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L’etern litigi
Les obres de les parròquies de la Franja són
un tema que, a banda de portar cua, és present
als diferents mitjans des de fa mesos, com si es
tractés d’un col·leccionable per fascicles. Però
hi ha una cosa clara: la visió de la mateixa realitat és ben diferent a una banda i altra de la ratlla
administrativa.
Des del bisbat de Barbastre l’argument estrella és el decret de la Nunciatura Apostòlica de
29 de juny de 1998, que determinava que el
patrimoni està a Lleida a títol de dipòsit i no de
propietat, amb el conseqüent acatament per part
del bisbat de Lleida, com a cosa jutjada. Abordant la figura jurídica del Consorci del Museu
de Lleida, Diocesà i Comarcal, Barbastre no li
reconeix l’autoritat, basant-se en preceptes del
cànon 1512 de dret canònic.
La titularitat dels béns és el més discutit i la
postura d’aquest bisbat és que Lleida va reconèixer en la Congregació per als Bisbes el 7 d’octubre de 1998 que les peces estaven en dipòsit, i
que el trasllat des de les parròquies al Museu per
evitar el deteriorament, no pot modificar el títol
de propietat. Tampoc es creu que els documents
aportats pel bisbat lleidatà provin una relació
contractual de compravenda, permuta o donació.
D’altra banda, el bisbat de Lleida al·lega que
la propietat de les peces, unes des de 1890 i altres
posteriors, es justifiquen per la seva pròpia
possessió i un acte singular, com el decret de
1998, manifestament injust i contrari a la llei
substantiva aplicable, no pot subvertir els principis assentats en el Codi de Dret Canònic, pel
qual no hauria d’exhibir títols per justificar la
propietat de les peces d’art.
En relació a aquest punt, s’afirma que el
Museu de Lleida s’ha pogut constituir gràcies

ESTISORES
Miguel Estaña

als bisbes que, en alguns casos, van assumir els
cost econòmic a nivell personal, per garantir que
els béns, en alguns casos considerats sense valor
ni interès, no fossin destruïts o furtats de les diferents parròquies de la Franja.
Lleida insisteix en la indefensió que ha patit
contra la formació de la falsa presumpció de dipòsit establerta en el decret de 1998, i hagin de ser
ells els que provin la titularitat sobre les peces i
no Barbastre.
Un argument important, des del dret canònic, per
al bisbat lleidatà, és l’aplicació de la prescripció
adquisitiva per transcurs del termini legal i el
manteniment de la bona fe durant tot el temps
requerit per a la prescripció.
La Llei del Patrimoni de 1993 recull, en el seu
article 45, que no es poden disgregar els béns
catalogats, i els béns en litigi van ser inclosos en
el catàleg del Patrimoni Cultural Català al 1999.
És en aquest sentit que la consellera de Cultura,
Caterina Mieras, encarregà a l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC), des de la seva Secció Historicoarqueològica, un informe sobre els béns.
Segons l'informe, el patrimoni en litigi són béns
adquirits «pacíficament i legal, sense cap tipus de
coacció ni espoliació», sempre amb la conformitat
de les parròquies, les quals mai els han reclamat.
I a la Franja, què s’hi cou? Tal com va passar
amb la segregació de les parròquies, ens han passat
per sobre i ni tant sols ens han preguntat. O potser
no tenim res a dir? La gestió per part de Barbastre de fer renunciar als capellans als béns de les
seves parròquies serà garantia perquè no arribi a
bon port la solució més legítima i salomònica:
acollir a la Franja una subseu del Museu de Lleida, Comarcal i Diocesà. Al cap i a la fi, els propietaris són les nostres parròquies, per molt lluny
que quedin de Torreciutat o de Barbastre…
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salutació del director
En aquest número hem volgut portar-vos a la reflexió el tema,
delicat, mal interpretat i complexe, del litigi entre els capellans
d’un costat i altre de la ratlla franjolina, per la propietat dels béns
de les parròquies dipositats a l’antiga seu bisbal de Lleida.
Resulta curiós contemplar com la diòcesi aragonesa de Barbastre-Montsó criminalitza la de Lleida pel mateix «delicte « que ella també vol perpetrar: concentrar, per raons de seguretat i defensa de la «unitat de patrimoni» tots els éssers sacres de les parròquies a un museu centralitzat… a la seu del bisbat. I això que la raó principal del dret a la seua
devolució era que pertanyien a les parròquies individualment.
Per altra banda, els pròcers religiosos de Lleida, amb la seua actitud rebel davant els seus caps
de la Santa Seu, han demostrat que abans d’esperit són carn i que els sap tant de greu com a la
resta dels mortals soltar allò que tenen, lligat a la gàbia.
I, enmig, què pinta l’opinió dels franjolins, que han anat pagant amb els seus òbols les peces
concentrades, les vendes subreptícies dels capellans de torn, les desaparegudes pels robatoris, etc.
Doncs res, com sempre. Només estem per a rebre els cops quan es barallen des de les dues bandes.
Màrio Sasot
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Els actes es van iniciar el passat dia 4 de
novembre, amb la inauguració de l’exposició de
pintura i la primera sessió de la lectura de Camí
de sirga, que va encetar la consellera de Cultura del Govern d’Aragó, Eva Almunia, i hi van
participar també el president de la Diputació de
Tarragona, Joan Aregio, l’alcaldessa de Mequinensa, Magda Godia, la germana de Jesús, Rosa,
Hèctor Moret i el director d’escena Lluís Pasqual.
La segona jornada, el divendres següent, va
anar a càrrec de diferent actors i escriptors del
Camp de Tarragona. La sessió del dia 17 la van
oferir diverses persones vinculades al món de la
cultura popular tarragonina i la cloenda es va dur
a terme el dia 25, on llegiren el final de l’obra
professors i traductors de la demarcació.
Totes les sessions de lectura van estar molt
concorregudes, fent les delícies dels assistents,
els quals no se n’estaven de riure dels hilarants
passatges de l’obra.
Pilar Febas

Avant, Josep
Encara trasbalsat per la notícia de la mort d’en
Galan, que m’ha arribat pel darrer número de la
revista, us escric unes ratlles que m’agradaria
publiquéssiu.
Us demano aquest favor perquè tot i que fa prop
de 30 anys que tenia una relació d’amistat amb
Josep, no tinc altre mitjà de posar-me en contacte amb ningú de la seva família a qui donar el
condol.
Amic Galan: si el poeta augurava: «Bon viatge per als guerrers, que al seu poble són fidels…»
ningú, al més enllà, tindrà més bon viatge que
tu. Avant, Josep!

I a vosaltres, companys de TdF, com diem a
la Ribagorça: Campeu valents!
Josep Mauri
St. Just Desvern

D’esqueles i homenatges pòstums
Una de les darreres coses que en Josep em va
demanar (i que no vaig fer) va ser ensenyar-li l’esquela que el Govern d’Aragó havia dedicat al
mequinensà barbut en assabentar-se del seu
traspàs. Tenia la intenció de comentar-ho al seu
espai «L’ham». Amb l’excusa de proporcionarli material útil per al seu article vaig aconseguir
que estigués al dia de les proclames de la
«contra». Pensava que era necessari per tal que
no s’allunyés gaire de la realitat i toqués de peus
a terra ja que en Josep, en un principi, va rebutjar, de manera sistemàtica i durant anys, llegir
els articles, notes, informacions, etc. en relació
amb la nostra llengua i cultura que fossin de
caire negatiu. Simplement deia que no en volia
saber res. Sense dubte, l’esquela de l’escriptor
hagués sigut el proper peix víctima l’ham del
Josep. Per això, m’he permès ajudar-lo a tirar la
canya. L’esquela, en lletres grans, pregonava per
tot Aragó la mort d’en Moncada, però el Gobierno, com diu el saidinenc en la crònica de les jornades de Benasc, va aprofitar l’espai del diari (el metre
quadrat més car que a Sant Cugat) per anunciar,
amb l’acostumada «valentia» i mitjançant la lletra
petita, la consideració i el respecte que li té a la
nostra llengua:…por la pérdida de escritor tan
señalado en el uso de una de nuestras modalidades lingüísticas. Una ratificació de vells principis.
Amb tu, Josep, no es van atrevir…
Pep Labat
Fraga (Baix Cinca)
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La Comarca del Matarranya
a Barcelona
Sant Esteve
He eixit del metro una parada abans per caminar una estona. Vinc d’estar-me amb el
pare, l’esmolet original i genuí.
Hem estat una estona junts;
l’he afaitat, hem escoltat en
Capri, li he parlat de quan érem
esmolets tots dos, colze a
colze, en aquell taller minúscul del carrer Sant Cristòfor.
Em mirava com si no m’acabés d’entendre, com si no li
importés gens que no m’acabés d’entendre. Fa molts anys
que l’esclerosi múltiple s’ha
anat apoderant de la totalitat
seu cos.
M’aturo davant el número 3
del passatge ca n’Oliva. Un
edifici lleig, d’aquells que als
anys seixanta van omplir els
suburbis barcelonins. Tanmateix, és aquí on vaig passar els
meus primers vuit anys de
vida. Acosto el rostre al vidre
del portal. Tot segueix aparentment igual. Em vénen totes
les imatges oblidades: l’esquifit piset –que a mi em
semblava enorme–, el sobre
amb la paga que mon pare feia
petar entre rialles. Em vénen,
sobretot, les il·lusions d’ells
dos, joveníssims, amb tota la
vida pel davant.
A la nit, abans d’adormir-me
al llit d’Alcanyís, veig l’habitació on s’està ara el pare. La
mare és a la vora, asseguda al
llit. A l’altra banda del gran
finestral, la baluerna del
Fòrum. I em retorna el piset de
Ca n’Oliva, el del carrer Agricultura, la botiga, el taller. Tot
ha passat tan de pressa que fa
vertígen. Penso que, definitivament, els valents de debò
són aquells que mantenen el
goig de viure. Ells són el
model a seguir.
Carles Terès Bellès

CARLES SANCHO

L’ESMOLET

Carles Sancho

Presentació a Barcelona de la Comarca del Matarranya

Aproximadament el 50%
dels visitants a la comarca del
Matarranya són catalans,
segons les últimes xifres estadístiques publicades sobre el
turisme a les nostres terres. Per
tant, per augmentar aquest
percentatge, els responsables
polítics i els empresaris del
sector van voler fer un acte
promocional a Barcelona
mostrant les extraordinàries
possibilitats turístiques de les
18 viles que formen la comarca del Matarranya. La presentació, el 30 de novembre, es va
convertir en un acte ben familiar i emotiu. A la sala noble de
l’ajuntament de Vall-de-roures,
que presideix la plaça Major
del Poble Espanyol, on també
estan reproduïts l’ajuntament

i el palau de l’Encomienda de
la Freixneda i la casa Jassà i
Moix de Calaceit, i en la llengua de casa: en català. El
nombrós públic assistent a la
convocatòria promocional estava relacionat principalment
amb aquest sector: agents turístics, turisme rural, hotelers,
restauradors, premsa… Sector
cada vegada més important a la
nostra comarca.
El presentador va iniciar l’acte glosant les excel·lències del
territori, el president de la
comarca José Roman Roda va
donar la benvinguda als assistents a l’acte i, posteriorment, la
popular cantant Anna Maria
Agustí ‘Nina’ va recordar una
estada a Vall-de-roures de dos
dies durant una actuació musi-

cal com a vocalista de l’orquestra de Jànio Martí i, després
d’haver visionat dos reportatges turístics promocionals on
veien imatges del patrimoni
matarranyenc, es lamentava de
no haver pogut visitar sense
presses el nostre territori. Però
va prometre tornar-hi acceptant
una oferta de la comarca. També
estava prevista l’assistència de
l’actor Juanjo Puigcorbé, amic
personal de la Nina, vinculat a
Vall-de-roures on passava els
estius durant la seua joventut
però, finalment, per problemes
d’agenda no va poder venir. En
acabar els parlaments i els dos
audiovisuals hi va haver un tast
de productes típics del Matarranya: magre, embotits, formatges, tapes variades i postres.
Regats amb dos bons vins que
han eixit al mercat recentment
i que busquen un lloc en el
competitiu espai comercial vitícola: l’ecològic negre Alar de
Sorolla elaborat a Vall-de-roures
i el blanc Celler d’Algars
d’Arenys de Lledó.
Una bona aposta promocional de la Comarca del Matarranya, recolzada per la recent
creada Associació d’Empresaris, per mostrar als catalans, el
patrimoni i el diversificat
potencial turístic de les nostres
terres.

