrània per Vinaròs es
troben amb una carretera nacional estreta, tortuosa i sense
vorals. Allí es passe d’una velocitat mínima –al tram reformat– de 90 kilòmetres per hora
a un màxim de 60 –al tram
sense reformar–. I tot això amb
un risc elevat d’accidents, com
demostren les contínues
incidències que ocurreixen,
protagonitzades moltes vegades per camions que no poden
agafar les tancades corbes del
traçat. El darrer, el del camió
especial, que medie 40 metres
de longitud i pesave –amb

càrrega i tot– 346 tones. Massa
per una carretera desfassada.
La reforma prevista –quan
arribe– convertirà el «camí de
cabres» actual en una via de
dos carrils de 3,5 metres cada
u, amb vorals de 1,5 metres. A
més, hi haura carrils per a vehicles lents a les principals pujades i un viaducte per salvar la
conflictiva Vall de Lluna.
Els alcaldes estimen que la
millora prevista, a més d’aportar seguretat als veïns i a tots
els usuaris, incrementarà els
fluxos circulatoris entre el Baix
Aragó i la Mediterrània. El
potencial d’esta via és tan interessant que una de les principals reivindicacions de la
patronal, els sindicats i el
moviment «Teruel Existe» és,
actualment, la construcció
d’una autovia que, segons
s’anuncie, seguirà el mateix
trajecte que l’actual N-232.
Però abans caldrà millorar el
que ja existeix, una carretera
penosa i perillosa.

EL DUO RECAPTE ACTUÀ
AL FESTIVAL DE VALL-DE-ROURES
Antoni Bengochea i Màrio Sasot
(Duo Recapte) oferiren el passat 7
d’agost un recital a la sala d’armes del
castell de Vall-de-roures, dins del cicle
«II Festival de les arts excèntriques»
integrat en la campanya d’estiu «Festival de los Castillos de Aragón» que
organitza el govern aragonès.
Actuaren davant d’un heterogeni
públic d’unes 60 o 70 persones junt
amb el mestre de titelles català Jordi
Pinar i el cantautor satíric saragossà Carlos Malicia, acompanyat
a la guitarra per Ernesto Cossío.
Va ser un variat i entretingut preàmbul per a la vetllada de la
nit a l’escenari gran del castell on actuaren els fabulosos Ensamble Nuevo Tango encapçalats pel guitarrista i compositor Fernando Egozcue.
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La Vila de Massalió acollí amb gran èxit
la Quinzena Trobada Cultural del Matarranya
Aquesta trobada ha
començat la vesprada del
divendres dia cinc d’agost amb
un taller per als xiquets de
contes i l’exposició Desideri
Lombarte: ataüllar el món des
del Molinar dirigit als infants,
i completat al vespre amb una
visita guiada per als adults a la
Casa de la Vila a la mateixa
exposició, tot a càrrec de Pepa
Nogués i amb molt bon èxit
de públic.
El dissabte dia 6, també a
les cinc de la vesprada, al Saló
de Plens de l’Ajuntament, ple
de gom a gom, després d’unes
paraules inaugurals per part de
Rafel Martí, batlle de Massalió, l’Artur Quintana i en Josep
Galan han presentat respectivament l’Associació Cultural
del Matarranya, ben coneguda dels lectors de Temps de
Franja, i Iniciativa Cultural de
la Franja, institució que coordina les quatre associacions
que a l’Aragó i més en concret
a la Franja s’esforcen per a
promoure i dignificar la llengua
i la cultura catalanes. ICF, que
es va fundar a Fraga el desembre del 2003, no ha estat legalitzada fins a l’abril d’enguany
i, per tant, la presentació a
Massalió és la primera de ple
dret d’aquesta institució –anteriorment ja s’havia presentat,
de forma oficiosa, a la Trobada de la Codonyera l’estiu
passat. A continuació, i quan
han estat superats els problemes tècnics del power point,
Carme Alcover ha fet una exposició, molt ben il·lustrada, d’Els
nostres noms: imatges, mites i
llegendes.
El temps curtejava i el
programa s’ha precipitat una
mica. Ens hauria agradat de
poder mirar amb més calma
les tres exposicions: La llengua
catalana a l’Aragó, d’estrena
absoluta i encara, com qui diu,

amb la tinta no ben seca del tot.
Aquesta exposició, excel·lent
de contingut i de forma, ha
estat presentada per Pepa
Nogués, que junt sobretot amb
Ricard Solana, l’ha projectada
i realitzada. Segons ens n’han
comentat l’exposició anirà més
tard a Barcelona, a la seu de
l’Institut d’Estudis Catalans, i
confiem que també a molts
més altres llocs. Cal que així
siga. S’ha inaugurat també
l’exposició d’en Tomàs Riva
Quan érem emigrants, ja coneguda pels nostres lectors, i la
de pintures d’Isabel Badia a la
renovada Casa dels Deumes.
Aquestes visites a les exposicions s’han completat per una
altra a la vila vella de Massalió sota el guiatge d’en Pasqual
Vidal que ha sabut evocar amb
força i interés la vida de les
tres religions –moros, jueus i
cristians– a la vila murada del
Massalió medieval.
En vesprejar els assistents
vinguts de fora, acompanyats
d’un bon nombre de massalionencs, s’han pogut refer en
un ambient fresc i distès de les
calors del dia –malgrat tot
suportables– gràcies al bon
Sopar de Germanor al restaurant Ca d’Àngelo. I la jornada
s’ha tancat amb l’actuació a la
Plaça de Quico el Cèlio, el Noi
i el Mut de Ferreries, d’èxit
assegurat. En el seu repertori,
com s’ha pogut observar, ja
s’hi ha fet present el tema de
la immigració.
A les sis de la vesprada de
l’endemà, diumenge dia set
d’agost, s’ha fet la presentació
del llibre A la falda de la iaia.
Literatura oral de Massalió
recull a càrrec de Pasqual
Vidal, autor ben conegut per
altres obres d’antropologia i
com a dibuixant –recordem el
llibre Festes i tradicions de
Massalió del 1998, o les

SIGRID VON DER TWER

Sigrid Schmidt von der Twer

Actuació de la coral de Beseit

il·lustracions del Museu
Etnogràfic de Pena-roja. La
presentació ha estat modèlica:
primer ha parlat en Rafel Martí,
no només com a amfitrió, sino
per tal com l’ajuntament que
presideix ha col·laborat en
l’edició del llibre. Carme Alcover, com a representat del
Govern d’Aragó, ha glossat
encertadament la importancia
del recull per a mantenir viva
la tradició i a continuación han
pres la paraula en Marc Martínez com a corrector i en Carles
Terès com a dissenyador del
recull respectivament. Finalment en Pasqual Vidal ha exposat amb tot detall com havia
recollit els textos, de què tractaven i com els havia anat
il·lustrant.
A la mitja per a les deu, en
fosquejar, a l’església gótica
de Massalió, força ben restaurada, s’ha acabat la Trobada
amb un magnífic concert del

Cor de Cambra de Beseit, amb
una primera part, Los Músics de
Said, de música medieval i
renaixentista, molt ben evocada, a més, per les danses i el
vestuari d’època, i una segona,
força ampliada en comparació
amb anteriors concerts, de
cançons populars del Matarranya i poesies d’en Desideri
Lombarte, harmonitzades
sovint per la directora del Cor
Margarita Celma. El públic,
que omplia del tot l’església,
n’ha quedat encantat.
L’actitud de l’Ajuntament de
Massalió durant la Trobada ha
estat d’allò més amable: l’alcalde ha presidit i ha fet parlaments en totes les actuacions,
acompanyat sovint d’altres
membres del Consistori, i els
conferenciants, músics, cantaires i presentadors de llibres i
exposicions han estat obsequiats
pels membres de la Corporació
Municipal. Tot un exemple.
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Récord de participació en
el descens del Cinca en piragua
JAUME CASAS

