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Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó

Entrevista a
Xavier Crespo
L’alcalde de
Lloret de Mar
–originari de
Vall-de-roures–
ens parla del
futur turístic del
Matarranya

Sons riberencs a Saragossa
El grup de jota de la Penya Fragatina va
participar en un festival folklòric de
caràcter solidari
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Nova indústria al Torricó
El municipi de la comarca de la Llitera
tindrà, el 2007, una planta de producció
de biodièsel
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Los Draps
estrenen disc

Los Draps
estrenen disc
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Miguel Estaña

Fa tres anys es va superar la mateixa situació
que es produeix avui, amb el suport i oposició
frontal de veïns i entitats, però l’alcaldia no hi
estava d’acord. És per això que ara hi tornen. 

L’ajuntament convergent de la Granja, amb
el seu alcalde al capdavant, Josep Mariné, es
dedica a explicar als veïns les meravelles que
pot suposar tindre una incineradora de residus
càrnics al seu poble, tocant amb Mequinensa,
al ben mig de l’Aiguabarreig, una reserva natu-
ral protegida. La cosa es deu donar per beneï-
da perquè els promotors d’aquesta incineradora
ja han comprat les quatre hectàrees de terrenys,
segons la premsa lleidatana. 

Els arguments dels promotors són dos: l’eli-
minació de bactèries responsables de pandèmies
d’origen animal i la reducció de l’impacte
ambiental durant el procés de destrucció
d’aquests residus. 

Col·lectius com la pagesia, el sector turístic
o els ecologistes s’hi neguen en rodó. Però per
part de l’ajuntament és com si els efectes nega-
tius en la qualitat de vida dels veïns (residus
animals perillosos, cendres a l’aire, etc) i sobre
l’ecosistema de zona no existissin. 

Tristament, la Plataforma del 2002 torna a
sorgir, i sort d’això. Però el paradoxal del tema
és que a l’altra banda, a Mequinensa, 1.700
metres quadrats de superfície ubicats en el parat-
ge d’Auberà, serviran per fer un hotel, amb un
projecte d’execució de dues fases. A la prime-
ra es construirà el complex hoteler pròpiament

dit que consisteix en un hotel de 100 habitacions,
un port esportiu, una zona d’esbarjo, una zona
esportiva, una àrea d’aparcaments, a més d’altres
infraestructures, equipaments i accessos. Tot amb
una inversió de sis milions d’euros. En la segona
fase, es portarà a terme la zona de bungalows
amb els seus corresponents serveis.

Els responsables asseguren que l’hotel se situa
en un lloc privilegiat paisatgísticament, no pas per
l’incineradora de La Granja, és clar, sinó per loca-
litzar-se a la confluència dels rius Ebre, Segre i
Cinca. A més, al·leguen que els equipaments seran
d’alt nivell, com per exemple el moll per al port
esportiu, la piscina a la zona d’esbarjo o les dues
pistes per practicar tennis, futbol i bàsquet a l’àrea
esportiva, sense oblidar les 166 places que s’han
previst a la zona d’aparcaments.

D’altra banda, no falten els obstacles, incine-
radores a banda. La presència del musclo zebra,
és un problema per a aquest complex turístic, i és
per això que han començat a prendre a Mequinensa
les mesures que a Riba-roja fa temps que hi són
implementades: les barques necessiten permís de
navegació i cal que netegin els cascos, motors i
aparellaments de pesca abans i després d’aban-
donar l’embassament. Així mateix, serà obliga-
tori accedir al pantà pels punts de control de nete-
ja.

A Mequinensa, per la inversió turística, inten-
ten pal·liar els efectes del mol·lusc però, amb una
incineradora d’animals a l’altra banda i una central
tèrmica al poble, qui hi farà turisme «ecològic»?