La marxa senderista del Mesquí, passada per aigua
Redacció
La pluja va deslluir el passat
13 de novembre la IX Marxa
Senderista del Mesquí, que s’ha
convertit en menys d’una dècada d’existència en una de les
més multitudinàries d’Aragó.
Les plogudes van perjudicar la
participació de senderistes. Tot
i amb això van recorrer les
pistes i camins de Bellmunt
més de dues mil persones, la
meitat de les previstes si haguera fet bon temps.

El recorregut per a discapacitats es va haver de suspendre
per l’aiguat i el fang acumulats
al traçat.
La major part del públic es
va decantar per la versió reduïda del recorregut, de 12 quilòmetres. Per a rematar la jornada esportiva es va celebrar un
dinar a pavelló poliesportiu
amb 2.300 participants.
L’organtització va córrer a
càrrec de l’Associació Marxa

Senderista del Mesquí, que va
rebre un ajunt de la Comarca
del Baix Aragó de 6.000 euros.
Les dues entitats havien signat
un acord de col·laboració el
dia 2 de novembre.
En l’organització de la
Marxa col·laboren desinteresadament al voltant de 150
voluntaris, una xifra molt elevada si tenim en compte que el
municipi té un cens de població de 145 habitants.
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La Cooperativa
d’oli del Mesquí
A ningun lloc del Baix
Aragó, poc després de la Guiarra, va collar en més força l’esprit cooperativista que a la
Codonyera. Abans de les gelades del cinquanta-sis ja funcionaven lo primer molí d’oli, que
van montar els Fontoba de
Casp, i la tenda-economat que
encara aguante com a supermercat. Als quatre dies, es va
fundar la secció de crèdit que
sempre mos ha donat més interés que els bancs. I al poc
temps, es va produir una revolució espectacular en la mecanització del camp perquè l’Isidoro Celma, que vivie a
Venezuela, va regalar al poble
un tractor i una trilladora. I tot
va ser posible per la mentalitat republicana i progresista
dels fundadors, lo maestre J.
Mª. Bonfil en primer lloc. En
pocs anys tots los del poble ja
eren de la Cooperativa. Eixos
antecedents i l’èxit del projecte cooperativista expliquen el
que fa setze anys es puguere
montar a casa nostra la Cooperativa de l’Oli del Mesquí, on
ara duguen les olives llauradors
de siat o vuit pobles, alguns
d’ells del Matarranya, que
poden ajuntar una collida de
quatre millons de quilos.
Però ara se plantejen canvis
importants en la direcció de
consolidar el creiximent i el
caracter comarcal de l’empresa, i en aplicar millores tecnològiques. I una operació imprescindible d’este procés és la
incorporació al projecte de la
cooperativa local de la Torrocella que són productor forts i
tenen molts socis jóvens que se
dediquen al camp.
Les condicions de l’absorció pareix que a totes les parts
convenen. I mos conste que
els de la Torrocella estarien
entusiasmats en entrar a la
cooperativa del Mesquí. No
s’haurie de deixar passar
l’ocasió.
Tomàs Bosque

5

Projectes educatius de Repavalde
Carles Sancho
Repavalde va presentar el 32
de setembre a Casa la Vila a
Vall-de-roures dos projectes
educatius per als escolars:
‘Passejant per Vall-de-roures’ i
‘Así nos lo contaron’. El primer
està dirigit pel president de
Repavalde Manuel Siurana i on
també l’han coordinat Jesús
Calvo i Carmelo López i amb
la col·laboració de Jaume Carbó
i Carlos Orona, on es proposen
quatre itineraris que ha de fer
l’alumnat per tal de conèixer
millor el casc antic de la població que compta amb un interessant patrimoni històric i
monumental i l’evolució de la
vila a través del temps. Els itineraris són presentats per un personatge singular: la gla Roura,
vinculada a la vila dels roures
que antigament poblaven la vall
del riu Matarranya. El primer
itinerari per conèixer l’edat
mitjana: «A peu de muralla», un
altre per a l’edat moderna: «La
plaça i els carrers plans», el
tercer pel descobriment de la
cultura i les tradicions populars: «Un passeig per les costes»
i el quart l’edat contemporània
i l’evolució demogràfica: «Un
passeig pels ravals». L’edició
del projecte educatiu és bilingüe: català i castellà i està destinat als dos últims cursos d’educació primària i el primer cicle
de l’ESO. Per a fer possible

aquest treball amb l’alumnat
abans, durant i després de les
visites s’han publicat quaderns
de 40 pàgines de diferents colors
per destacar les diverses activitats realitzades. Fotografies,
plànols, dibuixos, gràfiques,
informació, jocs i exercicis es
complementen per fer-los més
motivadors per a l’alumnat. El
projecte va ser realitzat durant
el curs 2004-2005 ha rebut una
subvenció de 3.000 euros del
Departament d’Educació,
Cultura i Esport del Govern
d’Aragó. Es pretén fer, a més,
un CD interactiu amb aquests
materials aconseguits per fer-ne
una millor divulgació.
El segon projecte educatiu
per a escolars es titula ‘Así nos
lo contaron’. Una recopilació
de fotografies antigues comentades aconseguides per l’alumnat dels dos últims cursos de

primària del CEIP Vicente
Ferrer Ramos de Vall-de-roures.
Aquest projecte es va fer en els
cursos 2003-2004 i 2004-2005,
segons va explicar el director del
centre Jesús Calvo.
I, finalment, aquest mateix
curs Repavalde està preparant
un altre projecte educatiu
adreçat als escolars més menuts
–de 3 a 9 anys– amb el títol
‘Valderrobres para peques’.
Repavalde segueix apostant
per la conservació, restauració
i la divulgació del patrimoni
municipal i, en aquests projectes educatius, mostra el seu
interès en la formació dels més
joves que és bàsic per sensibilitzar l’alumnat del valor que
té el patrimoni que ens han
deixat els nostres avantpassats
i que tenim l’obligació de transmetre-ho a posteriors generacions.

«Lo Cresol» és la nova columna en català al Diario de Teruel
C.S.
El Diario de Teruel inclourà
a partir del gener del 2006 una
columna setmanal en català que
durà com a nom ‘Lo cresol’,
gràcies a la iniciativa del periodista originari de Bellmunt de
Mesquí Ramon Mur, habitual
columnista del diari. L’equip
de col·laboradors estarà format
per la maellana Loli Gimeno,
professora de castellà a Tarragona, José Miguel Gràcia,
poeta, artista i escriptor de la

Codonyera, Silvestre Hernández, director de l’IES Matarranya i escriptor, Artur Quintan a , p r o f e s s o r, f i l ò l e g i
investigador, Josep Puche,
periodista i cap de premsa de
l’Ajuntament d’Alcanyís i,
ocasionalment, el calaceità
Miquel Blanc, escriptor i investigador. El 1989 ja s’havia
intentat, des de l’Associació
Cultural del Matarranya, una
iniciativa semblant en aquest

diari però va ser impossible
pels nombrosos errors ortogràfics i tipogràfics apareguts en
el primer text publicat. ‘Lo
cresol’ serà, doncs la segona
columna escrita en català en
un mitjà d’informació en
castellà a l’Aragó després de
‘Viles i gents’ del setmanari La
Comarca d’Alcanyís, i que va
iniciar també Ramon Mur.
Esperem i desitgem llarga vida
a ‘Lo cresol’.
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Consolidada la Trobada
de les corals matarranyenques
Margarita Celma

Actuació a la Freixneda de totes les corals del Matarranya

La Freixneda va acollir el
dia sis de desembre la VI edició
de la Trobada de Cant Coral–
Corals del Matarranya. L’esdeveniment va estar organitzat
per l'associació Corals del
Matarranya i l'Ajuntament de
la Freixneda. Més de cinccentes persones van acudir a
escoltar el concert i van gaudir
d'esta festa que s'ha convertit en
referent cultural a la Comarca
del Matarranya. Al llarg del
concert es va lliurar la Menció
Honorífica Miguel d'Aguilar
per la seva excel·lent trajectòria al compositor Tomás
Aragüés Bernad, natural de
Albalate del Arzobispo i resident al País Basc. També hi va
haver un homenatge en record
a Toni Llerda Juan, alcalde de
Queretes, que va recolzar el
projecte i va celebrar l’any
2002 a Queretes la III Trobada Coral.
Sis grups vocals del Matarranya van oferir tot el millor del
seu repertori. Un repertori ben
variat en estils i èpoques. En
primer lloc va actuar La Coral
amfitriona: la Coral de la Freixneda dirigida per Francisco

Celma que va interpretar el
Sanctus de la Misa de Angelis,
Cordero de Dios de Francisco
Celma, El Roure popular Russa
i Ve r s e l s C i m s p o p u l a r
Alemanya. Va continuar el grup
Kinessis de Calaceit amb les
obres: Dulce Embeleso de
Delfín, Caramba de Galíndez,
Eu seu que vou te amar de Setó
i Piel Canela de Gema 4.
Seguidament la Coral Francisco Turull de Queretes dirigida
por Francisco José Celma va
escollir dos obres de Haendel:

Canticorum Iubilo i Benedicat Vobis, Gozos de Nuestra
señora de la Misericordia de
Queretes i, per acabar van
cantar l'havanera popular catalana La Gavina. A continuació
la Coral Thymiaterion de Calaceit, dirigida per Margarita
Celma va començar la seva
actuació amb la cançó Se equivocó la paloma, un poema de
Rafael Alberti; El Baile popular Asturiana, La Balladora,
popular del Matarranya i, finalment ens van delectar amb
Strangers in the night del musical New York, New York. La
Coral San Miguel de Valljunquera, dirigida por Beatriz
Barceló, va interpretar un Sanctus de la Misa de Schubert,
Signore delle cime de Marzi,
Panis Angelicus de Frank i,
acompanyat al piano per Eva
González, un Ave María de
Domínguez. Finalment, el cor
de cambra de Beseit dirigit per
Margarita Celma va cantar un
motete de José Peris Lacasa: O
Sacrum Convivium, El cant
dels ocells, popular catalana i
acompanyada al violí per Aurora Fontoba, El último café un
tango de Stamponi i el ball
popular del Matarranya: Lo
Moixó de Montpeller, harmo-

TOMÁS ARAGÜÉS BERNAD
Va nàixer a Albalate del Arzobispo (Terol) l’any 1935. Traslladat amb cinc anys a Baracaldo des de la seva infància va rebre
del seu pare les primeres lliçons musicals. Matriculat al conservatori de Bilbao el seu expedient està ple de primers premis.
Assisteix a cursos internacionals de perfeccionament. Adquireix la llicenciatura en cant gregorià i és professor de música
sacra a la Universitat Pontifícia de Salamanca. En 1972 obté
per oposició la càtedra de solfeig i teoria de la música al
conservatori municipal de Sant Sebastià. L’any 1981 guanya
per oposició la càtedra de direcció d'orquestra. Ha estat director-fundador del Conjunt Barroc de Sant Sebastià i director del
Cor Easo. Ha estat un compositor molt prolífic. Les seves
obres poden superar les quatre-centes.