Jaume Casas

La VIII edició del Descens
del Cinca en Piragua va batre
el seu rècord de participació,
amb dos-cents cinquanta piragüistes que van recórrer els
dinou quilòmetres que separen Fraga de Mequinensa. Va
ser un descens multitudinari,
ràpid i sense incidents ressenyables, encara que el baix cabal
del Cinca va provocar algun
ensurt a l’aflorar a la superfície algunes zones de roques no
previstes que van deixar diversos assuts al llarg del trajecte.
No obstant això, el Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques
de la Guàrdia Civil, així com
un nodrit grup de bussos es van
situar a les zones més perilloses, per atendre als piragüistes
i marcar les millors zones de
passada. Gairebé tots els participants van aconseguir arribar
a l’embarcador de Mequinensa, sense problemes, malgrat
que s’havien ubicat dos punts
previs de recollida per als que
poguessin abandonar abans
d’hora. La prova, de caràcter
recreatiu, va tenir la participació de persones de totes les
edats, des d’un veí de Mequinensa de 73 anys, fins a nens
de deu, de l’equip aleví del
Club Capri. Va haver-hi presència de piragüistes de clubs

aragonesos, catalans, valencians, navarresos i càntabres i
també va haver participació
estrangera amb presència de
francesos, anglesos, belgues i
polonesos.
La prova va ser seguida in
situ per l’adjunt a la presidència de la Federació Espanyola
de Piragüisme, Lluís Rabaneda, qui excusà l’assistència
prevista del president, Santiago San Mamed, que tenia un
compromís amb la selecció
espanyola que està preparant
els campionats d’Europa. El
coordinador del Servei Comarcal d’Esports del Baix Cinca,
Dani Sorolla, es va mostrar
«molt satisfet per com ha sortit
tot, especialment la sortida que
ha estat espectacular. No hi ha
hagut cap accident, gairebé tots
han arribat i crec que tot ha
sortit meravellosament».
Segons Dani Sorolla, la impressió que s’havia portat el representant federatiu, «ha estat
magnífica. Ens ha felicitat per
l’organització, li ha agradat
molt l’espectacularitat de la
sortida i tot el recorregut. Ha
pres nota, i ara seguirem treballant amb la federació per
seguir potenciant la prova i
estudiar la possibilitat de
compaginar-la, l’any que ve,

amb una altra de caràcter
competitiu».
La sortida, en ple nucli urbà
de Fraga, va resultar el moment
més espectacular del descens i
el que va congregar més públic.
A l’estil Le Mans, tots els participants es van situar en fila, al
costat del mur de l’avinguda
Reis Catòlics, mentre que les
piragües es van col·locar al
costat del riu, en una espècie de
platja que havia condicionat
l’Ajuntament de Fraga prèviament. Molts veïns de Fraga no
van voler perdre detall d’aquesta sortida, que es va produir
sobre dos quarts de deu del
matí. En quant va explotar el
coet, tots els participants van
córrer cap a la seua piragua i
van iniciar el descens. Va ser el
moment en què més incidents
es van produir. Alguns van
empènyer la piragua amb tanta
força a l’aigua que van haver
d’anar a buscar-la nedant.
Altres van bolcar només pujar
a sobre i no van faltar els xocs,
les col·lisions i les pèrdues de
rems. A partir d’aquí, la pròpia
corrent del riu i les forces dels
participants van anar fent una
espècie de selecció natural, i les
piragües van anar alineant-se
unes darrere les altres, fins al
punt d’avituallament situat a
Torrent de Cinca, on van arribar poc abans de les onze del
matí. La fruita, la síndria, les
begudes refrescants, van
animar als participants per enfilar la part més dura del descens,
on el Cinca va perdent força.
Els últims quilòmetres es van
fer eterns per a molts dels piragüistes, que van haver de remar
amb força per arribar a l’embarcador del Club Capri, a
Mequinensa, superant un llarg
tram d’aigües manses, a la zona
del Aiguabarreig i a la cua del
pantà de Riba-roja. Els últims
dos quilòmetres de recorregut

es fan al camp de regates de
Mequinensa.
Les primeres embarcacions,
tripulades per dos piragüistes
de Reus i de Tarragona van
arribar a l’embarcador del Club
Capri sobre l’una menys vint
del migdia i a continuació van
anar arribant la resta de piragües, tancant-se el control poc
abans de les dues del migdia.
Tots els participants van rebre
una bona sessió de massatge,
després de recollir tot el material, i van gaudir d’una bon
dinar de germanor.
Com cada any, més de tres
mil persones van seguir el
descens. La major part es va
concentrar a la sortida, a Fraga,
i a l’arribada, a Mequinensa,
però durant el matí moltes persones es van ubicar en diferents
punts del riu, que l’organització
havia senyalitzat degudament.
La prova va estar organitzada pel Servei Comarcal d’Esports del Baix Cinca, el Club
Capri de Mequinensa i els
ajuntaments de Fraga, Torrent
i Mequinensa, amb la col·laboració de la Federació Espany o l a d e P i r a g ü i s m e . E l
descens va comptar amb un
ampli dispositiu de seguretat,
amb la participació de noranta persones, entre Guàrdia
Civil de Fraga i Mequinensa,
el Destacament de Tràfic de
Fraga, el Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques de la
Guàrdia Civil (GEAS), Creu
Roja Espanyola, Cos de Voluntaris de Protecció Civil de
Fraga i Mequinensa, Policia
Local de Fraga, Cos de
Bombers Comarcal i la
Comarca del Baix Cinca. A
més, l’helicòpter d’emergències 112, va estar pel Baix
Cinca durant tot el matí, fent
gaudir als espectadors amb
diversos vols rasants sobre el
riu.
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El 99% dels estudiants del Baix Cinca
aproven el nivell B de català
Carme Mesalles
Més de 160 persones, unes
vuitanta a cada convocatòria,
es van presentar al mes de maig
a les proves dels nivells B i C
de Català, a Fraga, on cada cop
hi ha més acceptació, després
de tot un hivern fred i d’estudi
intensiu. En canvi, últimament,
a les convocatòries de novembre, després de tot un estiu calorós, gairebé solament es presenten una dotzena de persones.
Per això la darrera convocatòria va ser anul·lada i van traslladar als inscrits a la ciutat més
propera; es a dir pel nostre cas:
a Lleida.
La majoria dels presentats al
nivell B aproven, amb un
percentatge del 99%. Cal dir
que hi ha molts estudiants dels
nostres instituts ben preparats
i gent adulta amb interès, però
el nivell C cal repetir la prova,

en general, més d’una volta, ja
que filen més prim i s’ha
d’anar ben preparat. El percentatge d’aprovats baixa a un
30%. Els nivells orals no són
difícils en cap dels dos casos,
ja que òbviament s’accepten
les nostre variants dialectals.
Encara que en alguna lectura
que cal fer en veu alta s’observa als presentats practicant
pels passadissos, paraules tan
nostres com emmagatzemar,
mil i una volta perquè ja està
fora d’ús i renoi costa pronunciar-la. Això i tot que per falta
de magatzems plens de fruites,
tractors i d’altres cotxes i matèries no cal pregar per eixes
terres nostres.

Tres anys de trajectòria
Des del curs 2002/03 fins al
present 2004/05 ja són tres

cursos que es van fent a Fraga
diferents convocatòries per a
presentar-se a les proves i aconseguir la titulació de català del
Certificat de nivell elemental
de català (B) i pel Certificat de
nivell intermedi (C). Els mateix
dia es convoca a tots els territoris catalano-parlants que ho
han sol·licitat la mateixa prova
que meticulosament s’obre a
la mateixa hora i té el mateix
contingut, ni més ni menys!
Així que no val la pena fer
molts quilometres per a que
sigue més fàcil! Val la pena
presentar-se el més a prop de
casa possible. El nivell superior
(D), el certificat de coneixements de llenguatge administratiu, jurídic, comercial i de
capacitació per a la correcció de
textos solament es convoquen
a Lleida, Barcelona i Girona.

Com hem dit abans, hi ha
dues convocatòries: una pel
mes de novembre i l’altra pel
de maig (cal apuntar-se un mes
abans) Per més informació hi
ha a la vostra disposició el
següent telèfon: 902 012 345 i
la següent pàgina:
http:www.cat365.net.
L’Institut Estudis del Baix
cinca, el Casal Jaume I, i l’Associació Cultural del Matarranya preparen per a presentarse i superar la prova d’expressió
escrita, oral, comprensió lectora, vocabulari i gramàtica sense
esforços i amb un professorat de
primera. Ànim! Apunta’t-hi!

SUBSCRIU-T’HI
974 47 19 93 / 93 805 02 70
temps@wanadoo.es

ESTAMPES RIBERENQUES

Un escriptor
del poble
Lluís Rajadell
La referència a l’escriptor de Mequinensa Jesús Moncada,
mort el passat mes de juny a Barcelona, sempre ens ha vingut
molt bé als catalanoparlants aragonesos per demostrar als desentesos i malintencionats que la nostra llengua i la nostra cultura
poden servir per fonamentar bona literatura i, a més, sense renunciar a les nostres peculiaritats dins de l’ambit lingüístic català.
Les històries replegades als llibres de contes, El café de la Granota, Històries de la mà esquerra i Calaveres atònites i a les
novel·les Camí de sirga i Estremida memòria són molt properes a la narració oral, estan esquitxades d’expressions coloquials
i descriuen situacions quotidianes, tres característiques que ens
han ajudat –als habitants de la Franja– a identificar-nos amb la
llengua normativa, que, a vegades, pareix massa allunyada de la
parla del carrer, especialment del carrer catalanoaragonés. Llegir
les obres de l’escriptor desaparegut va contribuir a fomentar
l’autoestima d’esta part de la cultura aragonesa que s’expresa en
català o d’esta part de la cultura catalana que forma part d’Aragó. Cada u que s’ho prengue com vulgue.
Però, a part d’esta contribució decisiva a la identificació de la
llengua de Franja amb el català, el que vull resaltar és el paper