Incineradora vs.
turisme ecològic
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s  u  m a r  i salutació del director
Mai m’ha agradat ser catastrofista ni alarmista. Ni en els

meus escrits ni en la meua filosofia de vida. Però la situació que
patim en aquest moment dins de l’Aragó els que vivim i defen-
sem la cultura catalana en aquesta regió, seria una d’una gran
inconsciència o d’una inútil cegedat voluntària si no la qualifi-

quéssem de delicada, perillosa, i d’un cert temor.
El tractament que els mitjans de comunicació locals i regionals aragonesos han estat donant,

dia rere dia durant los dos raders mesos sobre el litigi de les peces sacres en poder del bisbat de
Lleida han creat un ambient d’odi anticatalà irrespirable. En tot moment ha primat la visceralitat
i la incriminació envers les institucions catalanes i els catalans en general, per damunt de la infor-
mació rigorosa, la perspectiva històrica i els raonaments assenyats. 

Si a tot això afegim l’ambient anti-Estatut de Catalunya, atiat amb la recollida de signatures
del PP, amb presència de Rajoy a Osca enmig de la campanya; les taules petitòries d’aquest mateix
partit «per la devolució dels béns religiosos», o detalls com el lliurament de premis a un antica-
talanista confés i furibund com el capellà Leminyana, de Roda per part de CHA no ajuden ni molt
menys a caminar per la senda de la racionalitat i l’enteniment. 

Màrio Sasot
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Biodiversitat teòrica poc pràctica
El professor d’ecologia Joandomènec Ros i

Aragonès va ser a Fraga amb motiu d’una conferèn-
cia sobre biodiversitat el passat 28-11-05. Aquest
senyor, que a més és el president de la Universitat
Catalana d’Estiu a Prada de Conflent i secretari gene-
ral de l’Institut d’Estudis Catalans, va pronunciar
la seva dissertació en castellà. Posteriorment, el Sr.
Ros ha al·legat que els organitzadors de l’acte, el
Centre de Professors i Recursos del Baix Cinca (no
l’Ajuntament de Fraga), li van recomanar (per tant,
no va ser obligat) de fer la intervenció en castellà.
I que la seva presència a la Franja era en tant que
docent, per la qual cosa prioritzava que el discent
l’entengués. Jo que em pensava que les persones
estàvem fets d’una sola peça. Resulta que no. Sobre-
tot si ets orador catalanoparlant i véns a Fraga,
sempre pots esgrimir una magnànima excusa per
no respectar l’ecosistema lingüístic. 

El Sr. Josep-Anton Duran i Lleida, que es va
trobar en un cas similar quan l’Ajuntament de
València li va encomanar una conferència sobre
economia en castellà, va optar per no fer-la si
no podia emprar la llengua que compartim allà
on aquesta és l’autòctona. L’opció del Sr. Duran
em sembla molt més digna i seriosa. 

Quim Gibert –Fraga–

Dues errates
Em permetràs que et doni les gràcies com a

Director de la revista Temps de Franja per dedi-
car un espai a donar notícia de la publicació
d’aquest «Lèxic de la Llitera», fruit d’uns quants
anys de treball i fet amb tot el rigor científic de
què he estat capaç.

Crec que l’article està bastant bé i que dóna
una bona informació del que és el llibre. Única-
ment he de dir-te que hi ha dues errates que, tal

vegada, s’haurien d’esmenar: la primera es refe-
reix al meu nom vertader, que és Javier Giralt
Latorre, i no Javier Giralt Paricio; i la segona,
té a veure amb la data de la defensa de la meva
Tesi Doctoral a Saragossa, que va ser l’any 1997
i no el 1999. Com veus, dues cosetes de detall
que no van enlloc, però que entenc que t’havia
de comentar. I una altra vegada, gràcies per la
difusió del llibre i, sobretot, per la vostra revis-
ta. Ben cordialment,

Javier Giralt

Ni independents ni dependents 
L’altre dia vaig sentir dir a Marcel·lí Iglesias,

president d’Aragó, en una entrevista a Ràdio 4,
que no era prudent ni convenient en aquests
moments encetar un procés d’elaboració i apro-
vació d’una Llei de Llengües a aquesta regió,
al·legant que la situació política estava molt
enrarida per assumptes com la reforma de l’Es-
tatut de Catalunya, el litigi dels béns eclesiàs-
tics de les parròquies de la Franja, etc. 

Traducció literal: que ens quedarem sense Llei
de Llengües una altra legislatura més.