nizat per Manel Oltra i amb
acompanyament de Sergio
Esteve a la gaita i Miguel Ángel
Díaz al tabal, que va arrencar
els aplaudiments del públic.
Més de vuitanta cantaires
de tots els cors van interpretar junts el tema popular del
Matarranya: Baixeu les
casquetes; fragment de l’obra
Estampa Turolense, harmonitzada pel mestre Aragüés.
Tot seguit es va lliurar la
Menció Honorífica Miguel
d'Aguilar al compositor
Tomás Aragües en reconeixement a la seva tasca com a
músic, compositor, director i
professor. Este compositor ha
armonitzat per a cor mixt
quatre cançons folklòriques
del Matarranya en llengua
catalana: Plou i fa sol i Tríptic del Matarranya, que els
cors van assegurar que integrarien dins del seu repertori.
Aragües va expressar el seu
agraïment i va animar a tots
els grups a continuar i anar
«in crescendo».
Com a comiat, vam poder
escoltar tres obres molt conegudes al Matarranya: Sant
Josep se fa vellet de Muneta,
Sant Josep se’n va a segar de
Cohí i Grau i Aubades del
Matarranya de Margarita
Celma. Un final molt emocionant que va clausurar esta VI
Trobada Coral a la Freixneda.
Una Trobada que va destacar
per l'alta qualitat presentada
pels grups participants i una
gran assistència de personalitats de l’àmbit polític i cultural que van voler donar suport
al concert amb la seva presència. La festa va continuar amb
un sopar de convivència que
va reunir a tots els amants del
món coral i de la música. Les
corals del Matarranya van
poder saborejar un èxit ben
merescut.
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Francesc Serés, premi Lleida de Narrativa
Susanna Barquín
L’escriptor de Francesc Serés
va rebre, el passat mes de
novembre, el 4t premi Lleida
en la modalitat de narrativa en
sentit ampli, amb Els camps
de força. Es tracta d’un projecte narratiu on pretén explicar
els grans canvis ocorreguts al
Baix Segrià i al Baix Cinca els
últims 25 anys, especialment
pel que fa a la diversificació de
l’economia, amb un passat on
el sector agrari era predominant, i un present on adquireix
importància l’activitat industrial i de serveis, inclosa la
progressiva ampliació de la
zona urbana. Aquests canvis
han suposat, a més, que aquestes comarques, abans exporta-

dores de recursos humans i ara
importadores de mà d’obra,
s’hagin d’enfrontar a la
problemàtica d’una elevada
immigració multicultural que
es multiplica els estius. Aquest
fenomen serà present en el nou
projecte de Serés.
Francesc Serés va nàixer a
Saidí (Baix Cinca) el 1972. És
llicenciat en Antropologia
Social i Cultural i també en
Belles Arts per la Universitat de
Barcelona. Ha exercit de
professor d’història de l’art del
món antic i medieval a la
Universitat Pompeu Fabra.
És autor de la trilogia De
fems i de marbres (Quaderns
Crema, 2003), que recull les

XVI PREMI DE PROSA LES TALÚRIES
Convoca: Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida
Lliurament dels treballs: Servei d'Administració de la Fundació
Pública Institut d'Estudis Ilerdencs
Pl. de la Catedral, s/n. Tel. 973 271500
25002 Lleida (Segrià)
Resum de les bases:
Aquest premi es destina a escriptors amb un màxim de dues obres
publicades, independentment del gènere literari a què corresponguin. Podran concórrer-hi obres escrites en prosa originals i
inèdites que no hagin estat premiades ni es trobin pendents de la
resolució d'altres premis.
Extensió mínima: 150 pàgines, en format DIN A4.
Els treballs s’han de presentar per quintuplicat, en exemplars
separats, numerats, escrits a espai senzill i per una sola cara amb
tipus de lletra Times New Roman de mida 12, engrapats o enquadernats, i amb una còpia en suport informàtic. No portaran la identificació de l’autor, però sí el títol i un lema o pseudònim. Aniran
acompanyats d’un sobre tancat, a l’exterior del qual es farà constar el mateix lema o pseudònim i, a l'interior, el nom, els cognoms,
l’adreça i el telèfon de l’autor, així com una breu nota biobibliogràfica.
Els originals s’han de presentar, directament o mitjançant correu
certificat, amb la cita «XVI Premi de prosa Les Talúries».
El termini de presentació dels originals finalitzarà el 17 de
febrer de 2006, a les 14 h.
Jurat: M. Pau Cornadó, Imma Monsó, Ramon Rubinat, Anna Sáez
i Joan Ramon Zaballos.
Lliurament dels premis: El lliurament del premi tindrà lloc dins
de la Setmana de les Lletres i les Arts, pels voltants de Sant Jordi.
Dotació: 3.000 euros i publicació de l’obra guanyadora per Pagès
Editors.
Més informació: http://www.fpiei.es

novel·les Una llengua de plom
(Quaderns Crema, 2002), L’arbre sense tronc (Columna,
2001) i Els Ventres de la Terra
(Columna, 2000).
Ha estat guardonat en diverses ocasions, l’anterior el

novembre del 2004, quan va
rebre el premi Octavi Pellissa,
convocat per l’editorial Empúries, per un projecte narratiu
sobre les formes de treball i
l’esforç de la classe mitjana de
Catalunya.

XVI PREMI DE POESIA LES TALÚRIES
Convoca: Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs de la
Diputació de Lleida
Lliurament dels treballs: Servei d'Administració de la Fundació
Pública Institut d'Estudis Ilerdencs
Pl. de la Catedral, s/n. Tel. 973 271500
25002 Lleida (Segrià)
Resum de les bases:
Aquest premi es destina a escriptors amb un màxim de dues obres
publicades, independentment del gènere literari a què corresponguin. Podran concórrer-hi obres de poesia originals i inèdites que no hagin estat premiades ni es trobin pendents de la resolució d’altres premis.
Extensió mínima: 300 versos, en format DIN A4.
Els treballs s’han de presentar per quintuplicat, en exemplars
separats, escrits a espai senzill i per una sola cara amb tipus de
lletra Times New Roman de mida 12, engrapats o enquadernats,
i amb una còpia en suport informàtic. No portaran la identificació de l'autor, però sí el títol i un lema o pseudònim.
S’acompanyaran d’un sobre tancat, a l’exterior del qual es farà
constar el mateix lema o pseudònim i, a l'interior, el nom, els
cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor, així com una breu nota
biobibliogràfica.
Els originals s’han de presentar, directament o mitjançant correu
certificat, amb la cita «XVI Premi de poesia Les Talúries».
El termini de presentació dels originals finalitzarà el 17 de
febrer de 2006, a les 14 h.
Jurat: Lluís Calvo, Jordi Pàmias, Pere Pena, Jaume Pont i Pere
Rovira.
Lliurament dels premis: El lliurament del premi tindrà lloc dins
de la Setmana de les Lletres i les Arts, pels voltants de Sant Jordi.
Dotació: 3.000 euros i publicació de l’obra guanyadora per Pagès
Editors.
Més informació: http://www.fpiei.es
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Jornades de Cultura Llibertària a Fraga
PATRICI BARQUÍN

Patrici Barquín Castañ, secretari de la secció sindical agrària de la CNT de Fraga

Assisstents a les Jornades de Cultura Llibertària de Fraga

La CNT de Fraga i el Centre
d’Estudis Llibertaris José Alberola, amb la col·laboració
d’Ecologistes en Acció d’Osca, vam organitzar les Jornades
de Cultura Llibertària a Fraga,
que es van celebrar durant la
setmana del 14 al 20 de novembre passats. Aquestes jornades
pretenen, una vegada més,
apropar i obrir debats al voltant
de temes i problemàtiques
socials d’actualitat sobre les
que, sense dubte, nosaltres,
com a anarcosindicalistes,
tenim molt a dir i a aportar.
Afegint també la feina continuada d’accions i actes que
ajuden i contribueixen a rescatar de l’oblit imposat per la
història a la CNT i al Moviment Llibertari.
Les jornades, les vam inaugurar en la presentació de l’exposició Consume Hasta Morir.
Aquesta exposició consistia en
un seguit de cartells molt
pedagògics que ens mostren
una visió crítica, moltes vegades en clau d’humor àcid, de
la societat de consum i dels
valors que transmet aquesta
organització mundial que
patim. L’exposició es va poder
visitar durant tota la setmana
al Palau Montcada de Fraga.
Un altre dels actes que vam
organitzar va ser una xerrada
a càrrec de la investigadora de

l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona
Rosa Binimelis. Amb el títol
«Els cultius transgènics: un pas
cap a l’ esclavitud», ens va
apropar a la realitat del treball
que està fent Brussel·les quant
a la legislació sobre els cultius
transgènics. Aquesta xerrada
va servir per posar en evidència la ignorància que els polítics tenen de les qüestions que
afecten a les feines del camp,
ja que els plantejaments legislatius són tan pobres com
impossibles de complir. A tot
això, cal afegir que la pròpia
legislació admet que és inevitable la contaminació, malgrat
que des d’Espanya (camp d’assaig i mentida de la «coexistència» de conreus transgènics i
agricultura ecològica) es vol
transmetre el missatge que la
contaminació zero és possible.
El dissabte, l’Iñaki Garcia,
membre de la Plataforma de
Solidaritat amb el Moviment
Zapatista, ens va parlar sobre
les darreres accions del Moviment Zapatista a Xiapas.
Aquestes noves accions suposen un canvi d’estratègia que
comporta una organització al
marge de les institucions governamentals i electorals, i crea
tota una xarxa de solidaritat i
treball molt efectiva.

També ens va explicar quina
es la mentalitat i sensibilitat
que allí tenen envers altres
ideologies i el respecte dels
altres. Una visió molt reveladora que ens va enriquir una
vegada més.
A banda d’això, l’Iñaki no es
va poder estar d’explicar la
gran estima que tenen a Mèxic
per la figura de José Alberola
com a pedagog i com a persona, i ens va animar a fer arribar als zapatistes una salutació
des del Centre d’Estudis
Llibertaris José Alberola i una
nota donant conte de les nostres
jornades.
El 20 de novembre, ens vam
reunir a l’actual carrer Alcázar de Toledo per descobrir una
placa en record del nostres jaios
i jaies llibertaris. Un acte
emotiu i entranyable però alhora carregat de simbolisme i
reivindicació. El lloc on es va
col·locar la placa és el mateix
on hi havia la seu de la CNT de
Fraga i de la Sociedad Cultural Aurora (un ateneu llibertari) als anys trenta del passat
segle XX.
Eixa és la inscripció:
«En recuerdo a los hombres
y mujeres de la CNT y de la
SOCIEDAD CULTURAL
AURORA, que en los años
treinta del siglo XX construyeron en esta plaza una casa
donde poder desarrollar su
labor cultural y social a favor
de la libertad y el bienestar de
la humanidad».
A més d’un gravat amb
l’Hèrcules matant al lleó i la
signatura de la CNT de Fraga
i el Centre d’Estudis Llibertaris José Alberola.
En primer lloc, i tornem a
reiterar-ho, un company va
agrair la presència de persones assistents i vingudes de
diferents punts de la geografia
ibèrica, des de Barcelona fins
a Madrid passant pel Moncaio,