clau, al meu entendre, de Moncada en la dignificació de la cultura rural, que ell va convertir en la font principal del seu treball
literari. Amb mestria i sense prejudicis va demostrar que les
històries que es couen als pobles menudets, com Mequinensa en
el seu cas, són tan vàlides per fer literatura universal com les que
naixen de les grans ciutats, on pareix que es concentra l’atenció
de tot allò que coneixem com a literatura, cine o televisió. Per
als mitjans de comunicació en general el que passa als pobles,
les seues tradicions, les seues peripècies, els patiments i les felicitats no passen de ser matèria antropològica. Ni valen per a
arguments de películes, ni per ambientar series de televisió ni per
fonamentar una bona novel·la. Les coses dels pobles són despreciades olímpicament per antigues, rústiques i sense atractiu artístic. L’home urbà, el que talle el bacallà, no pensa en el poble més
que com a un paisatge i, en alguns casos, com a una referència
remotíssima i quasi vergonyosa al passat familiar.
Moncada, que se n’enfotia de que el catalogaren com a autor
rural –mentre Quim Monzó era el prototip d’autor urbà–, va donar
tot el protagonisme del seu univers literari a la seua Mequinensa natal, a un ambient pobletà en el que, com a lector, no vaig
tenir més remei que identificar-me. Les seus narracions i novel·les
–amb l’excepció de La galeria de les estatues– parlen de petits
bars, de llauradors, de cacics, de miners, de cavalleries, de riuades, de secretaris d’ajuntament i de guàrdies civils. Llegint a
Moncada es dignifica el poble –el seu i tots els altres–, que
passe de ser una reserva del passat a convertir-se en un lloc ple
de vida i d’arguments literaris. A més de dignificar una llengua,
Moncada ha dignificat un món, el meu món.
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UN SEGUIT D’HOMENATGES A ARAGÓ I CATALUNYA REC
Des de la seua mort, el passat més de juny, fins a l’inici de
la tardor, l’escriptor mequinensà no ha parat de rebre homenatges per part dels seus familiars, amics, companys d’ofici,

polítics i covilatans. Des del seu emotiu comiat civil al cementiri de les Corts de Barcelona, fins al nomenament a títol
pòstum com a fill predilecte de la vila de Mequinensa el passat

Les cendres de l’escriptor ja reposen a Mequinensa
Jaume Casas

Les cendres de l’escriptor
Jesús Moncada, mort el passat
juny a Barcelona, reposen ja a
Mequinensa, el seu poble natal,
on van ser dipositades el 9 de
juliol en un acte que va comptar amb la presència de la família de l’escriptor i més de siscentes persones, veïns de
Mequinensa i d’altres municipis de la comarca. La mare, la

germana i el germà de Jesús
Moncada van ser els encarregats de portar les cendres fins
a Mequinensa, com era el desig
de l’autor de Camí de Sirga.
La seva mare, que no es va
separar ni un moment de l’urna que contenia les restes incinerades, va ser, finalment, l’encarregada d’escampar les
cendres pel solar del que un

dia va ser la casa familiar de
Jesús Moncada.
L’acte va resultar molt
emotiu, senzill i en la intimitat,
que va ser respectada en tot
moment, malgrat la gran
presència de públic. Cap intervenció ni parlament, va trencar
el silenci respectuós amb el
qual els veïns de Mequinensa
van acomiadar al seu fill predilecte, tal com es va aprovar en
ple de l’Ajuntament. Sí que hi
va haver lectures de diversos
passatges de l’obra de Moncada, a càrrec del grup de lectura de la població, i la rondalla
i el cor de la localitat van interpretar diverses cançons composades per a aquest moment tan
especial. Un dels instants més
emocionants va ser quan un
nebot de Moncada li va cantar
una jota, acompanyat a la gui-

tarra pel germà de l’escriptor.
L’Ajuntament de Mequinensa es va encarregar de
condicionar i netejar la runa i
les herbes que hi havia al solar,
ubicat en el poble vell d’aquesta vila, que va quedar inundat
amb la construcció de l’embassament. Part d’aquest
«poble vell», no obstant això,
no es va inundar i està en
ruïnes, al costat de la carretera Nacional 211, a la sortida de
Mequinensa cap a Casp; un
poble en el qual va néixer, es
va criar i va viure la seua infància Jesús Moncada, i és aquest
poble el que perviurà per
sempre en les seues obres.
Ara l’Ajuntament pretén
recuperar-lo, amb fons Miner,
i ja ha obtingut la cessió de
part dels terrenys de l’empresa ENDESA.

a prop les aigües tranquil·les
–ai!, massa tranquil·les– de
l’Ebre, unes aigües que duran un
dia o un altre, ribera avall, la pols
mequinensana al mar. Un
descens serè que mitjançant
l’obra de Jesús Moncada també
es pot fer acompanyat per la
cadència pausada dels llaüts o
pel ritme rabent del cerç, un
trajecte que gràcies a uns llibres
plens de vida, i de llengua rica
i matisada, han servit a tot el país
–i més enllà de les nostres fronteres també– per descobrir la
realitat, quotidiana i fantàstica
alhora, del Pare Ebre, la fascinant artèria literària que travessa bona part de l’obra literària
de l’escriptor mequinensà.
Tothom sap, però convé recordar-ho, que Jesús Moncada ha

estat l’autor que, amb discreció i destresa, més ha contribuït, en l’últim quart del segle
XX, a la construcció de l’Ebre
com a escenari important, transcendent, de la literatura catalana. De la literatura d’arreu.
Mentre Enriqueta Moncada
–cosina d’en Jesús– canta a
capella la cançó La Gavina ens
arriba de mar, Ebre amunt, una
lleu garbinada. El sol comença
a amagar-se darrere les muralles
que coronen la serra del Castell.
Veus mequinensanes dicten,
amb emoció continguda i sense
estridències, fragments de l’obra

d’en Jesús. José Manuel, el
nebot mequinensà, canta una
jota en record de l’oncle. Maria,
la mare, franquejada per en
Xavi, el nét barceloní, i per José
Manuel, el nét mequinensà,
deixa anar damunt les runes de
la casa on havia nascut Jesús
Moncada i Estruga, el cendrós
polsim que resta del cos del fill.
A poc a poc, la família, els
amics, els coneguts i els saludats
emprem, una mica més sols, el
camí de retorn a les nostres
cases. Ara, Jesús, barrejat amb
les pedres i l’argila, descansa a
ca seua, a cal Vell.

Tornar a casa
Esteve Betrià
Dissabte 9 de juliol. Al
tardet, una gernació de mequinensans i forasters –amics,
coneguts i saludats– acompanyem la família en l’acte de
retornar a la terra, al vent i al
riu les cendres de Jesús Moncada, traspassat a Barcelona
encara no fa un mes, el 13 de
juny passat. Entre les runes
desdibuixades de l’antiga vila
de Mequinensa, encara es
poden reconèixer les restes de
l’edifici –carrer del Casino (de
San Francisco en els papers
oficials i de Sant Francesc en
l’obra de Moncada), cantonada amb el carrer de Saragossa–
que albergava la botiga de
queviures dels pares i el domicili familiar dels Moncada.
Des del solar es veuen de ben

Temps de Franja 49

22/9/05

TEMPS DE FRANJA

17:57

Página 11

HOMENATGE A MONCADA 11

Núm. 49. Setembre-octubre de 2005

LUNYA RECORDEN LA FIGURA DE JESÚS MONCADA
de les cendres al solar de la seua casa natal, o als actes acadèmics promoguts per l’Ajuntament de Saragossa o la Universitat Catalana d’Estiu.

9 de setembre amb presència del president aragonès Marcel·lí
Iglèsias, molts dels seus amics i lectors fidels de les seues
obres han pogut recordar a Jesús en actes com l’escampada

Conmoció a l’IES Baix Cinca de la seua vila
Cristina Reales
BARCELÓ. ARXIU SERRA D’OR

Quan ens varem assabentar
de la seva mort, hi va haver
aquest silenci momentani que
es repeteix sempre davant una
notícia sobtada, i tothom va
pensar en el curs passat, quan,
assegut en una de les cadires de
la nostra sala de professors, ara
el veig, a l’esquerra de la porta,
Jesús Moncada repassava la
xerrada que havia preparat per
als alumnes del nostre centre.
Al cervell humà li costa processar aquest tipus de situacions:
el curs passat hi era i avui, se
n’ha anat.
Algú va dir de Moncada que
no era amic d’actes socials però
que mai s’havia negat a acudir

puntualment als centres educatius a presentar-se i oferir als
alumnes allò que l’ha fet un
escriptor de renom: les seves
paraules. Penso que a tothom
ens agrada la modèstia
d’aquests artistes que fugen de
l’alabança i els mots buits però
que no renuncien al contacte
amb el poble i el jovent.
És per això que, enmig
d’exàmens finals, d’aprovats i
de suspesos, de calor, d’ambient de vacances i piscina, tres
alumnes del nostre IES es van
oferir a treballar una mica al
voltant de la figura de Jesús
Moncada, aquest personatge
que ha donat a conèixer Mequi-

nensa arreu del món, íntima i
apassionadament lligat a la
nostra llengua. Aquestes alumnes van decidir treballar en
horari no lectiu sobre el nostre
escriptor. Irma Rodes (3r ESO)
i Jordina Rodes (2n ESO) van
fer un treball biogràfic sobre
Moncada, recollint dades
sobre la seva vida i obres, i
Berta Catalán (2n ESO) ha
centrat el seu treball sobre
Moncada en el recull de vivències que el seu avi va compartir amb Moncada a Mequinensa, que ens apropa a una
visió més personal, més humana i menys literària del escriptor.