Me pareix increïble i inquietant que un país,
o regió o com vullgue dir-se, depengue de lo que
faga o deixe de fer un altre país o nació, o etc.
per a legislar en un tema tant en l’arrel dels drets
humans com és el dret a parlar la llengua mater-
na d’una part dels seus habitants. 

Jo mai m’hai cregut que l’autonomia serie la
«panacea» per a tots los nostres mals ni que
serie lo camí per a arribar a la independència
respecte a la resta de l’estat. Però d’això a gover-
nar depenent del que faja o pense fer lo país veí
em sembla d’un nivell de dependència molt
proper a la baixada de pantalons.

Albert Escolà –Finca dels Montcalvos (Saidí)– 
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la revista Temps de Franja i
l’organització dels cursos de
llengua catalana al Matarra-
nya i Alcanyís. La coordina-
ció de la «III Trobada d’enti-
tats del territori de l’antiga
d iòces i  de  Tor tosa»  i  l a
col·laboració en «L’any Cabre-
ra» a través de l’organització de
conferències i altres actes. La
participació en la «III Fira del
Llibre i l’Autor Ebrencs» a
Móra d’Ebre i en els actes que
organitza la capital de la Cultu-
ra Catalana que enguany recau
a la ciutat d’Amposta. Seguirà
l’itinerància de les exposicions
«Ataüllar el món des del Moli-
nar» i «La llengua catalana a
l’Aragó». L’edició dels CD
«Una roella al cor II», amb
música de diferents grups,
«Qüento va, qüento vingue II»,
selecció de contes i concedir un
ajut econòmic per a un altre
treball discogràfic de les Corals
del Matarranya que s’està
duent a terme. En l’apartat de
publicacions tenim teballs molt
diversos: Aproximació als
parlars del Matarranya del
professor Pere Navarro, Catà-
leg de l’exposició «La llengua
catalana a l’Aragó», 10 anys
de Viles i gents, recull de
columnes de La Comarca, Jocs
del Matarranya –llibre i CD–
i Pasqual Andreu, lo Florit
poemari  de  José  Miguel
Gràcia. S’està acabant la male-
ta didàctica i quadern d’acti-
vitats sobre l’exposició «Ataü-
llar el món des del Molinar»,
financiat per la Fundació Caixa
de Catalunya. L’associació
participarà en actes i convo-
catòries per aconseguir l’ofi-
cialitat del català a l’Aragó i la
unitat de la llengua. En fina-
litzar la presentació d’activi-
tats hi hagué un torn de precs
i preguntes. 

Com cada any la jornada
acabà amb un sopar, enguany
a la Fonda Alcalà de Calaceit.

L’Assemblea d’AsCuMa aprova 
el pla d’activitats per a enguany

Carles Sancho

A la seu de l’Associació
Cultural del Matarranya a
Calaceit el 7 de gener va cele-
brar-se l’Assemblea General
de l’entitat amb la presència de
la Junta i d’una trentena llar-
ga de socis/es. Inicià la convo-
catòria el president Hipòlit
Solé que feu un resum de les
activitats desenvolupades
durant l’any passat. Seguida-
ment el tresorer Xavier Arru-
fat explicà el balanç econò-
mic, altament positiu, de
l’associació en l’exercici del
2005 i destacà el creixement de
l’entitat fins aconseguir un total
de 370 socis/es. En acabar
prengué la paraula altra vega-

da el president per presentar
els projectes i les activitats
previstes per l’any vinent. L’ho-
menatge al desaparegut alcal-
de de Queretes Antoni Llerda
que es farà a l’estiu, on l’asso-
ciació col·laborarà amb altres
entitats vinculades a l’activis-
ta cultural. L’Antoni, que va
ser el primer president d’As-
CuMa, li serà dedicat un llibre
recopilatori dels seus articles
publicats en diferents revistes
i que aniran precedits d’una
biografia del personatge. L’or-
ganització de la «XVI Troba-
da Cultural del Matarranya» a
l’estiu a Arenys de Lledó.
Continuar amb la coedició de