Osca… També va agrair la
col·laboració de totes aquelles
persones que van fer possible
l’acte. Aquells que van contribuir econòmicament a la subscripció popular oberta per la
CNT i el Centre d’Estudis
Llibertaris José Alberola;
aquells que van col·laborar en
la feina de col·locar la placa;
aquells que van comprar i cosir
la tela que cobria la placa; i,
sobretot, als veïns que en tot
moment van donar exemple de
col·laboració i comprensió cap
al nostre acte que, d’una manera o altra, els causava una
molèstia, siga perquè van retirar de manera voluntària els
cotxes que tenen per costum
aparcar al solar o per haver de
comptar amb la nostra presència i soroll un diumenge al
matí.
Després, vam passar a la
lectura, per part d’un altre
company, d’un manifest a la
dignitat, i la descoberta de la
placa per part d’una companya que també és néta d’un dels
nostres jaios que encara resisteix. Mentre corria la cortina,
sonaven els acords de La
Varsoviana, més conegut per A
les Barricades, gràcies a la
col·laboració desinteressada i
mai prou agraïda d’un grup de
gralles que no només van interpretar la clàssica tonada, sinó
que van tocar una adaptació de
manera impecable.
Amb tot això vam donar per
finalitzades les Jornades de
Cultura Llibertària, convidant
veïns i assistents a un pica-pica
que va tenir lloc a la seu del
sindicat.
Per a més informació sobre les
nostres campanyes, podeu consultar
la web de la CNT www.cnt.es o bé
demanar informació de les accions de
la CNT de Fraga i del Centre d’Estudis Llibertaris José Alberola escrivint
a reklus@terra.es o bé a pabarquin@hotmail.com.
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Projecte d’animació a les Escoles de la Franja

El grup teatral Zoom Zoom
actuà per als alumnes de Saidí
Dins de les activitats del
Projecte d’animació a les escoles de la Franja, el dia 21 de
desembre, el grup de teatre
ZUM-ZUM, va representar
l’obra Hansel i Gretel, al cinema de Saidí.
L’espectacle anava dirigit a
tots els alumnes i professors
de la nostra escola, d’Infantil de
3 anys a segon d’ESO. També
hi vam convidar els xiquets de
la guarderia i tots els pares i
mares.
L’obra va ser molt divertida.
Tots vam gaudir del conte i
vam passar junts una bona estona.
El pes de l’obra el portaven
entre un noi i una noia que, a
més, s’ajudaven de dos titelles.
En un poble com el nostre,
poques vegades podem veure
una obra de teatre en directe,

MARGARITA SOROLLA

Alumnes de 2n d’ESO CEIP Sant Joan Baptista

per això l’experiència va resultar molt interessant. En acabar
la representació, vam tenir

l’ocasió de saludar i felicitar els
actors personalment i hem de
dir que eren molt agradables i

simpàtics.
Ens agradaria poder repetir el
curs vinent!

ESTAMPES RIBERENQUES

Entre Lleida i Barbastre, Fraga
Una via per a les obres del litigi
Susanna Barquín
Aquests setmanes, hem assistit a l’estira i arronsa sobre les obres
d’art que hi ha al Museu Diocesà de Lleida i que havien estat
adquirides a les parròquies de la Franja quan el bisbe de Lleida
també ho era dels franjolins del mig i del nord.
La creació del bisbat de Barbastre – Montsó i la nova demarcació de les diòcesis va fer coincidir els límits eclesiàstics amb
els límits administratius. D’aquesta manera, parròquies del Baix
Cinca, la Llitera i la Ribagorça van deixar de sentir a missa les
referències al bisbe de Lleida, i van conèixer un altre bisbe, el
de Barbastre-Montsó.
Posteriorment, arriba la qüestió de les obres d’art diocesanes. Què
fer amb elles? El Vaticà sentencia que s’han de traslladar a Barbastre-Montsó, i els diferents organismes i institucions engeguen un
procés de discussió que va de la negativa a la via judicial.
Independentment de les raons històriques, des de la Franja reclamem una solució que tingui en compte les veus de la Franja, de
les parròquies de la discòrdia. Des de l’Aragó i des de Catalunya hi ha posicions més o menys afortunades, però cap ni una té

en compte la Franja, que és, i ha de ser, moralment i en justícia,
la protagonista d’aquest afer i no el camp de batalla.
L’any 2001, la corporació municipal de Fraga va aprovar l’habilitació d’un espai per a la conservació i exposició de les obres
d’art de les parròquies de la Franja que hi ha al Museu Diocesà
de Lleida. Una solució intermèdia entre la sentència vaticana i
la posició d’unitat del Museu Diocesà que hauria de ser valorada. I és que ni Barbastre ni Montsó poden reclamar un retorn,
perquè mai no han estat propietaris. Ni el Museu Diocesà de Lleida pot enfrontar-se al Vaticà.
Fraga, a 20 minuts de Lleida, pot esdevenir un punt en l’itinerari de la visita d’un conjunt d’obres que formen una unitat museística. La gestió i la difusió de l’itinerari de visites Fraga – Lleida es pot portar de forma coordinada entre les autoritats aragoneses,
catalanes i diocesanes corresponents en un exercici de responsabilitat que ja no és hora de demanar, sinó d’exigir.
A la Franja estem una mica cansats de les picabaralles entre
catalans i aragonesos, sobretot perquè sempre ens toca ser al mig
i rebre de tots cantons. És hora que hi hagi entesa i que se’ns
tracti com a adults.
Per això, entre Lleida i Barbastre, la solució és la Franja, i Fraga
està disposada i en disposició d’acollir les obres d’art. L’alcalde Vicent Juan així ho ha manifestat públicament en les darreres setmanes, amb una veu que potser no s’ha recollit prou. Des
d’aquí, el meu suport, i el de molts franjolins, a Fraga i a l’alcalde en aquest afer.
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Ramon Brualla, president del Sindicat de Regants, de la Cooperativa del Campell i president d’Actel

«Els regadius socials són una aposta de les adminis

Canal de reg a la Llitera

Ramon Brualla és pagès
d’Alcampell, president del
sindicat de regants d’Alcampell, president de la Cooperativa d’Alcampell, i recentment
ha estat nomenat vicepresident
d’Actel. Pagès que combina el

conreu de terres de secà i regadiu al sud del terme d’Alcampell. Una de les últimes actuacions del sindicat ha estat fer
reunions amb els afectats pel
projecte dels regadius per
demanar la seua adhesió al

projecte.
El Canal de la Llitera Alta
permetrà posar en regadiu
unes 9.000 hectàrees. Es
veuran afectats els municipis d’Alcampell, Castillonroi, Sant Esteve de Llitera,

Albelda, Sanui, Tamarit,
Baells i Camporrells, a més
d’altres localitats del Cinca
Mitjà i del Somontano de
Barbastre. La dotació prevista són 6.000 metres cúbics
per hectàrea i any.

Pregunta. Els regs de la
Llitera Alta porten ja història a
la seua esquena. Quants anys fa
que esteu treballant per fer
d’Alcampell un lloc de regadiu?
Resposta. Ara últimament
s’han trobat documents que
enraonen que hi havia gent
d’Alcampell, propietaris, al
temps de Joaquín Costa que
reivindicaven que el Canal
d’Aragó i Catalunya pugés a
una cota més alta. Això hauria
significat englobar tot el sistema de regs que avui coneguem
com Canal de la Llitera Alta. El
projecte actual abasta les matei-

xes hectàrees de les que es
parlava ja fa més de 100 anys.
Als anys cinquanta, torna a
haver-hi noves reivindicacions,
cap a l’any 1958, i més tard ja
arriba l’època del pantà de
Campo. Després, amb la
democràcia i amb Sixto Agudo,
les reivindicacions d’un sistema de regs per a la Llitera Alta
s’intensifiquen.
Tot est procés ha tingut pujades i baixades; al principi hi
havia molta gent que defensava el canal, perquè el territori
estava més poblat, i els habitants del món rural també eren
significativament més joves.

Els regs, millor que arriben,
l’aigua sempre és beneficiosa,
però estos regs arriben 10 o 15
anys massa tard.

important. Dins del Pla
Hidrològic Nacional hi ha la
caiguda de pantà de Santaliestra, a part de la derogació
del Pla Hidrològic Nacional.
Això significa un nou plantejament per la regulació del riu
Èssera, i ací entra en joc el
Canal d’Alcampell.
El més d’abril passat vam
donar un pas important. Hem
deixat de ser un sindicat de
regants expectants per estar
reconeguts legalment com a
Sindicat de Regants. Ara
mateix el que estem esperant
és l’aprovació del projecte pel
ministeri de Medi Ambient.

«L’aigua sempre
és beneficiosa, però
estos regs arriben
massa tard.»
P. En quina situació es troba
ara el projecte?
R. Avui hi ha un impuls
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stracions per facilitar la seua adquisició als pagesos»
És molt important subratllar
que esta obra la fa el Ministeri de Medi Ambient, no pas el
de Foment. Això ens obre
noves portes, com per exemple noves produccions, seguint
la filosofia d’una utilització
diferent de l’aigua.
P. Com aplicaríeu aquesta
nova cultura del aigua al canal
de la Llitera?
R. El més fàcil és parlar de
sostenibilitat amb els recursos, consumir menys i proporcionar als cultius l’aigua estrictament necessària, sense
malgastar i evitant pèrdues en
el transport.
Però l’altra part important
és també reomplir els nostres
aqüífers d’aigua, com una
segona reserva, seguint els
postulats de la nova cultura de
l’aigua, perquè és tant important l’aigua que tens a damunt
de terra com la que es pot
emmagatzemar davall.
Estem a l’espera de l’aprovació del nostre projecte per
part del Departament de Medi
Ambient. Però sabem que hi
ha una partida dels pressupostos generals de l’Estat
destinats al nostre projecte.
S’avança per al 2006 la part
corresponent al 2007 per si
està ja legalitzat el nostre
projecte d’enguany. La primera part que es licitaria seria la
captació d’aigua a Pinyana, al
canal d’enllaç, i la primera
elevació a la «balsa de los
montes», a Castillonroi.
P. Els Govern d’Aragó ha
publicat un decret en quèdeclara estos regs com a regadius
socials. Què significa esta classificació?
R. Els regadius socials sónuna aposta de les administracions per fer més factible l’adquisició d’estos regs per part
dels pagesos. Parlar de regadius socials vol dir un finança-

ment de l’obra d’un mínim del
75% per part de l’administració, la central i l’autonòmica,
i que l’altre 25% correspondria
als propis regants.
P. L’estructura de la terra a
la nostra zona és difícil de
compaginar amb una explotació de regadiu. La majoria de
parcel·les tenen entre una o
dues hectàrees. La gent és
receptiva a fer una concentració parcel·lària?
R. El pagès té un sentiment
molt arrelat de propietat. A
més, la meua terra sempre és
més bona que la teua, encara
que estem tocant, i que les
finques estiguen partides per
una pedra que ningú sap qui va
posar allí, quin reiaio de qui va
posar la fita on la va posar.

«Cal subratllar que
esta obra la fa el
Ministeri de Medi
Ambient, no pas
el de Foment.»
Quan es veigue i el dinamisme dels regs, quan es
veigue els inconvenients que
suposa no tenir la concentració parcel·lària, la gent serà
completament conscient de la
necessitat de fer-la. No estem
parlant d’ una concentració
global.
Això és un tema que no es
tractat a les assemblees amb
els futurs regants, no és el
moment. Ara per ara, el més
important és que l’administració moga fitxa i que es veiga
el començament de l’obra per
acabar de trencar la inèrcia, el
«bulo» de l’expectativa.
Portem molts anys dient: ara,
sí ara sí. És el moment de

veure que ara sí que va de
veres.