RECORDS D’UN VELL AMIC
[Text de Berta Catalán, a partir dels records del seu avi Jacinto Castelló]
Jesús Moncada va néixer l’any 1941. Va ser un nen i un
home enamorat de la vila de Mequinensa. Pertanyia a una
família de classe mitjana, tenien un comerç, una botiga de
queviures. Eren una família molt simpàtica, la seva gran simpatia els hi proporcionava molta clientela.
Als vuit anys, Jesús Moncada ja tenia tot el poble completament explorat. Coneixia tots els carrers, la majoria molt
empinats, de Mequinensa, com el carrer del Conill, el carrer
de l’Amargura, el carrer Major o el carrer de la Barca.
Allò que més li agradava eren els rius: l’Ebre, el Segre i una
part del Cinca que desemboca al Segre, així com la desembocadura del Segre a l’Ebre. Per a Moncada, tot això era una meravella.
De jove, era un bon pescador de madrilles, també pescava
barbs i, malgrat que eren escasses, de tant en tant pescava
carpes a les marges del riu Ebre i Segre, amb unes canyes fetes
dels canyars que neixen a les marges de l’Ebre.
Li agradava molt anar en barca. Era ell el que organitzava
amb els amics baixades pel riu Ebre, fins arribar a Mequinensa, on l’aigua baixava plàcida i lentament. Li agradaven tant
les marges de l’Ebre que de tant en tant se n’anava a una horta
anomenada «Veriu». Quan Jesús baixava per l’Ebre, fent un llarg
recorregut fins a Mequinensa, es meravellava veient les marges
plenes d’arbres, deia que s’imaginava que estava baixant pel
Nil o l’Amazones. Sempre va ser un home amb una imaginació fantàstica.

Als catorze anys se’n va anar a estudiar a una escola laica de
Saragossa. En aquells temps, quan venia a Mequinensa, li agradava parlar amb els joves de la seva edat, iaios que li explicaven coses del passat de Mequinensa que ell anotava amb molt
interès. Ell sempre preguntava i apuntava tot allò que li deia la
gent del poble: llegendes, contes, aventures i anècdotes.
Li apassionava parlar de navegació, concretament dels llaüts.
Eren unes barques que baixaven carbó fins a Tortosa i que, abans
d’arribar-hi, passaven per Faió, Riba-roja, Ascó i Flix. Els
llaüts anaven plens de carbó i, quan pujaven cap a Mequinensa, portaven càrregues de sacs de farina, càntirs, tenalles i tota
classe de ceràmica. Quan feia vent, aixecaven el pal major i pujaven les veles. Quan no feia vent, la cavalleria del llaüt estirava la sirga de cànem. Jesús Moncada va saber immortalitzar
aquesta feina en el títol de la seva novel·la Camí de sirga.
El camí de sirga era una senda pel riu que sortia des de Tortosa, passava per Flix i arribava a Mequinensa i de vegades a Saragossa. Per dur a terme la seva novel·la, Jesús anava a Mequinensa i visitava el poble vell, on semblava buscar l’essència del
passat del seu poble entre les ruïnes silencioses.
Des que se’n va anar a viure a Barcelona, baixava tots els estius
a Mequinensa i s’estava com un veí més, amb els seus pares,
que vivien al poble. Aquí es passava tot l’estiu escrivint i passejant per Mequinensa. Per a nosaltres, Jesús Moncada no va ser
només l’escriptor de Mequinensa, sinó un home que sempre
va viure amb Mequinensa i els seus rius al cor.
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Antoni Llerda
de Queretes
El 17 d’agost passat, sobtadament, ens va deixar l’amic
i actual alcalde de la vila de
Queretes, Antoni Llerda i
Juan. Havia nascut l’any 1961
a Tortosa, quan encara els
pobles del Matarranya anaven
a resoldre la major part dels
afers importants a aquesta
ciutat. Després de cursar el
batxillerat i altres estudis relacionats amb el món rural, va
decidir quedar-se a la seva
vila, on treballava com a
empleat de banca. Estava
casat i tenia dos fills.
Recordo molt bé que a
principis dels vuitanta va
publicar un article en una
revista de l’Església en què
explicava com s’havien d’escriure en català els noms dels
pobles de la comarca del
Matarranya. Aquest article
va despertar les ires dels
sectors més reaccionaris.
Després, quan es presentava
una discussió sobre un topònim català, no dubtava a fer
una consulta per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans. Llerda, davant dels més crítics,
afirmava que aquest organisme era el que tenia la màxima autoritat en aquestes
qüestions en tot el territori
dels Països Catalans, concedida pel rei Joan Carles.
Era un bon cristià, molt
pragmàtic i a la vegada molt
progressista. Això el va portar
a militar al PSOE i a intervenir en política, on primer va
ser regidor i més endavant
alcalde de la població. Era
amic de tothom i tenia un do
especial per consensuar els
afers més escabrosos i polèmics. La desaparició d’aquesta figura és un cop molt fort
per a aquestes terres, mancades de dirigents preparats i
valents com ell.
Joaquim Montclús
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Senderisme a la Ribagorça
Glòria Francino

El dia 22 de maig el Servei
Comarcal d’Esports de la
Comarca de la Ribagorça
Aragonesa va organitzar una
excursió, a Sopeira i Llastarri,
per als grups del Centro Excursionista de Ribagorza de Graus
i els Grupos de Montaña de
Sabiñánigo. Aquesta activitat
va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sopeira i l’Associació d’Amics
d’Alaó.
El punt de partida era l’ermita de Sant Antoni i Sant
Gregori, que es troba al municipi de Sopeira, molt propera
al barranc de Miralles i al canal
que porta l’aigua fins la central
del Pont de Montanyana. L’ermita, restaurada i ben conservada, dos cops a l’any és centre
de culte per honorar els sants,
l’un, el 17 de gener, patró dels
animals i de la terra, l’altre
patró de la festa major del
poble, el 9 de maig. Una antiga era que hi havia al seu costat
es convertirà en un esplèndid
alberg.
Tot seguit vam emprende la

pujada per la pista, travessant
el barranc dues vegades fins
enfilar-nos costa amunt. En
arribar a les restes de l’antic
Monestir cistercenc de Miralles, vam fer una parada per
esmorzar i recuperar forces
–els excursionistas que havien
vingut de Sabinyànigo portaven molta fam perquè havien
fet tres hores d’autocar–. La
natura i l’art acompanyaven el
bon ambient que hi havia entre
els grups de Graus i Sabinyànigo i els vinguts d’altres llocs
com Osca i Saragossa. Vam
aprofitar per veure les parets de
l’església de Miralles que encara resten impertorbables al pas
dels segles. També vam divisar
de lluny l’antiquíssima Olzina del Consell, i per suposat, la
muralla de la Serra de Sant
Gervàs.
Cada cop hi havia una pujada més marcada, no obstant
això, els experts caminants
anaven al capdavant sense
problemes. La vista de Llastarri «lloc de llast», poble totalment deshabitat, impressiona:

les cases han caigut la major
part, excepte casa Grau, i també
es conserva part de l’església
de Sant Hilari. Des de les
muntanyetes que arreceren el
poble es pot veure la vall de
Soperia, al costat del riu la
Noguera Ribagorçana, el
Monestir d’Alaó, la central
d’Escales i la N-230. És una
vista magnífica! El descens ens
va permetre trobar alguns trams
de l’antic camí de Llastarri a
Sopeira; de vegades es perdia,
però les olors dels matolls
aromàtics ens van acompanyar totar l’estona: el romer, el
timonet o estremuncell, que
estava en plena floració; les
esgelagres també, així com
flors blanques i violetes, i
verdor, malgrat la sequera que
hi havia per tot arreu.
Un cop a Vinyer, bancals
erms plens d’oliveres, vam
travessar el pont romànic, i
temps els va faltar als més
agosarats per banyar-se a l’aigua del riu, i descansar entres
les pedres del seu costat.
L’eufòria era ben evident, la
satisfacció d’haver fet exercici i conegut terreny també. El
cos demanava ombra i un bon
dinar; més d’una seixantena de
persones vam gaudir dels plats
del restaurant de Casa el Pasé
que hi ha al poble. L’àpat va
concloure amb unes paraules
dels representants dels grups
escursionistes i unes jotes i
coples entonades per alguns
d’ells.
L’última etapa del dia consistia en visitar el Monestir
d’Alaó, església consagrada
l’any 1123, un dels monuments
més representatius de l’art
romànic en l’època medieval.
Als senderistes encara els
restava un bon tros de camí per
recórrer, ara però en autocar.
Iniciatives com aquesta són
d’agrair perquè mantenen el
cos i l’esperit en plena vitalitat.
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Viure l’estiu a Sopeira
A l’estiu la calor, les vacances, els dies més llargs i les nits
estelades ajuden a canviar la
fesomia habitual de la vida al
poble. Totes les cases s’emplenen de gent, i com més gent hi
ha, més possibilitats d’organitzar activitats i dur-les a terme.
Aquest any l’Associació
Amics d’Alaó va preparar un
ventall d’actes per a tots els
gustos. Des de la pràctica d’esports, alguns amb la col·laboració de l’àrea corresponent de
la Comarca de Ribagorça, com
són la natació per als xics i
l’aquagym per a les senyores,
el tennis per per a xics i grans,
les olimpíades infantils que
resulten un al·licient important
per a la canalla.
L’excursió a la Vall de Saboredo, pujant fins el refugi a
2.310 metres d’alçada va ser
un esforç voluntari per gaudir
del paratge ple de llacs embolicats entre la boira, pura
muntanya entre aigües fredes i
nítides, gamma de verds lluents
de pluja.
La possibilitat d’escoltar