Allò que (ens)
importa

L’hivern, o potser els fets
lucuosos que s’han succeït
els darrers mesos, han acon-
seguit que se’m faci costa
amunt l’escriure –si és que
mai ho he sabut fer– amb el
tall ben esmolat. El desànim
continua en seguir els esde-
veniments d’actualitat, les
declaracions de la dreta
sociològica, que ha revifat
amb la força de qui té la
paella pel mànec. Es veu que,
en aquesta Espanya indivisi-
ble –quina llei (meta)física
deu ser aquesta de la indivi-
sibilitat?– no hi ha possibili-
tats de ser-hi tal com som.
Davant qualsevol intent d’ac-
ceptar la pluralitat de l’Es-
tat, s’aixeca per terra, mar i
aire, el poder de la Gran
Castella. Tertúlies plenes de
mentides, notícies distorsio-
nades… i no totes a la COPE.

S’acaba desitjant la fugida,
agafar aquell caminet que s’en-
fila cap al Tossal de l’Olivera.
Veure l’ombra de la compa-
nya i la pròpia allargassant-se
sobre la roca enrogida pel sol
hivernal. I pensar en poques
coses. Potser és això el que
volen: gent desenganyada, a
qui no preocupi res del que
passa enllà de la seua porta i del
seu plaer. Ja hi són ells per dur
les regnes, per dir-mos què
hem de fer, què hem de pensar,
què hem de parlar.

A mitja pujada, veig Torre-
darques que comença a ser
posseïda per les ombres.
Fumerols de les xemeneies,
silenci. Les dues Cogulles
s’abracen, encara assolellades,
i abracen també la vila ajupi-
da als seus peus. Bellesa neta.
I elemental. Com ho haurien
de ser les coses de la vida.

Carles Terès Bellès
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Prop d’Alcanyís

Tres mil persones van eixir
al carrer el passat dia 13 de
gener per demanar una solu-
ció a l’embós del trànsit que
pateix Alcanyís. Tots els
partits menys el PSOE –que
juga ara el mateix paper
desmobilitzador que jugava
el PP quan governava–, sindi-
cats i associacions ciutadanes
van aconseguir una manifes-
tació de les més multitudinà-
ries, si no la més, que es recor-
den a la capital del Baix
Aragó. 

La gent se n’ha afartat de
carrers tallats, de trànsit, de
càrregues perilloses per la
porta de les seues cases,
d’accidents i  de carrers
congestionats i hostils, i ha
demanat als governants que
es dixen de promeses i del
«ja ho farem» per posar en
marxa remeis. 

Les males pulces del perso-
nal estan més que justifica-
des en este cas i també en
altres relatius a les pèssimes
comunicacions que suporta
la província, el més sagnant de
tots a pocs quilòmetres d’Al-
canyís: la sempre anunciada
i compromesa, però mai
realitzada, millora de la N-
232 entre Ràfels i la provín-
cia de Castelló. 

El Govern també es té més
que guanyada una mobilitza-
ció per la incomplida –i
imprescindible– millora d’es-
ta maleïda carretera, que ja
s’ha cobrat un excessiu preu
de morts i ferits. Caldrà eixir
també al carrer? Per desgrà-
cia, pareix que els governants
no se n’acaten de la justícia i
necessitat d’una obra fins que
els ciutadans, indignats per
les promeses incomplides, no
ho demanen al carrer. 

I tant en el cas de la trave-
sia d’Alcanyís com en el de la
millora de la N-232 el que
sobra és indignació.

Lluís Rajadell
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Redacció
Un disc que passarà a edició

en breu durant aquest mes, una
vegada estiga masteritzat i
dissenyat. D’aquesta manera,
l’àlbum que es titolarà No mos
fareu callar! apareixerà al
mercat a finals de mes sota el
segell de Mago Fermin Produ-
zions. La gravació va anar a
càrrec de Kaspas, i sota una
idea de Mago Fermin i Los
Draps. Aquest treball va dedi-
cat a la memòria de Desideri
Lombarte.

Los Draps volen donar les
gràcies a tots aquells que han
col·laborat en el disc, entre ells
els companys de Azero, Prau i
Temps al temps. A més, la
banda també vol donar les
gràcies a tots aquells que els
han donat suport a sobre i sota
de l’escenari i a totes aquelles
institucions, col·lectius i asso-
ciacions que lluiten pel català
(especialment a la Franja de
Ponent) i per la nostra terra.