«Abans hi havia
més gent que defensava el canal, perquè
el territori estava
més poblat.»
P. Esta és una aposta pel
sector agrari, per la terra i per
l’agricultor. Encara hi ha
possibilitat de viure del camp?
R. El problema de viure de
la terra és un problema global,
no és un problema només
d’ací, és un problema que afecta a tot el sector. Al voltant de
l’explotació agrària tradicional
hi ha hagut molts canvis, que
han afectat proveïdors i distribuïdors. Naltres continuem
sense variar res, jo crec que el
reg ens ha de dur a una nova
concepció de com treballar la
terra, de com arribar a tindre
continuïtat en el nostre ofici.
Cada dia som conscients que
només hi ha dos camins. O un
es queda amb tot o bé tots ens
agrupem per dur-ho tot, per
treballar tota la terra entre tots.
Des de la nostra perspectiva,
som més cooperativistes que
no pas empresaris individuals,
pensem que s’haurà d’organitzar elements com ara banc
de terres o explotacions diferents.
És inviable pensar que
podem continuar explotant la
terra com ho estem fent ara: tu
vas a Europa i veus que quatre
pagesos estan duent unes
explotacions molt més grans
perquè ser un equip dóna la
possibilitat de multiplicar per
quatre, per cinc o fins i tot per
deu les hectàrees treballades.

P. Quina és la dotació estimada per les 9.000 hectàrees
de afecten al canal d’Alcampell?
R. 6.000 metres cúbics per
hectàrea i any, si fem el càlcul
mig la dotació que queda és
de 4300 m3 hectàrea any.
P. Passar de secà a regadiu
significa un canvi de cultius.
Ara tenim cereal, alguna ametllera i queda part del que va ser
un dels conreus més habituals
fins els anys seixanta, és a dir
les plantacions d’olivers. Quina
pot ser l’aposta més viable a la
Llitera Alta?
R. Cada zona s’haurà de
plantejar el seu futur. La part
més propera al Somontano de
Barbastre es podran dedicar a
la vinya, perquè allà són denominació d’origen. Poden fer
una aposta sobre est cultiu.
Per una altra banda, la part
de la Llitera Alta estem decidits a provar la nostra varietat
d’oliver, el d’oliva verdiella,
una varietat que queda a pocs
llocs: a Castillonroi, Alcampell, Albelda, Baells i altres
llocs. L’oliva verdiella és una
varietat autòctona que dóna un
oli d’una qualitat extraordinària. La cooperativa agrícola
d’Alcampell, en col·laboració
amb el Departament d’Agricultura de la Diputació General d’Aragó, estem mirant de
passar l’arbre de bulb o de
rabassa a arrel. Volem investigar com millorar la producció,
si l’arbre és menys llenyós, i
també les possibilitats de
mecanitzar la producció. Esta
serà la nostra aposta: treballar
sobre l’oliver, necessitem els
regs per garantir produccions
anuals, que no ens passe com
est any que la sequera ens ha
reduït la collita d’oliva.
Neus Enjuanes
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Calazeita
Aquest és el nom que els
francesos donen a la vila de
Calaceit. La primera vegada
que vaig veure escrit aquest
nom fou en un diccionari publicat en francès l’any 1768 i
recentment ho he pogut veure
en altres publicacions en
aquesta llengua. De fet, el
diccionari publicat en 1768,
parla dels fets que passaren en
aquesta vila el 24 de gener de
1706 en què la població fou
totalment arrasada per les
tropes franceses comandades
pel mariscal de Tessé i que lluitaven a favor del rei Felip V. El
dia 24 de gener d’aquest any
es compliran tres-cents anys i
és una data per ser commemorada i tenir molt en compte.
Sobre aquests successos
l’historiador Santiago Vidiella, en la seva història de Calaceit, ens aclareix molt poques
coses. Arran d’aquests fets
moriren més de cent cinquanta persones i la resta de la
població va haver de fugir. La
vila fou abandonada, durant
més d’una setmana, al saqueig
i cremada després. Durant els
mesos següents, com a
represàlia, moltes cases de
Calaceit foren enderrocades i
després la població també va
enderrocar les muralles. La
vila fou engrandida amb nous
carrers i la major part de les
cases grans i importants de
Calaceit foren construïdes a
partir d’aquesta data i durant
tot el segle XVIII.
Des d’un principi totes les
poblacions de la comarca del
Matarranya es decantaren a
favor de l’arxiduc Carles
d’Àustria. Així, poblacions
com Mont-roig, la Freixneda,
Valljunquera i d’altres, també
van sofrir les represàlies de
l’exercit borbònic del rei
Felip V.
Joaquim Montclús
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El llibre Lèxic de la Llitera, de Javier Giralt

Una visió del català a la Llitera avui
Neus Enjuanes

Javier Giralt Paricio

Aquest Lèxic de la Llitera
és fruit de d’anys d’investigacions per la tesis doctoral que
Javier Giralt va defensar a la
Universitat de Saragossa l’any
1999. Aquest recull de paraules ha estat editat per Milenio,
amb col·laboració amb la
Comarca de La Llitera.
El lèxic aplega paraules que
s’usen a la comarca i les
variants locals. L’autor defensa que no és un vocabulari, si
no un recull de paraules sense
voluntat normativa, que vol
representar la llengua viva que
avui parlen els habitants dels
llocs de la Llitera. Amb aquest
objectiu, el lèxic inclou barbarismes habitualment utilitzats
a la zona, perquè en moltes
ocasions no hi ha cap altre mot
al vocabulari habitual del

parlants tret de l’importat del
castellà per referir-se a certs
elements.
Les entrades ens ofereixen
una definició breu, i una indicació de l’àmbit geogràfic on
s’utilitzen. També inclouen les
variants usades als diferents
pobles, sinònims i la traducció castellana.
Segons explica al pròleg
Javier Giralt, a la Llitera
conflueixen localitats de parla
catalana, així com de transició. Aquesta particularitat
provoca diferències notables
entre les poblacions, cosa que
suposa una major dificultat a
l’hora de classificar el lèxic,
però que d’altra banda aporta
una riquessa lingüística
immensa, que recompensa l’esforç. Per exemple, les variants

que s’utilitzen per la paraula
xemeneia: podem sentir xuminia (Albelda, Camporrells,
Castellonroi, Gavassa Natxa,
Peralta i Valdellou) però també
s’utilitzen les variants xominia (Baells) xumenera (Algaió,
Alcampell, Tamarit i el Torricó) o xuminera a Açanui, Alins,
Calaçans i Sant Esteve.
L’autor ha trobat paraules
que només s’utilitzen en alguna localitat. Per exemple, “arromenador” és una paraula que
només s’usa a Alcampell per
referir-se als gronxadors; “solanador”, una paraula detectada
a parlants de Peralta i Alcampell, indica la galeria o porxo
construït a la part solana d’una
casa. Però aquesta classificació
no és definitiva, potser que
algun parlant identifiqui com a
pròpies paraules que s’adjudiquen a altres pobles. “Palputear” es diu a Tamarit per significar que algú grapeja, però
segons la meua experiència
també s’utiliza a Alcampell.
L’autor està obert a ampliar
aquest lèxic en futures edicions
i incloure les aportacions dels
parlants.
Un dels aspectes més interessant del lèxic és el recull de
paraules abocades a morir
perquè allò que representen ha
desaparegut del univers de les
persones que parlen català als
pobles de la Llitera. És el cas
de molts dels aparells dels
camp, com “ciércol”.
El patrimoni lingüístic de
tota la franja té en aquest
llibre un important referent
per conservar la seua riquessa. L’autor fa bé en d’insistir i destaca que és amb
reculls com aquest, com és
preservarà el lèxic propi dels
pobles de la Franja, a més de
fomentant-ne l’ús en l’àmbit
dels mitjans de comunicació
locals.
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Jornades a Erill la Vall

Arquitectura i cultura popular al Pirineu
Els propassats dies 16 i 17
de desembre més de 40 persones interessades a compartir
pros, contres i peculiaritats de
l’arquitectura al Pirineu es van
reunir a Erill la Vall. Van assistir 14 tècnics, entre els quals
10 tècnics que treballen habitualment a la Ribagorça, a la
Val d’Aran, als Pallars i a
Osca. El debat es va produir a
través d’una taula rodona que
van organitzar les associacions
de Bloc per la Vall (Vall de
Boí), Rurbans (Pallars) i
CERIb (Ribagorça).
La jornada es va iniciar amb
un recordatori del que havien
estat les dos jornades anteriors
(Pont de Suert i Esterri

d’Àneu). Lligant amb aquestes
jornades es va comparar el
model de creixement pirinenc
amb el model suís. A partir
d’aquí es va debatre sobre els
diferents models de creixement,
sobretot en pobles petits amb
forts creixements puntuals
deguts al Turisme.
Es va parlar i defensar la
protecció de les edificacions
velles dins dels cascs antics,
debatent el punt d’equilibri
entre allò nou i allò vell, i es va
veure que la conservació dels
volums podria ser una possible
solució als canvis més agressius
que es produeixen als casc
antics dels pobles. També va
sorgir el tema de la influència

Restauració del castell
de Baells
Neus Enjuanes
Un dels castells millor
conservats de la Llitera és el
Castell de Baells. un edifici del
segle XVI que va formar part
del patrimoni del Marquès
d’Alfarràs, Lluís Desvalls, i
que ara pertany al municipi de
Baells.
El Castell-Palau porta en
desús des de fa uns 20 anys,
l’última utilització va ser com
a local per a una fusteria.
Actualment es porten a terme
treballs per restaurar l’exterior
de l’edifici. S’ha ampliat el
pressupost inicial de la segona
fase per concloure les obres, la
inversió ha estat de 25.800
euros. El Govern d’Aragó aporta el 92% del finançament, i
l’altre 8% recau en l’Ajuntament de Baells. Fa cinc anys
es va assegurar el teulat de l’edifici, una actuació fonamental
perquè el mal estat de la coberta feia perillar tota l’estructura.
Ara per ara, a punt d’acabar

les obres que afecten l’exterior
queda un important interrogant:
Què fer del Castell de Baells.
L’alcalde del lloc,Antonio Solano, té un desig que és convertir el Castell Palau en allotjament de qualitat. A més, la torre
es convertiria en una sala d’exposicions per mostrar la producció d’artistes i artesans locals.
La part superior d’esta torre
podria habilitar-se com mirador,
des d’on contemplar tota la
Llitera.