música clàssica al Monestir
d’Alaó, un concert de classe a
càrrec del Quartet Ilerda, un
altre més casolà però no per
això menys interessant, a càrrec
d’alguns minyons i mossetes
del poble.
El dia 15 d’agost va ser l’alegria portada al carrer amb la
cercavila de la geganta
Encantària, el drac i els
capgrossos acompanyants d‚un
grup d’animació, per acabar
amb la novetat de les activitats: Els Castellers de Lleida,
que van fer una excel·lent
actuació a la plaça Alta Ribagorça, amb un fons natural
meravellós, tot això degustant
xocolata i coca.
També hi va haver altres activitats com una xerrada sobre la
història de la vida monàstica a
Alaó, amb projecció de diapositives i un vídeo, així com la
ja acostumada projecció de
fotografies digitals de les activitats de l’estiu anterior, el cinema a la plaça, on feia una fresca que convidava a posar-se un
jersei, l’exposició de fotogra-

ARXIU DESPERTA FERRO

Glòria Francino

fies sobre el Monestir d’Alaó
durant una setmana.
I per concloure el Sopar de
Germanor que aplega a més de
tres-centes cinquanta persones
a la carpa, al costat de les piscines i del Contraembassament,
seguit del ball que acabà a les
telúries.
Totes aquestes activitats es
recorden en una revista que es
publica cada estiu; Revista de
l’Associació Amics d’Alaó; fins
el moment se n’han editat sis
números.
Aquestes activitats no són
les úniques que es fan al poble,

són les de l’estiu; hi ha qui les
combina amb les piscines, amb
passejar, amb vetllar i molts,
també, les combinen amb el
treball quotidià, però tothom
hi participa en una o altra, i
molts en totes.
A més a més, aquest any per
concloure l’estiu s’hi ha celebrat la XXVII Romeria Comarcal de la Ribagorça a Sopeira,
on es va fer la primera. Hi han
assistit unes mil cinc-centes
persones acompanyant les vinti-sis imatges de les Verges
patrones de les poblacions
participants.

TOT ENSENYANT LES DENTS

Què se n’han fet,
dels tramussos?
Ramon Sistac
Diuen que deia Josep Pla que la cuina d’un país és el seu paisatge posat a la cassola. I segurament que ho va dir –o escriure–, per
bé que jo no n’he sabut trobar la cita enlloc. Siga com siga, em pareix
clar i esclater afirmar que cuina, entorn i cultura són elements indissociables. Un poble és allò que menja (pregunteu-ho, sinó, als
antropòfags), i una de les marques d’identitat col·lectives més difícils d’esborrar és precisament la manera autòctona de menjar.
Per bé que, en el món actual, els processos de colonització i aculturació no descansen, i la gastronomia esdevé, en conseqüència, una
arma poderosíssima i molt perillosa. Dos exemples propers: la proliferació arreu dels establiments de l’anomenat menjar-escombraries,
o la violació del santuari de la burgesia catalana, el passeig de
Gràcia de Barcelona, per part dels bars de tapes, pretesament bascos,
en realitat paelleros i sangrieros com els xiringuitos de la costa.
D’altra banda, la mundialització, la facilitat en les comunicacions
i les migracions porten també associades la proliferació de cuines

d’altres indrets, absolutament fora de context. Haig de dir que considero un gran enriquiment tindre al meu abast, a menys d’un quart
d’hora de casa, menjar xinès, japonès, magrebí, subsaharià, cubà,
argentí, equatorià, ucraïnès, romanès… Però també haig de reconèixer que m’ha costat qui-sap-lo entendre i assimilar que el cambrer
xinès que em serveix el primer i el segon plat a la vegada o en ordre
invers no ho fa perquè desconega el seu ofici, sinó perquè en la cuina
xinesa –com en la de molts altres llocs– no hi ha primer i segon plat:
tot se serveix al moment i, a més, es comparteix.
Al llarg de la meua vida he tastat tota mena de coses extraordinàries,
que vol dir en definitiva estranyes, almenys des del punt de vista
cultural, perquè trenquen i de vegades xoquen frontalment amb els
meus costums alimentaris, pastats generació rere generació. He
menjat, per exemple, balena, ren, nyu, cangur, estruç. Fora del
nostre país, allò que se’n diu en origen, he tingut ocasió d’engolir
(algun cop amb un pèl de prevenció), ous de formiga, cors d’ànec,
podridura de panís (huitlacoche), tripes de becada, cucs fregits
(més aviat erugues, però no de les peludes). Un camí vaig menjar
un mico a la brasa, i vaig tindre la sensació de cruspir-me mon cosí
(però amb textura més aviat de conill). Enguany els ha tocat el torn
als llangostos. Saladets, torrats i ben cruixents. No estaven pas
malament. Ara bé; preferisco una bona girella. Com la de Bergua
de Benavarri.
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L’evolució demogràfica de la Franja
Natxo Sorolla
La Franja
La Franja té una població de
46.694 habitants l’any 2004.
Esta població representa el
0,36% entre els 12.881.633
d’habitants dels Països Catalans i el 3,74% dels 1.249.584
habitants de la Comunitat
Autònoma d’Aragó. (Taula 1).
Com és ben sabut, la població
de la Franja no es distribuix de
forma equilibrada pel seu territori, i la zona central de la ribera de l’Ebre agrupa majors
densitats de població, normalment en viles més distants entre
elles però amb més habitants,
mentre que la zona del Matarranya té menor població sense
grans capitalitats i la Ribagorça
sofreix una greu despoblació
que ha deixat gran part dels seus
nuclis poblacionals deshabitats
Per comarques, el Baix
Cinca és la comarca amb major
nombre d’habitants, un total
de 18.692, sobretot concentrats
a Fraga que amb els seus
13.035 h. s’alça com a població més gran de tota la Franja.
Li seguix el Matarranya, amb
15.139 habitants (8.661 l’Alt
Matarranya, 4.745 el Baix
Matarranya i 1.821 el Mesquí
i el Bergantes). La Llitera
compta amb 9.211 habitants i
la Ribagorça, contínuament
erosionada per la despoblació,
compta amb només 3.652 habitants. (Taula 2).

L’evolució
En els darrers vuit anys
l’evolució general de la Franja ha estat de certa estabilitat en
la població, encara que sense
deixar de perdre població lleugerament. Fins l’any 2000, que
s’arriba al límit de menor
població de l’època, hi un
decreixement del 2,2% de
població respecte les dades de
1996. I des d’aleshores les
dades remunten sensiblement
fins el 2003 (-1,2%) i 2004 (1,5%), però sense recuperar les

Taula 1

xifres de 1996. Així, dels
47.394 de 1996 es baixa fins els
46.694 del 2004.
Esta erosió poblacional ha
estat generalitzada a la Ribagorça (-5,9%), a la Llitera (7,8%) i al Matarranya (-4,3%).
Només el Baix Cinca s’ha
mantingut al marge de les
pèrdues de població arribant a
créixer el 5,6% en relació a la
població que tenia el 1996.
Dins d’esta bona situació del
Baix Cinca, s’amaga el fet que
el Baix Cinca es troba polaritzat entre la capital, fortament
atractora de població (+10,6%)
i altres poblacions amb pèrdues
de similar contundència, com
Vilella (-11,6) i Torrent de
Cinca (-12,3%). La Llitera
sofreix una desertització poblacional generalitzada superior
a la de la resta de comarques,
fins i tot a la capital, Tamarit de
Llitera (-5%) i només El Torricó pareix consolidar la quantitat de població. El Matarranya
té 3 zones bastant diferenciades. En la part central es repartixen diverses viles disperses
amb pèrdues superiors als 10
punts, encapçalats pel nucli
central de Ràfels, Torredarques
i Mont-roig. La segona zona

Taula 3

abraça part de les viles de l’Alt
Matarranya i la major part del
Mesquí, amb pèrdues inferiors.
Finalment, Aiguaviva amb el
seu particular creixement des
de l’any 2001 i Vall-de-roures
i la Freixneda, que des del 2003
tenen un nombre d’efectius
superior al de 1996. La Sorollera destaca des dels 87 habitants que tenia el 1996 que han
crescut d’una forma contínua
fins els 122 i obté un creixement del 40,2%. Sens dubte,
este creixement extraordinari i
diferenciat del de la resta de
regió, és equiparable al que
s’ha produït dins la Ribagorça,
a Bonansa, on dels 72 habitants s’ha passat als 101. També
creixen Castigaleu (10,6%) i
Estopanyà (11,3%). A la resta
de comarca els nivells de desertització son alts, fins el –18.2%
de Tolba, i el màxim de tota la
Franja, el –28,8% del Pont de
Montanyana..
Altres casos propers als de la
Franja, com el de Benasc
(considerat de llengua aragonesa de transició al català, dins
una especificitat prou clara, i
per tant no comptabilitzat als
recomptes totals de la Franja),
mostren uns models socioe-

conòmics, i lògicament, també
poblacionals, molt marcats.
Esta vila ha passat dels 1219
habitants de 1996 als 2025
actuals, fins el punt que el seu
creixement continu arriba al
66,1%. És notable la gran
diferència d’evolució poblacional de les viles centrals de
la vall, encapçalades per
Benasc, i les viles perifèriques,
que poden comportar-se com
la Ribagorça catalanoparlant.
En les comptabilitzacions
s’ha inclòs els municipis amb
tots els seus nuclis poblacionals. Per tant, alguns municipis de llengua aragonesa que
pertanyen a un municipi amb
capital catalanoparlant, estan
inclosos dins les dades, com
seria el cas de Bilas del Turbón,
nucli poblacional de Torlarribera (Ribagorça), mentre que
alguns nuclis de llengua catalana que pertanyen a un municipi amb capitalitat de llengua
aragonesa, no es comptabilitzarien. És el cas de Llaguarres, nucli poblacional de
Capella (Ribagorça).