CARLES BARULL

CERIB

dels arquitectes sobre la qualitat de l’arquitectura, tenint en
compte que, malgrat ser els
agents més actius, que n’hi ha
altres que tenen la «paella pel
mànec» com són els promotors
o les pròpies normatives.
També és va parlar del model
que cada vall vol per a ella
mateixa i que cal definir des de
la base de la gent i arribar allà
on conscientment es vulgui
arribar sense deixar-se endur.
Per tal d’aconseguir això cal
primer de tot informació i molt
debat obert. Quan parlem de
creixements, s’han de diferenciar els USOS, ja que no
representa el mateix un creixement per necessitats de la
població com a primeres
residències que un gran creixement vinculat a les segones
residències.
Pel que fa a l’habitatge
social, es va incidir que les
normatives actuals van encaminades a fomentar la vivenda social i a facilitar l’accesibilitat. Però, als pobles del
Pirineu, en general, ens continuem trobant amb dificultats
relacionades amb el tipus
d’edificacions, ja que les
mides dels habitatges no
sempre són aptes per a primeres residències familiars. Hi
ha una necessitat de vivendes

protegides. Així, es van analitzar i es van definir unes certes
perspectives, com per exemple
el cas de la Vall de Boí, perquè
se’n puguin fer a curt termini.
Caldrien polítiques que fixessin la població, fomentant tipus
de treballs més estables, com
també fomentar i facilitar la
implantació d’indústries tobes,
que generessin llocs de treball.
Per això, inevitablement l’administració local i nacional hi
hauria d’intervenir amb més
força i sense embuts. A la vegada, caldria un percentatge de
primera residència obligatèria
a l’hora de determinar nous
creixements.
Aquest debat va servir per
mostrar que queden moltes
coses per parlar i que, poc a
poc, la gent i els professionals
poden anar treballant en una
direcció comuna i complementària. Es va aconseguir la
participació activa d’una part
molt representativa dels tècnics
de la zona i de la gent del país,
especialment dones i tant gent
gran com jove. Els arquitectes
van tenir l’ocasió de debatre
entre ells i intercanviar idees i
possibilitats futures, i sobretot,
expressar el seu rol actiu i fonamental en l’expressió de l’arquitectura en la vida quotidiana dels pobles del Pirineu.
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El museu diocesà de Lleida
no és l’Arxiu de Salamanca
El Museu Diocesà de Lleida
no és l’Arxiu de Salamanca
No fa gaires dies, tant l’alcalde de Saragossa com el
president de la DGA, es van
permetre comparar el cas del
museu Diocesà de Lleida amb
el de l’arxiu de Salamanca.
Intencionadament o no, aquesta comparació no contribueix
gens a la informació de l’opinió pública, absolutament
imprescindible per a una solució justa del problema.
D’altra banda, la nostra
discreció en aquest contenciós
ha contrastat fortament amb la
radicalitat de las postures i les
manifestacions que van apareixent de tant en tant en alguns
mitjans de comunicació aragonesos. Qui sap si al capdavall
aquesta agressivitat no ens farà
creure, com tants cops passa,
que qui més crida és qui té la
raó. En tot cas, els insults directes i la manca de respecte que
ha de suportar el nostre bisbe
Ciuraneta dolen força.
Hi ha realment pretensió de
justícia en la demanda del
bisbat de Barbastre?
Pel que fa al concepte de
«objetos preciosos», tal com
s’han considerat els béns en litigi en el procés administratiu
eclesiàstic, cal precisar que realment estem parlant de béns
museístics, és a dir, sense valor
monetari real, i, per tant, el seu
valor és de tipus exclusivament
patrimonial. En tot cas, la consideració d’objectes preciosos és
secundària i fruit precisament
del tracte museogràfic i de la
història del propi museu Diocesà
i no un valor originari dels objectes. La conceptualització de
«béns patrimonials», en canvi,
comporta la consideració d’un
marc normatiu, científic i deontològic específic i, per tant,
imprescindible par tal d’emmarcar correctament totes les

ELENA CEBRIÁN

Josep Lluís Ribes Foguet, arqueòleg de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

Mare de Déu de Saidí del segle XIV

reflexions que es plantegin amb
veritable pretensió de justícia.

La Seu vella com a origen
Pel que fa a la procedència
d’alguns d’aquests objectes
reclamats per Barbastre sabem
que a rel del desastre militar de
1707 i davant l’imminent transformació de la catedral medieval de Lleida –la Seu Vella– en
caserna militar per a l’exèrcit
borbònic, el Capítol Catedralici va distribuir, per tal de salvarlos, molts béns litúrgics de la
vella catedral entre las parròquies de la Diòcesis, Franja
inclosa, naturalment. Per tant,
alguns dels objectes que se’ns

reclamen pot ser que al capdavall provinguin de la Seu Vella.
Aquest és un fet reconegut entre
els historiadors de l’art per alguna peça en concret, com ara el
retaule de Binacet; i això
malgrat, mai ningú del bisbat de
Barbastre, ni de la Conferència
Episcopal, ni de la Congregació
dels Bisbes, que se sàpiga, ha
mostrat cap mena de recança.
La formació del Museu
Diocesà de Lleida no ha estat
un espoli. S’ha explicat a bastament que el bisbe Messeguer
recull de les parròquies de la
seva Diòcesis tots els béns amb
valor artístic i/o històric que
estaven fora de l’ús litúrgic, per
a formar, l’any 1893, el Museu
del Seminari de Lleida, origen
del Diocesà. La immensa majoria dels museus diocesans, com
la dels museus regionals
d’arreu, s’han format d’aquesta manera: amb el recull i el
rescat d’objectes de les seves
respectives demarcacions territorials pròpies, naturals i legals.
És deshonest, per tant, utilitzar
la paraula espoli per a referirse al Museu Diocesà de Lleida.
Una altra cosa molt diferent
és el cas d’alguns grans centres
que s’han nodrit amb béns
procedents de l’aprofitament
especulatiu de les greus conjuntures polítiques que han patit
d’altres països, quan no directament d’espolis de guerra. En
aquest sentit, a l’Estat Espanyol, l’Arxiu de Salamanca n’és
paradigmàtic, evidentment. Por
tant, comparar el Museu
Diocesà de Lleida amb l’Arxiu
de Salamanca només es pot fer
des de la ignorància o des de la
malvolença.
D’altra banda, no s’ha d’oblidar que la mateixa directiva de
l’ICOM –òrgan de la UNESCO
competent en matèria de
museus– que estableix la necessitat del manteniment de la inte-

gritat de les col·leccions dels
museus, cas de la diocesana
de Lleida, estableix la il·legalitat de les formades irregularment, cas dels botins de
guerra com ara l’Arxiu de
Salamanca. Precisament, i no
endebades, la magnífica llei
del patrimoni cultural aragonès
(Ley 3/1999) s’acull explícitament en el seu preàmbul a les
normes de la UNESCO, i, per
tant, també a les de l’ICOM;
cal que la DGA no l’oblidi,
aquest detall.

«Si finalment el
Bisbat de Lleida
és obligat a lliurar
els bens de la Franja,
aleshores podem
parlar amb propietat
d’espoli.»
D’acord amb la pràctica
nacional i internacional, és el
propi fet museístic, regular,
originari i consolidat, allò que
justifica la tinença i el dret d’un
museu sobre la totalitat de les
obres dels seus fons; fons la
naturalesa dels quals és, com
s’ha dit, de patrimoni cultural
i la seva funció natural el servei
públic.
Algunes veus «autoritzades», tant de la DGA com del
bisbat de Barbastre, agraeixen
de tant en tant les tasques de
recuperació, conservació i
restauració que duu a terme el
Diocesà de Lleida. La veritat,
però, és que no cal. El nostre
Diocesà recupera, conserva i
restaura perquè és la seva obligació bàsica i primera; perquè
el museu –amb totes les llums
i ombres que es vulguin durant
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els seus més de cents anys
d’existència– era, i és encara,
precisament això, un museu;
cosa que també s’ha posat
malèvolament en dubte més
d’un cop.
No ens hem d’enganyar, la
singularitat de la regió de
procedència dels béns reclamats dóna unes característiques especials, decisives, a tot
aquest contenciós. La Franja,
efectivament, és la qüestió;
perquè dóna sentit, en últim
terme, a la voluntat de mantenir la integritat de la col·lecció
diocesana a Lleida. Els objectes que es reclamen són patrimoni històric de la Franja, d’on
procedeixen i d’on, fins ara,
mai no han eixit. Formen part
del nostre discurs històric: la
Franja, la nostra Diòcesi, la
ciutat de Lleida i tot el Pla de
Lleida són el seu context propi,
artístic, històric, geogràfic i
social; perquè aquí es van

produir, aquests objectes; aquí
es van utilitzar durant segles i,
finalment, perquè aquí s’han
sabut conservar fins al dia
d’avui. El valor patrimonial i,
per tant, el servei públic que
comporta l’acte museístic,
correspon a –és de– la regió
de procedència dels objectes;
i Barbastre no té discurs històric per al ciutadà de la Franja.
Ningú pot afirmar, honestament, que aquest punt de vista
violenti la propietat de l’Església; ans al contrari, potser
més aviat la justifica.
Entre els anys 1995 i 1997 la
jerarquia eclesiàstica va segregar les parròquies de la Franja per a lliurar-les a la Diòcesi
de Barbastre. Ara, per tant, ja
només els falten els «tresors»;
al cap i a la fi, diuen, «solo
están como depósito» en el
Diocesà de Lleida. Es natural
que ara vulguin els «tresors»
de la Franja, perquè realment

L’arcàngel Sant Miquel procendent de la parròquia de Saidí

són molt importants: es tracta
del testimoni material d’un
passat compartit; en definitiva,

UN CAS DE DESLOCALITZACIÓ CULTURAL
Fa molt temps que s’arrossega l’afer del Patrimoni del bisbat de Lleida que reclamen des
de Barbastre. Jo em remeto a l’any 1981, quan l’Avui publicava Se’ns enduen a Barbastre!,
un articlet que parlava del que seria l’inici del procés de la segregació del Bisbat de Lleida de
les parròquies de la Franja; un procés que es pot completar més de vint anys després amb l’eixida de les obres d’art religiós adquirides pel Museu Diocesà de Lleida els últims cent anys.
En un espai com aquest, no puc i no sabré dir tot el que hi hauria de dir, però no vull estar-me
d’escriure-hi quatre coses.
Una prèvia: tot i la magnitud del problema, un lamenta el poc ressò públic a casa nostra; de
fet ja no n’hi va tenir, de ressò, quan la maleïda segregació el 1995, i ara tampoc amb el procés
de la reclamació de més de cent obres d’art religiós. Perquè –i aquesta és la primera constatació– la segregació de les parròquies del bisbat de Lleida va ser un cop molt greu contra el
component de catalanitat de la Franja, fruit de mil anys de pertinença eclesiàstica, que no s’ha
ponderat prou i que ha semblat relliscar a tothom, catòlics i laics.
La segona és que davant tot el procés s’ha callat massa i, en conseqüència, s’ha atorgat als qui
decideixen sense tenir present els bagatges històric i cultural que es lapidaran graciosament si
finalment fugen les obres cap a Barbastre, on restaran en bona mesura alienades de la Franja.
La tercera és la de la unitat del patrimoni que argumenten des de la Generalitat, basant-se
en els criteris arxivístics vigents, emparats per la UNESCO; contra aquesta raó han cridat l’atenció manifestacions com les de Marcelino Iglesias, comparant aquest litigi amb la reclamació
catalana dels papers de Salamanca, cosa que em sembla d’una insensatesa perillosa i d’un maniqueisme rampant.
La quarta és que no puc deixar de veure en aquest conflicte sinó les mateixes constants de
la història recent de la Franja: s’aprofiten de les nostres febleses, alimentades pels qui ostenten el poder (adés civil, adés eclesiàstic), promovent accions que es basen en principis de suposada coherència geogràfica i política al preu de despersonalitzar-nos i d’allunyar-nos d’allò
que ens ha conformat històricament i culturalment.
Proposo que hi haja debat, encara que siga molt tard; un debat assenyat, això sí, en el
benentès que no podem perdre més llençols de catalanitat i necessitem recuperar parcel·les
imprescindibles d’allò que identifica les nostres comarques, ja sigui patrimonis històrics ja
sigui lleis reparadores de llengües.
Francesc Ricart

d’uns objectes d’art referents
de memòria històrica. Memòria d’una història i realitat
humana actual que algunes
mentalitats, preconstitucionals
i preconciliars, potser no podran
assumir mai (a tall de mostra
vegis La Tribuna de l’Heraldo
del 21 d’octubre firmada per
Juan Antonio Garcia, el qual
encara no s’ha adonat que ja
som ciutadans i no súbdits; que
amb els evangelis a la mà, la
jerarquia eclesiàstica és servei
i no imposició; que l’autoritat
és de l’assemblea –església–; i
que Pere mai va castigar ningú).
Per acabar, en museologia,
com se sap, el concepte de
«dipòsit» té un significat específic, el qual, sense comprometre el de propietat, en cap
cas comporta necessàriament
el de provisionalitat o custodia temporal. El nostre bisbe
Malla, per tant, tenia raó, però
la part contrària, o manipula o
no sap de què estem parlant.
Si finalment el bisbat de
Lleida és obligat a lliurar efectivament els objectes de la
Franja, aleshores podrem
parlar amb propietat d’espoli.
Si finalment ho fa la Generalitat, serà perquè els interessos
polítics hauran comptat més
que els dels ciutadans.
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La Ribagorça commemora la Guerra Civil
Carles Barrull

El proper 21 de gener de
2006, el CERIb, inicia a la vila
de Graus el curs d’història «70
anys | Ribagorça a la història»
amb una conferència impartida pel historiador Enrique Satué
sobre «Los emigrados y los
olvidados de la Guerra Civil».

El curs continuarà al llarg de
tot l’any per les diferents localitats ribagorçanes d’Erill La
Vall, Peralta de la Sal, Lluçars,
Castilló de Sos, Alcampell, Le
Paúls, Bonansa, Benavarri
Fonts i Vilaller i els Instituts de
Graus i el Pont de Suert, amb

conferències realitzades per
historiadors com en Bartolomé
Benassar, José Cubero, Jean
Pierre Amalric, Manel Gimeno, Josep Calvet, Queralt Solé,
Jaume Barrull, Ferran Sánchez
Agustí, José María Azpíroz,
Irene Abad. Les jornades, les

actes de les quals es publicaran un any després, pretenen
d’analitzar i obrir un debat
sobre les causes i conseqüències de la Guerra Civil a la
Ribagorça i els Pirineus, un
període que encara roman
desconegut per a molts.

Lleida homenatja al filòleg
Joan Coromines amb accent ribagorçà
El passat 28 i 29 de novembre el Departament de Filologia Catalana i Comunicació de
la Universitat de Lleida, el
Grup d’Estudis de Llengua i
Literatura de Ponent i del Pirieneu, l’Institut d’Estudis Catalans i el Centre d’Estudis Ribagorçans-CERIb organitzaren a
la Universitat de Lleida unes
jornades sota el títol «El ribagorçà: nus gordià del Pirineu».
Dins dels actes programats en
homenatge a Joan Coromines,
amb motiu del centernari del
seu naixement, es parlà de les
característiques lingüístiques i
dialectals del català ribagorçà
de la mà de Jordi Suils, Susana Ariño i Javier Giralt; de la

seva relació amb l’estandard a
càrrec de Ramon Sistac i les
peculiaritats del benasquès a
càrrec de José Antonio Saura i
del baix-ribagorçà amb Xavier
Tomás; de la toponímia ribagorçana-pallaresa amb Albert
Turull i la presentació dels
quaderns de toponímia ribagorçana amb Xavier Terrado,
Glòria Francino i Amàlia
Ensenyat i de la seva litetura
amb l’Hèctor Moret i en Xavier
Macià. Tambè es passà un
documental sobre transhumància entre Binaced i Taüll,
realitzat per l’antropòloga
Elisabet Nadal.
Posteriorment, a la Biblioteca Pública de Lleida, Antoni

Llevot, Delegat Territorial de
Cultura de la Generalitat;
Ramon Sistac, delegat del
Institut d’Estudis Catalans i
Oscar Janè, director de la
Revista «Ripacurtia», presentaren el Centre d’Estudis Ribagorçans i llur revista i un tastet
de productes ribagorçans. Els
actes culminaren amb un
espectacle dramatitzat al Cafè
de l’Escorxador de la mà de «la
maleta portàtil».
Aquestes jornades serviren
per homenatjar la figura de
Joan Coromines i la seva tasca
i l’amor que va tenir perconèixer i aprofundir en el coneximent de la realitat lingüística
i toponímica dels Pirineus en

ARXIU DESPERTA FERRO

Carles Barrull

Areny de Noguera

general i de la Ribagorça en
particular. Però tambè serví per
comprovar la petjada que deixà
i la vitalitat que actualmenttenen els estudis filològics a la
Ribagorça.

Temps de Franja 52

16/1/06

TEMPS DE FRANJA

19:01

Página 17

GENT DE FRANJA 17

Núm. 52. Gener de 2006

GALERIA DE PERSONATGES
Joaquín Montull Zapater (Poeta)

«Tot el jovent hauria d’aprendre a assaborir la poesia»
C.M.
Joaquín Montull va nàixer a
Villella fa 72 anys i va seguir
estudis fins als 14 anys. Ha
treballat tota la seua vida i
sempre com a pagès, jornaler o
autònom. Però dins d’aquest
món del treball sempre ha
trobat temps per a la cultura, des
de la seua afició al dibuix i a la
pintura fins arribar a la seua
autèntica vocació, la poesia.
La passió per la poesia la té
des de jove i considera que tot
el jovent hauria d’aprendre a
assaborir-la, ja que és una adquisició de per vida. Amb uns rudiments de mètrica es va llançar
a la composició, encara que es
considera un poeta senzill. Dels
clàssics dels segles XIX i XX
va aprendre que tot és matèria
poètica, idea que fonamenta el

seu extens poemari.
El primer llibre que va editar
va portar com a títol Miscelánea de poesia. Després vindrien
Páginas poéticas (1981), Alborada poética (1984), Luz y
penumbra de una existencia
(1994) i l’últim, Mis pensamientos (2000). I té més material per publicar. «Per mi tot és
poesia. De tot n’hai sabut esprémer lo suc poètic, en tots los
camps, en tots los temps.»
Però igual que a l’om sec de
Machado a Joaquín li ha eixit
una branqueta verda: la passió
per la parla del seu poble, Villella. Joaquín es va passar tot
l’estiu redescobrint la seua llengua, el seu parlar, el català de
Villella, ja que va ser l’incansable informant de Josep Galan

(que el va entrevistar per a
aquesta secció) per a l’estudi

de la parla d’aquest poble del
Baix Cinca.

CRÒNIQUES TAGARINES

Densitat
investigadora
Esteve Betrià
Si fa un parell de mesos escrivia ací que des de fa alguns anys
se sent dir, al meu entendre en la majoria dels casos d’una manera involuntàriament fal·laç –és a dir, sense gaire rigor i amb
massa precipitació en l’argumentació analítica–, que el liderat
en l’ús oral de la llengua catalana l’ostenta en l’actualitat el
fragment territorial del domini lingüístic conegut a partir de
l’últim quart del segle passat amb el nom de Franja (poseu-hi,
si ho trobeu oportú, el complement de nom que més us plaga o
convinga), en aquesta crònica vull subratllar el fet que les variants
geolingüístiques emprades en aquest territori són, molt probablement, les més estudiades i descrites del domini lingüístic, sobretot si es té en compte el reduït nombre d’habitants del territori
descrit: 46.694 l’any 2004, d’acord amb les dades facilitades per
Natxo Sorolla al número 49 –setembre i octubre de 2005–
d’aquesta revista. Potser el nombre d’exposicions i anàlisis
lingüístiques de caràcter diacrònic i geogràfic –i d’altres descripcions que s’hi poden relacionar com ara les que tenen com a objecte la literatura popular, l’onomàstica o l’etnografia– per càpita
que s’han ocupat de l’Aragó catalanòfon només siga superada
per les que s’han dedicat a la descripció de la varietat algueresa de la llengua catalana.

Però aquesta alta densitat investigadora, tant pel que fa al
col·lectiu catalanòfon aragonès com per al sard, hom diria que
és deguda, en part, al fet que en ambdós casos es tracta d’un reduït
col·lectiu perifèric dins del conjunt del domini lingüístic català.
Sospito que com més exòtica i exigua és una comunitat –un
col·lectiu de parlants– més interès sembla despertar a l’exterior
d’aqueixa comunitat; ja se sap: encara vivim prou immergits en
el romanticisme. Així no ens hem d’estranyar gaire que una bona
part d’aquests estudis i descripcions, si mes no en uns primers
moments, haja estat obra d’investigadors procedents de diferents
universitats i institucions europees sense lligams personals amb
els col·lectius perifèrics analitzats, o estudiosos originaris d’altres punts del domini lingüístic català que també s’han sentit
intel·lectualment atrets per les peculiaritats d’aqueixos territoris.
Una atracció que, més enllà de l’exotisme perifèric que la Franja i l’Alguer, com ja s’ha assenyalat, poden despertar en investigadors forans, també troba justificació filològica –tot s’ha de dir–
en les particularitats del dialecte alguerès i, en el cas de la Franja, dels parlars d’arrel ribagorçana, a l’àrea septentrional de l’Aragó catalanòfon, i en els parlars catalans de les valls del Mesquí
i del Guadalop, a l’extrem meridional de la Franja.
Amb tot, cal dir que cada vegada més les indagacions i prospeccions al voltant de la llengua i la cultura catalanes d’aquests
col·lectius les duen a terme persones vinculades directament als
mateixos territoris, si més no en el cas de la Franja. Perquè si
bé és ben cert afirmar que el català és un animal que es mou al
voltant de la llengua, estarem d’acord que els catalans de l’Aragó som uns animals intensament moguts per la llengua (i la
cultura) de la Franja. Si més no, a mi m’ho sembla.
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El Comité d’Escriptores engega el cicle Itineraris
D. Torrent
El passat mes de setembre, es
va posar en marxa ITINERARIS, una iniciativa del Comitè
d’Escriptores del PEN Club
que vol projectar la cultura i la
llengua catalanes per mitjà de
set taules rodones a set territoris diferents dins de l’àmbit de
parla catalana, entre ells Fraga.
Les taules rodones giraran a
l’entorn dels diferents aspectes
de la literatura i de l’ofici d’escriure. Amb aquesta activitat,
es pretén impulsar el coneixement transversal entre narradores, poetes i crítiques literàries de diverses procedències,
fora del seu context geogràfic.
També incorpora la voluntat
de donar una visió calidoscòpica de la força creativa de les
escriptores catalanes actuals i
de la seva presència dins el
món literari. ITINERARIS
clourà el desembre de 2006.

El PEN Club
El 1922, només un any
després de la fundació del PEN
Internacional a Londres, Josep
M. López-Picó i Carles Riba
creen el PEN Club a Barcelona. El primer president va ser
Carles Riba, i després ho han
estat Pompeu Fabra, Josep
Carner, J. V. Foix, Joan Oliver,
Maria Aurèlia Capmany i Jordi
Sarsanedas. Actualment, està
presidit per Dolors Oller.
Des de la seva fundació, ha
estat una plataforma per a la
projecció internacional de la
literatura i dels escriptors i
escriptores en català. Aquesta
projecció internacional s’ha fet
a través de la seva participació
activa amb els objectius del
PEN Internacional, fonamentalment la defensa de la llibertat d’expressió i la lluita per
l’alliberament dels escriptors
empresonats.
El Comitè d’Escriptores és
un organisme més d'actuació
dins els diversos comitès que

conformen el PEN Club. Va
néixer durant el Congrés del
PEN Internacional celebrat a
Viena el març de 1991, amb la
intenció de vetllar per una creixent presència de les dones
escriptores en el món literari i
cultural.
El grup impulsor del Comitè
d’Escriptores estava integrat
per Montserrat Abelló, MariaMercè Marçal, Neus Aguado,
Josefa Contijoch, Mercè Ibarz
i Lluïsa Julià.
L’objectiu principal del
Comitè d’Escriptores és potenciar la literatura escrita per
dones i aconseguir una major
presència i incidència de les
seves obres dins l’àmbit literari
i cultural. Les seves activitats

Mercè Ibarz en una Nit literària a Fraga

se centren bàsicament en
impulsar i promoure la literatura d’escriptores actuals, recuperar la memòria d’aquelles
v e u s q u e , p e r d iv e r s e s

circumstàncies, han estat oblidades, oferir el reconeixement
a autores universals desaparegudes i propiciar un espai obert
de debat i d’intercanvi.