Llengües, comarcalització i
població
La comarcalització a la CA
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d’Aragó no va tenir en compte ni va respectar les delimitacions lingüístiques. És lògic
que la fragilitat en que sobre-

tica. Però al llarg de tota la
Franja la comunitat lingüística
passa de banda a banda de les
noves comarques.
Les viles de la conca del
Mesquí i el Bergantes passen
a ser un reducte dins la comarca del Baix Aragó (6,5%), amb
capital castellanoparlant,
Alcanyís. El Matarranya és la
única comarca formada per
viles de llengua catalana. Les
viles del Baix Matarranya
pertanyen a la comarca del
Baix Aragó-Casp, i només
representen el 36% de la seua
població, tot i que les viles
castellanoparlants només són
Casp, la capital, i Chiprana. El
Baix Cinca té el seu centre
gravitatori a Fraga, la gran capital de la Franja, i juntament
amb les altres viles de llengua
catalana arriben al 81% de la
comarca. La Llitera, tot i tindre
la pràctica totalitat de viles de
llengua catalana, té com a capital Binéfar, que deixa la població de l’àrea de llengua catalana
en el 49%. Finalment, La Ribagorça, es conforma com una
comarca de llengua catalana i
aragonesa, i la població aveïnada a la banda catalanoparlant
només arriben al 30% de la
població (taula 3).
En definitiva, la Franja
compta amb 46.694 habitants,
però està inclosa dins de 6
comarques que sumen un total
de 104.043 habitants. Això es
traduix en que la població catalanoparlant no arriba a representar al 45% de la població.
Esta situació té una importància cabdal per a entendre l’evolució que tindrà el català en els
ens de decisió pròxima, amb
comarques on els catalanoparlants poden mostrar la seua
pressió demogràfica i en d’altres on representen una minoria de poca importància.

viu el català a la Franja haja
augmentat a partir d’esta decisió política. Les comarques
polítiques hagueren pogut

actuar com a entitats polítiques
més o menys properes al
ciutadà i com a ferramentes al
servei de la comunitat lingüís-

1. Hi ha dos territoris que no formen part dels territoris de llengua catalana però pertanyen a Catalunya
i al País Valencià, i per tant s’han comptabilitzat:
la Valh d’Aran i les comarques castellanoparlants
del País Valencià.
2. Dades dels territoris de l’Estat Espanyol: Institut Nacional d’Estadística (INE). Les xifres de
1996 són referides a 1 de maig i la resta, a 1 de gener.
Catalunya Nord: Insee – Estimations localisées de
population
Andorra: http://www.estadistica.ad
Alguer: http://demo.istat.it/pop2003/index1.html
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Francho Nagore,
premi Isabel de Portugal 2005
Màrio Sasot
XIV en las cronicas de San
Chuan de la Peña, tema de la
seua tesi doctoral que va haver
de presentar a la Universitat del
País Basc.
Editor de revistes com Fuellas
i Luenga i fablas, és autor d’una
Gramàtica de la Luenga aragonesa, molt utilitzada pels actuals
estudiosos de l’aragonès.
Ha estat durant 26 anys president del Consello de Fablans
de l’Aragonès i actualment és
Vicepresident de la Societé de
Langues Menacées, amb seu a
París.
Com a crític literari ha estudiat a autors com Paul Eduard
i Àngel Crespo.
En la seua elocució, el guardonat esmentà la influència que
exerciren per a orientar el seu

treball envers l’aragonès la seua
mare, «que deixava caure
moltes paraules aragoneses en
el seu castellà de Saragossa» i
el «patriarca» dels estudis sobre
l’aragonès, Rafael Andolz al
que conegué en el llunyà any de
1976.
Nagore dedicà el premi a
totes les associacions de
defensa de l’aragonès i tots
els seus parlants «als que la
tenen com a llengua materna
o com a llengua apresa» i
recalcà que «avui és l’hora de
les llengües. Des de 1997 ens
han promès una Llei que
exigeix el nostre Estatut i tan
de bo gaudim aviat d’un marc
jurídic on les nostres llengües
minoritàries es puguen desenvolupar amb normalitat».

RICARD SOLANA

JOSÉ MIGUEL GRÀCIA,
PREMI A LA MILLOR COBLA EN CATALÀ
Francho Nagore, a la dreta, en la cerimònia de recepció del premi

El lingüista, escriptor i professor universitari d’aragonès Francho Nagore Laín (Saragossa,
1951) va ser honorat el passat
5 de juliol amb el lliurament de
la Medalla d’Or d’Isabel de
Portugal, guardó que anualment
atorga la Diputació de Saragossa a persones amb una destacada trajectòria professional o
entitats amb una rellevant acció
social.
Junt amb Nagore, van ser
premiats enguany el periodista
i dirigent empresarial del grup
Zeta, Miguel Ángel Liso, i la
Mutua d’Accidents de Saragossa (MAZ) i la Caixa d’Estalvis «La Inmaculada» (CAI),
entitats que compleixen aquest
any el seu cent aniversari des de
la seua fundació.
L’encarregat de fer la lloa a
Francho Nagora, el portaveu de

CHA a la Diputació, José Antonio Acero, destacà la «passió
que des dels 17 anys Nagore ha
posat en la defensa i recuperació de l’aragonès, una llengua
que ell millor que ningú ens ha
fet comprendre que és una part
fonamental de la nostra cultura».
Francho Nagore exerceix la
docència com a professor de
Filologia Aragonesa a les Facultats de Ciències Humanes i de
l’Educació i Empresarials d’Osca.
Ja en els anys 77 i 78 va publicar els seus poemaris en
aragonès: Sospiros de l’aire i
Baxo a molsa.
De la seua tasca com investigador destaquen treballs com
el de L’aragonès de Panticosa,
Os territorios lingüísticos de
l’aragonés, o L’aragonés del s.

L’escriptor de la Codonyera José Miguel Gràcia va ser el
guanyador «a la millor cobla» dins del «VIII Concurs de cobles
aragoneses en llengua catalana» que organitza l’Ajuntament de
Saragossa.
El premi, dotat amb cent euros, va ser atorgat pel jurat a la
primera cobla de la col·lecció titulada «Per a cantar a l’Aragó».
El Premi a la millor col·lecció de cobles va quedar desert.
El jurat lamentà l’escasa participació haguda aquest any,
doncs només es van presentar dos col·leccions i animà les entitats culturals de les comarques catalanoparlants aragoneses a que
animen als seus socis i simpatitzants a que altres anys hi participen.
M.S.
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Santiago Oliver Soler, músic, compositor i mestre

«La base de la música és el solfeig»
A. Coso
Santiago Oliver Soler, naix a
Mequinensa l’onze d’agost del
any 1915. La passió per la
música li ve de família.. «El
meu pare que era músic em va
inclinar a estudiar solfeig al
temps que els altres estudis de
l’escola». Als 12 anys ja tocava la trompeta a la banda municipal de Mequinensa. Quan als
14 anys es va morir la seua
mare, va anar a viure a casa
d’un oncle, a Barcelona, al
barri de Gràcia. Allí va aprendre l’ofici de sastre i també va
perfeccionar la seua formació
musical. S’hi va estar fins que
als 27 anys va tornar a Mequinensa on hi viu des de llavors.
La seua notable preparació
musical –sempre l’hi hem
sentit dir: «la base de la músi-

ca es el solfeig»– i l’excel·lent
domini del intrument l’hi
haurien permès formar part de
qualsevol orquestra de renom,
propostes no n’hi van faltar,
però ell va preferir no moure’s
mai més del seu poble, exercint
l’ofici de sastre, formant part de
l’orquestra local i composant;
faceta aquesta última que s’ha
de considerar molt fructífera.
Més de 50 peces l’avalen: pasdobles, marxes i altres obres
musicals, molt ben treballades.
Amb el pasdoble «A Mequinensa», una de les composicions més conegudes, i que va
estrenar la banda de música de
la Diputació de Saragossa, va
aconseguir un dels primers llocs
al concurs de composicions per
a bandes de Almussafes (Valèn-

cia). També va assolir una bona
posició un altra composició
seua, a Sevilla, durant L’Expo
92.
Moltes de les orquestres que
han passat per Mequinensa
–Costa Brava, Marina, Pasarela, Selvatana, Maravella,
Janio Martí…–, han tocat les
composicions del oncle Santiaguet i algunes d’elles les han
incorporat al seu repertori.
Però la seua activitat musical no es limita tan sols a interpretar i compondre música,
L’oncle Santiaguet, ha sigut
també mestre de solfeig de
molts joves de Mequinensa.
Els que vam tenir el privilegi
de ser alumnes seus, sabem del
seu caràcter afable i cordial.
Mai el vam veure perdre la

paciència, en canvi, si que vam
poder observar com s’emocionava, com només ho pot fer
un apassionat de la música,
quan alguns dels seus alumnes aconseguíem afinar les
notes d’aquell llibre que, si
mal no recordo, s’anomenava
«Solfeo de los Solfeos».
Membre de la Societat
General d’autors, encara ara,
als seus 90 anys, treballa en
composicions i arranjament de
peces musicals i mereix l’estima i admiració dels seus
conciutadans.

CRÒNIQUES TAGARINES

Manipulació
vergonyosa
Esteve Betrià
Divendres 9 de setembre, cap a un quart d’una del maití, la sala
Goya del Poble s’omple de gom a gom de mequinensans i mequinensanes (i lleidatanes, tarragonins, saragossans, barcelonins,
fragatins, etc.) en l’acte d’homenatge a Jesús Moncada organitzat per l’Ajuntament de Mequinensa i el govern de la Diputació
General d’Aragó. S’inicia l’acte fent públic el nomenament de Jesús
Moncada com a fill predilecte de Mequinensa i es lliura a la mare
de l’escriptor, Maria Estruga, la insígnia d’or i brillants de l’ajuntament mequinensà. Després d’uns emotius parlaments per part
de l’alcaldessa del Poble, Magda Gòdia (ai las! en castellà), de la
germana de l’escriptor, Rosa Maria Moncada, i del president de
la Diputació General d’Aragó, Marcel·lí Iglésias (tots dos, evidentment, en català), s’inauguraren dues exposicions dedicades a Jesús
Moncada, la primera centrada en la seua obra literària a la biblioteca municipal i la segona, sobre la seua obra pictòrica, a la sala
d’exposicions Miquel Ibarz.
Tanmateix, algunes de les persones assistents a l’acte es mostraren discretament molestes per la manipulació vergonyosa que en
l’última setmana s’ha fet a través d’internet de la figura i les
paraules de l’escriptor mequinensà per part d’individus que mai
no havíen parlat, si més no en profunditat, amb Jesús Moncada.
Ara només voldria ressaltar una intervenció en aquest debat virtual
procedent, significativament, de Saragossa, signada per la mequi-

nensana Mª Teresa Sanjuan, perquè entenc que clarifica, a les oïdes
de la gent del Poble, el sentit de l’expressió «Sóc un català de Mequinensa» atribuïda de manera obsessiva a Jesús Moncada i motiu
d’aquesta agra polèmica: Jesús vivió muchos años en Barcelona,
al igual que yo llevo ya muchos años viviendo en Zaragoza, y por
eso comprendo perfectamente su respuesta. Cuando me preguntan respondo que soy una aragonesa de Mequinenza, con el mismo
significado que ser un catalán de Mequinenza. Esta respuesta la
entendemos los de Mequinenza que vivimos fuera perfectamente
mientras que otros solo intentan arrimar el ascua a su sardina.
Esclar que, al contrari de Santiago Segundo –l’amic mequinensà
més entranyable i antic d’en Jesús– o de José Manuel Moncada
–el nebot mequinensà d’en Jesús–, que també han intervingut en
aquesta lamentable polèmica virtual, els que fan de l’afirmació “Sóc
un català de Mequinensa” una lectura interessada no són del Poble
i no poden entendre la dualitat mequinensana, ni les paraules de
la senyora Sanjuan ni les d’en Jesús. Que tinguen clar –Santiago,
José Manuel, Mª Teresa...– que es tracta simplement d’una caterva de moixons necròfags avesats a manipular en profit propi el
sentit de les paraules, i les intencions, de tota persona traspassada –penso també en Desideri Lombarte, de Pena-roja, i Antoni Llerda, de Queretes– que en vida s’haja destacat en la defensa i difusió de la nostra llengua i la nostra cultura. Sens dubte, Desideri
Lombarte, Toni Llerda i Jesús Moncada s’haurien molestat en veure
com aquests manipuladors metropolitans insisteixen en aprofitarse del seu prestigi, ara que no hi són, sense cap mena de vergonya. Però tots tres, també sens dubte, s’haurien estimat més callar:
eren prou elegants i intel·ligents per entrar en debats estèrils. I un
servidor, encara que massa a poc a poc, en va aprenent; així que
també callo, no fos cas que prenguessa mal.
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Homenatge a Jesús Moncada a la UCE
Carme Messeguer
Sota el lema «Societats en
trànsit: memòria i futur» s’ha
desenvolupat, entre el 16 i el 26
d’agost, la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de
Conflent, que enguany arriba a
la 37a edició. Entre les més de
500 persones matriculades a
les activitats ha destacat
enguany l’alta participació de
gent de les Illes, així com la
recuperació de públic jove
d’entre 20 i 30 anys. Integraven l’atapeït programa cursos
de tots les branques del saber,
jornades científiques i professionals, tallers, exposicions,
espectacles i actes diversos,
entre els quals volem posar en
relleu les sessions d’introducció als Països Catalans, amb

presentació de la Franja a
càrrec de Joaquim Montclús, i
l’homenatge dispensat a Jesús
Moncada.
En l’homenatge vam poder
escoltar l’editor de Moncada a
La Magrana, Carles-Jordi
Guardiola, que va subratllar el
rigor de Moncada com a
corrector de textos i després
com a traductor i escriptor.
L’historiador Joaquim Montclús va parlar del Moncada més
humà i va posar de manifest la
discreta però fidel implicació
de Moncada en les qüestions
relacionades amb la llengua a
la Franja. L’escriptor Toni Sala
va definir Moncada com un
pintor de paisatges humans
salpebrats d’humor i mort,

mentre que el també escriptor
Jaume Cabré, de l’IEC, va incidir en la labor de Moncada com
a creador d’un imaginari
col·lectiu. Finalment, Francesc
Parcerisas, coordinador de
l’Any del Llibre i la Lectura, va
destacar la permanent capacitat de sorpresa de l’autor
mequinensà.
A banda de l’oferta més
cervelluda, l’estada a la UCE
de Prada, al peu del Canigó,
permet eixir d’excursió a
muntanya o als pintorescos
poblets de la rodalia i sentir
accents d’arreu dels Països
Catalans. A més hi ha servei
d’Esplai i la secció Universitat
Jove per a adolescents. Tot això
fa de la UCE una proposta

d’allò més recomanable per a
tota la família cada segona
quinzena d’agost.

SOM D’EIXE MÓN

Un estiu sense
Jesús Moncada.
Ai, la Franja!!
Francesc Ricart

Vaig escriure en un altre paper que Moncada, amb la seua mort,
havia fet una mena de darrer servei a la Franja en tant que, per
uns dies, el nom de la Franja va eixir cent-i-un camins arreu i
en tots els mitjans de comunicació: Moncada, de la Franja, n’havia fet portada i titular. De fet és una conseqüència lògica del
seu recorregut i de la magnitud de la seua obra. Gràcies Jesús
pels teus llibres i per la teua aportació a la causa de la Franja.
Ai, la Franja!!! (sí, sí, amb tres signes d’admiració) era la bafarada que eixia del Nelson de la seua última «targeta» que ens
havia enviat a casa fa dos nadals. Tot l’estiu que hi penso: en la
Franja, en els signes d’admiració, en l’aigua fins al coll que té
Nelson i en el món nostre de cada dia que haurem d’emprendre
–ja fa tot un estiu– sense Jesús Moncada; com diu algú, amb tant
de fill de puta que hi ha per triar i li ha tocat rebre, segurament,
al més imprescindible per a nosaltres.
Servidor ha passat uns dies a Mallorca, a Ciutat de Palma, i
he entès la intensitat de l’exclamació de l’intrèpid Nelson en veure
els comportaments lingüístics de molta gent que, davant el meu
català més «continental”, molt sovint canviaven a l’espanyol
«universal» amb aquella musiqueta inequívocament de ses illes,
unes illes on la gent de l’Obra Cultural Balear, la de Joves per
Mallorca i d’altres treballen amb presses per salvar els mots i
un País que es dilueix (s’ofega?) entre els efectes del turisme
que més que salvador, a hores d’ara, es mostra com un monstre
depredador.