PROGRAMA DEL CICLE ITINERARIS
GANDIA: «Tradició i modernitat de la literatura catalana escrita per dones» Data: 20 de setembre del 2005. Hora: 20h. Lloc: Casa de la Marquesa, Passeig de les Germanies. Gandia Coordinadora territorial: Teresa Pascual Moderadora: Anna Montero Ponents: Helena Alvarado; Rosa
Ardid; Francesca Bartrina i Núria Martínez-Vernis
PALMA DE MALLORCA: «Les escriptores catalanes i la seva relació amb l’entorn» (Dues
taules rodones) Data. 14 de novembre del 2005. Hora: 12h.. Lloc: Universitat de les Illes Balears – Edifici Ramon Llull, Palma de Mallorca Coordinadora territorial: Antònia Vicens Moderadora: Margalida Pons Ponents: Maria Barbal; Eulàlia Lledó i Tònia Passola. Data: 14 de
novembre del 2005. Hora: 20h. Lloc: Sa Nostra, Carrer de la Concepció. Palma de Mallorca Coordinadora territorial: Antònia Vicens Moderadora: Maria Guasch Ponents: Margarita Aritzeta; Àngels
Gregori; Cèlia Sànchez-Mústich i Ester Xargay
PERPINYÀ: «Llengua i conflicte» Data: 31 de gener del 2006 Hora: 18,30h. Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Generalitat a Perpinyà; Carrer de la Fusteria, 1. Perpinyà. Coordinadora territorrial: Cristina Badosa Moderadora: Mercè Otero Ponents: Anna Aguilar-Amat; Teresa d’Arenys;
Lluïsa Julià i Júlia Zabala
ANDORRA: «Presència de les escriptores catalanes als mitjans de comunicació» Data: 20 de
març del 2006. Hora: 20h Lloc: Sala d’actes de la Llacuna – Centre Cultural, Mossèn Cinto Verdaguer, 4. Andorra la Vella Coordinadora territorial: Teresa Colom Moderadora: Ada Castells
Ponents: Maria-Josep Escrivà; Susanna Rafart; Assumpció Ribas i Olga Xirinacs
L’ALGUER: «Panorama actual de la poesia, la narrativa i la crítica catalanes escrites per dones»
Data: 23 de maig del 2006– Hora: 19h. Lloc: Convegni di San Francesco, Via Carlo Alberto.
Alghero Coordinadora territorial: Neria de Giovanni Moderadora: Carme Arenas Ponents: Montserrat Abelló; Josefa Contijoch; Dolors Miquel; Montserrat Palau; Teresa Pous i Antònia Vicens
LA FRANJA DE PONENT (FRAGA): «Les escriptores catalanes i la seva projecció a través
de la traducció» Data: 19 de setembre del 2006. Hora: 19,30. Lloc: Palau Moncada, Josep Calassanç, 12. Fraga Coordinador territorial: Adrià Chavarria Moderadora: Araceli Bruch Ponents:
Susanna Barquín; Montserrat Rodés; Marta Segarra i Monika Zgustova
BARCELONA: «Aportació de la poesia escrita per dones dins la cultura contemporània» Data:
12 de desembre del 2006 Hora: 19h. Lloc: Centre Francesca Bonnemaison / Sant Pere més Baix,
7 / Barcelona Coordinadora territorial: Núria Cabré Moderadora: Josefa Contijoch Ponents: Maria
Beneyto; Gisela Bellsolà; Maria Andra Calafat; Antonina Canyelles i Renada-Laura Portet

Temps de Franja 52

16/1/06

TEMPS DE FRANJA

19:01

Página 19

OPINIÓ 19

Núm. 52. Gener de 2006

No tinc por de la bèstia aragonesa (i II)
Francesc Ricart
El segon enunciat que porta
Espluga a desqualificar la
possible aversió o rebuig del
protagonisme de l’Aragó es
refereix a la necessitat d’exigir
el reconeixement de la llengua
a qui tinga el poder real per a
reconèixer-ho i no a dedicar-se
a fer propaganda per Catalunya pensant que és la millor
manera d’aconseguir-ho. En
aquest apartat, la veritat és que
hi estic d’acord: la reivindicació del reconeixement i la
dignificació del català s’ha de
fer a l’Aragó. Al Principat
–com a part «més poderosa»
dels PPCC– se n’ha de fer d’altaveu, però no per reivindicarhi res sinó per fer-hi veure que
el problema de la Franja és el
seu problema, és el problema
de totes les terres del domini
lingüístic del català; i és en
aquest sentit que un pot
«actuar» en el Principat i no
en cap altre sentit: des de qualsevol punt és bo reivindicar pel
català perquè la reivindicació és
única i els qui en són concernits (ara sí) són tots els qui
tenen responsabilitats de
govern arreu. Explicant la situació i les mancances del català
a la Franja, des d’on siga, no es
deserta de fer-ho a l’Aragó sinó
que és una manera més, una
opció més que no s’ha de negligir. I a l’Aragó, també i més, és
clar, i en aquest sentit, per
exemple, des dels Casals Jaume
I s’han impulsat accions,
buscant les complicitats de
totes les associacions en la
reivindicació per la Llei de llengües i en altres accions conjuntes. El que entenc del teu retret,
Espluga, és si es fa prou des de
la Franja, reivindicativament
parlant, davant les administracions aragoneses. La resposta
ben segur que la compartim.
En el comentari del segon
argument, no me n’amago, ja en
parlo del component Països
Catalans, qualificats d’utòpics,

quan algú (un servidor mateix)
podria pensar que és la menys
utòpica de les aspiracions d’un
català (catalanoparlant); és allò
dels drets històrics recordat a
bastament amb motiu de l’Estatut de Catalunya; és a dir que
no et poden prendre –o no pots
negar– una condició que tens
«per definició», la de ser català.
No cal dir, no hauria de caldre,
que parlem de ser catalans des
de la condició de components
d’una comunitat lingüística
innegable. I aquí és on hi ha qui
s’escandalitza i prefereix posarhi fum i passar a una defensiva
que entenc que és negativa; em
refereixo a la negació de la catalanitat de la Franja perquè posa
en perill el component aragonès.
Certament, hi ha a qui no ens
preocupa aquesta suposada
tensió (catalanitat-aragonesitat)
perquè allò que està en perill és
la llengua (la catalanitat) i no
l’aragonesitat que, a més, com
segurament no se li escapa a
ningú, per a la major part del
personal no és sinó una manera de defensar l’espanyolitat de
l’Aragó. Vaja, que la negació de
la catalanitat de la Franja és la
via lliure cap a la garantia de
l’espanyolisme d’aquestes
terres que, no se’m negarà,
històricament han estat sospitoses de pertànyer al maligne
català (per exemple, a la vista
dels veïns aragonesos som tan
polacos com els que més).
Per això serà que es despobli
de catalanoparlants la Franja?
Preguntes. I això no m’ha agradat. Em fa que fas trampa dient
això. El català patirà molt –ja ha
patit i pateix molt– per sobreviure perquè els problemes són
immensos; però el català, com
qualsevol espècie en extinció,
ara que es parla d’ecolingüística, necessita de tot l’organisme
sencer (mira, aquí, hi va bé l’artefacte Urbilatèria) per no desaparèixer i el català a la Franja
es tan important com en els

altres territoris. Jo podria dir
que penso a l’inrevés (i ho
penso) que si es vol identificar
el català amb l’Aragó, en la
mesura que hi ha estat rebutjat
històricament, no tenim gaires
garanties que el paraigua
aragonès siga suficient per no
fer aigües fàcilment. Més aviat
podem tenir dubtes raonables a
partir de la desídia ancestral:
què ha fet mai ningú a l’Aragó
«oficial» per la nostra llengua
i per la nostra gent? Només cal
recordar les manifestacions de
Cisco Beltran a les Corts aragoneses i després, en plegar d’alcalde de Fraga, com s’ha
esplaiat sobre el menysteniment
de l’administració cap a les
nostres comarques.
Tu mateix, a l’últim paràgraf,
em sembla que em dónes una
mica de raó, només que et sobra
allò de «la barra”: quan dius que
és fàcil el reconeixement de la
Franja a Catalunya, vols dir que
a l’Aragó costa de reconèixer (i
d’entendre) la Franja. És clar, és
aquí on som, no ens enganyem:
la gent de la Franja de Ponent ens
hem de fer perdonar que siguem
com som i per això –Freud ho
tindria tan fàcil amb nosaltres!–
hem de sublimar la nostra estimació cap a l’Aragó.
A la vista del que hi ha, estic
d’acord que la majoria comparteix la teva diagnosi «ben innocent». Però deixa que m’agafe
a les cometes que he posat al
teu adjectiu: no és fruit de cap
cosa innocent sinó que més aviat
penso que la gent es decanta pel
sentiment aragonès perquè l’hi
han fet; sí, l’hi han muntat, no
s’hi ha hagut d’esforçar: som
aragonesos i prou! Potser no
caldria dir-hi res, al respecte, i
potser algú podria dir que no hi
tenim dret a dir-hi res; però hi ha
qui pensem que els qui ens volen
en aquesta postura ens han furtat
(o ens han volgut furtar) un dret
fonamental, inalienable, el dret
a tenir una llengua digna com

qualsevol altra persona, una llengua cultivada (de cultura, ja
veus) que ens servixca per accedir al món com qualsevol altra
persona i això, des de l’Aragó
que ens hauria de protegir, s’ha
impedit i sovint de manera
aferrissada i desconsiderada.
Que hi haja poca gent
(“micromón franjolesc», ja
tornes a enquetar) que no
combregue amb la diagnosi
proaragonesista no es deu a cap
mèrit fruit de l’aplicació de cap
pedagogia, sinó més aviat a una
manca escandalosa de fer pedagogia en cap sentit a les nostres
comarques.
Tu dius que és molt fàcil
defensar des de Catalunya el
català a la Franja; a mi em toca
recordar-te com és de difícil
defensar la catalanitat des de la
Franja des de qualsevol punt de
vista, peró sobretot com ho és
des de l’òptica no aragonesista
(per entendre’ns). I suposo que
hi estàs d’acord. Hi ha gent que
no perdona treballar pel català
sense combregar (que em perdonen els catòlics per abusar del
verb) amb les tesis aragoneses,
cosa que potser és el que fas tu,
amic Espluga amb el teu escrit,
segurament sense voler. Recorda que hi ha gent que ha actuat
amb ràbia contra els qui treballem a la Franja des de l’òptica
de la llengua i la cultura dels
Països Catalans i que no només
no és fàcil sinó que té els seus
riscos, fins i tot físics.
Però insisteixo que no ha de
ser tan estrany i antinatural
treballar per la catalanitat, des
de la Franja de Ponent, buscant
la coincidència d’estratègies
amb la resta dels qui tenen el teu
mateix problema i la teva mateixa aspiració; i això és el que
volem alguns, ja sabem que som
pocs, però d’alguna manera
tenim raó, potser no tota la raó,
però tenim raó i per això,
malgrat tot, penso que val la
pena, fins i tot malgrat Freud.
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Teatre a Saidí

Trobada de consolidació

El grup Zum Zum va actuar al cinema de
Saidí per a tots els escolars d’aquesta
població del Baix Cinca

La Freixneda va acollir el passat 6 de
desembre la VI edició de la Trobada Coral
del Matarranya

Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó
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