Comportaments lingüístics vergonyants com els que es veuen
tot l’estiu pels nostres pobles, per exemple, en els cartells que
anuncien les festes majors o les activitats estiuenques. A Fraga,
em va esgarrifar sobretot un pasquí (ai no, que no era anònim),
vaja, un cartell, en castellà que convocava a anar a Cardiel –on
coi deu caure?– a veure els fenòmens celestes que se suposa que
esdevenen al voltant de la nit del dia que els catòlics dediquen
a sant Llorenç, no cal dir que degudament disfressat. És clar que
als altres Països les coses també van prou galdoses, i si no penseu
en la invasió estiuenca d’espanyolisme a la TV3 o la notícia que
sembla ben bé un acudit (dolent!) que ens ha recordat que la directora general de Política lingüística del govern valencià no parla
en català en públic –ni en valencià, he, he– perquè no se li note
que ve del nord i puga molestar les sensibilitats. Pobres capellans!, deia mon pare; pobres valencians i pobres de nosaltres!,
hem de dir amb Nelson.
Acabem-ho bé i no parlem ni de la Llei de llengües, ni dels
problemes del nou Estatut del Principat, ni d’altres petiteses
com els problemes dels pagesos en general i els de la fruita…
Acabem-ho bé ni que siga a la memòria de Jesús Moncada i
passo a fer esment de tres coses en positiu del primer estiu sense
l’autor de Mequinensa: l’espenta de l’ASCUMA a continuar la
seua convocatòria de cada agost –a destacar enguany el muntatge de l’exposició La llengua catalana a l’Aragó–; l’espenta que
demostra Cisco Beltran i l’encert a recordar persones i fets de
la història recent, en aquest cas de Fraga; i el programa dels 50
anys de pastorada (pastorada de pastorades), de Benavarri, que
tant de bo haja estat una edició ben reeixida quan aquest TdeF
ja haurà eixit i ja haurà passat el primer estiu sense Jesús Moncada. És clar que l’estiu que ve i tots els estius del món els podrem
passar en companyia del Nelson, la Carlota de Torres, el Mallol
Fontcalda…
Gràcies.
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Els homenets de Flores (I)
Alfons Maíllo

La primera vegada que recordo haver sentit parlar de l’illa
de Flores va ser al setembre de
1995, durant la celebració d’un
Congrés Internacional de Paleontologia Humana a Orce,
Granada. Allí vaig conèixer un
jove investigador holandès
anomenat Gert Van den Bergh,
que era un del ponents del
Congrés. Aquest noi defensava la tesi que els elefants nans
que s’havien trobat a l’illa de
Flores (Flores es troba a
Indonèsia, entre Austràlia i
Borneo) sol podien haver arribat a l’illa nadant des del continent asiàtic, separat – segons
els geòlegs– vàries desenes de
quilòmetres. Esta tesi venia a
donar suport a la idea principal
del Congrés: l’arribada dels
primers homes a Europa
creuant l’estret de Gibraltar, i
no a través de l’Orient (Síria,
Palestina, Israel…), que era la
versió tradicional. Si els
elefants havien nadat durant
desenes de quilòmetres per arribar a Flores, ¿l’home, amb la
seua poderosa intel·ligència,
no podia creuar un braç de mar
considerablement més curt com
l’estret de Gibraltar? Era
evident que sí que podia.
Fa uns mesos vaig tornar a
sentir-ne parlar, de Flores. Uns
investigadors australians e
indonesis van trobar a l’illa
restes d’uns individus humans
nans, extremadament petits,
d’aproximadament un metre
d’alçada. Aquestes restes
humanes van des dels 94.000
fins als 13.000 anys enrera, i es
van descobrir dins d’una humida cova (Liang Bua). Es
componen d’un esquelet casi
sencer amb el crani, que es diu
que pertany a una dona, i d’altres restes de com a mínim 7
individus més. A la mateixa
cova hi havia pedres tallades i
indicis d’utilització del foc. I

restes de llangardaixos gegants
i elefants pigmeus (els elefants
de Van der Bergh). El titular
de Nature – una de les revistes
científiques més conegudes –
era «La petita dona de Flores
obliga a repensar l’ evolució
humana». Les restes s’han atribuït a una nova espècie: Homo
floresiensis, l’ espècie humana
més petita que mai ha existit.
Els autors defensen que la nova
espècie deu procedir dels
Homo erectus trobats a la
propera illa de Java, i que pel
que sabem s’extenen des d’un
milió set-cents mil anys fins
als 300.000 anys enrera.
S’ha de dir que des de que
van desaparèixer els neandertals (fa uns 28.000 anys), ens
pensàvem que la nostra espècie era l’única que trepitjava la
terra. Si l’Homo floresiensis és
una realitat, no hem estat tan
sols com crèiem. La interpretació d’aquesta troballa ens
proposa que l’Homo sapiens
ha conviscut en el temps amb
una altra espècie, els homenets
de Flores, (el poblament de
Flores per l’ Homo sapiens es
considera que es va produir fa
entre 55.000 i 35.000 anys)
molt més recentment de l’assumit fins ara.
El per què eren nans és fàcilment explicable des de la biologia. Al quedar aïllades en un
espai insular, les espècies solen
experimentar «colls d’ampolla» genètics que fan que variïn
molt respecte als seus predecessors continentals. I aquesta
variació és freqüent que es
manifesti de dos maneres: o en
un creixement de mida desmesurada, o en un nanisme igual
d’exagerat. Una tendència o
altra anirà en funció de
l’abundància de recursos de
l’illa. Normalment, els mamífers de talla gran solen experimentar una reducció d’enver-

Habitants actuals de l’illa de Flores a Indonèsia

gadura amb el temps, mentre
que els animalets petits solen
créixer.
En aquest sentit, els petits
homenets de Flores no són cap
excepció respecte al que ja
sabem. La ciència sol tenia que
assimilar el fet que es demostrava que el gènere humà és
més variable pel que fa a la
mida del que ens pensàvem.
S’esvalota el galliner…
Però una troballa tan excepcional sempre desperta
opinions molt variades, i ha de
travessar un període de crítiques que acabaran decidint
quina és la seua aportació real.
Això és el que està passant.
D’ entrada, aquí, Eudald
Carbonell, arqueòleg d’Atapuerca, dubta que un cervellet
tan petit (1/3 del de l ’home
actual) fos capaç de tallar les
eines. Salvador Moyà, investigador de l’ Institut Paleontològic de Sabadell, va més enllà,
i creu que es pot tractar d’una
falsificació.
Ara ha saltat un conegut paleoantropòleg indonesi, l’experimentat professor Teuka Jacob
(l’únic investigador que ha
pogut estudiar les restes de
Flores fora de l’equip autor de
la troballa, i qui les conserva
actualment) dient que la suposada «dona de Flores» no te res
d’inusual. El testimoni d’un
periodista de «The Guardian»,
arribat a Flores per cobrir la
notícia, és molt gràfic. Conta

que, en arribar, li van presentar
un venerable iaio de vora cent
anys anomenat Johannes, que
mesura uns 1,25 metres. La
mida de Johannes no és un cas
excepcional. De fet, tant son
pare com son iaio eren també de
talla molt petita. Per alguna raó
genètica, aquesta disminució
en la talla sol es materialitza en
els individus masculins. Les
dones són «normals». Johannes diu que la seua talla la deu
als seus avantpassats. Des que
es va fer pública la troballa de
la dona nana de Flores, diferents antropòlegs estan marejant Johannes i la seua família
mesurant-los els cranis, els
braços, el nas, les ungles…
Jacob diu que no és agosarat que Johannes i la seua família siguin descendents de l’
anomenada «petita dona de
Flores». I encara que no fossin
descendents directes, Jacob
afirma que les restes no són
més que una versió «pigmea»
d’ Homo sapiens, o sigui, de
nosaltres, quelcom paregut a
la família de Johannes. Més
llenya al foc: diu que la suposada dona és en realitat un
home. I que l’únic crani trobat
pertany a un individu microcefàlic-o sigui– algú que, a més
de ser de petita talla, tenia el
crani anormalment petit.
Aquesta macrocefàlia segons
Jacob pot ser tan comuna en
algunes poblacions com d’un
individu cada 500.

FRAGA Palau Moncada del 5 a l’11 de setembre
BARCELONA Institut d’Estudis Catalans del 13 al 29 de setembre
[dia 28 a les 19h: xarrada i visita guiada a l’exposició]

MOLLET DEL VALLÈS Casal Cultural del 30 de setembre al 12 d’octubre
FRAGA IES Bajo Cinca del 14 al 26 d’octubre
PENA-ROJA del 27 d’octubre al 5 de novembre

La llengua
catalana
a l’Aragó

Trobada a
Massalió
Actes culturals,
musicals i
festius animaren
la 15a Trobada
Cultural del
Matarranya.

Moncada en la memòria
Les cendres de l’escriptor reposen ja al
solar de la seua casa natal a la vila de
Mequinensa.

La Franja emigra
Un informe assenyala la lenta, però
progressiva, despoblació de les nostres
terres.

Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó
JAUME CASAS
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exposició itinerant
Associació
Associació
Cultural
Cultural
dd ee ll

Matarranya
Matarranya

Generalitat de Catalunya
Institució de les Lletres Catalanes

Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

8è descens en piragua pel riu Cinca a l’arribada a Fraga

Tots a
l’aigua!