I per si algú hi pogués estar
interessat, Los Draps ja tenen
oberta contractació a partir del
dia 21 de gener i fins que el cos
aguante…

Si esteu interessats podeu
adreçar-vos a:

losdraps@gmail.com
De moment, Los Draps ja

tenen concretats dos concerts a
la Franja de Ponent, el 19
d’agost, Massalió i 21 d’agost,
Torredarques.

El disc inclou les següents
cançons:

1. Cultura popular
2. Llibertat d’expressió
3. Revolució
4. Entalto lo Pueblo
5. Feixistes
6. Cridem als Pobles
7. Terra de Frontera
8. Què més dóna
9. Sàhara Lliure
10. Jornal
11. Matarranya.

Avanç en noves tecnologies 
per a les poblacions del Matarranya

M. Gutierrez
El departament de Ciència i

Tecnologia del Govern d’Ara-
gó invertirà en la comarca del
Matarranya uns 240.000 euros
en matèria d’Internet i banda
ampla. Per a la posada en marxa
d’aquest programa, la Comar-
ca del Matarranya i l’Executiu
autònom hauran de firmar un
conveni de col·laboració.

El projecte, que ja s’està duent
a terme en el territori de la
comarca matarranyenca, s’em-
marca dins d’un pla general del
Govern d’Aragó, a través del
qual es desenvoluparà un ampli
desplegament d’infraestructu-
res en matèria de telecomuni-
cacions. 

Segons va explicar el direc-
tor general de Tecnologies per
a la Societat d’Informació del
departament de Ciència, Tecno-

logia i Universitat del Govern
d’Aragó, Fernando Beltrán,
«pretenem que aquells serveis
que no arriben a determinades
zones del territori perquè les
operadores de telecomunica-
cions troben que no són rendi-
bles, puguen trobar-se a través
del desplegament que realitza el
Govern aragonès». 

Primera instal·lació
El projecte es troba en la seua

primera fase. Els equips neces-
saris hauran de ser instal·lats en
algunes casetes que ja existi-
xen i que cedirà la Comarca del
Matarranya. Actualment, segons
va informar Beltrán, s’estan
condicionant aquests espais
físics, instal·lant les torres elèc-
triques i realitzant l’entrada dels
cables cap a les antenes. 

Si tot ix segons allò que s'ha
previst, en el mes de març, i a
falta de la firma del conveni
entre DGA i Comarca, podria
començar a funcionar la xarxa. 

A judici del president de la
Comarca del Matarraña, José
Romà Roda, la posada en marxa
d’aquest projecte suposarà «la
solució a una preocupació que
teníem i que dia a dia ens tras-
lladaven tant els veïns de la zona
com els empresaris». 

A més, «també haurem de fer
una aportació econòmica per a
acabar l’entramat tècnic», va
dir Roda. El president va
avançar que gràcies a aquestes
Noves Tecnologies «es pretén
posar en marxa una intranet a
nivell comarcal, en la que
puguen entrar tots els munici-
pis de la comarca».

Actuació del Draps a Pena-roja
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El total d’habitants del Ma-
tarranya es manté, però la
major part dels municipis
perden població. A mitjans de
novembre passat, l’INE va
proposar al Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda l’aprovació
de les xifres oficials de pobla-
ció referides a l’1 de gener de
2005. Del buidatge de les dades
que publica l’esmentat orga-
nisme, referides als pobles de
la comarca administrativa del
Matarranya, se n’extreu que,
en aquella data, els divuit muni-
cipis sumaven un total de 8.730
habitants, amb un tímid incre-
ment de 59 persones en relació
amb la xifra aprovada a 1 de
gener de 2004, però sense arri-
bar al màxim del període 2000-
2005 que va ser de 8.739 habi-
tants en el 2003. Com es pot
observar, el percentatge del
quinquenni és favorable, però
solament en un 0,51%, i es deu,
bàsicament, a la forta espenta
de municipis com la Freixne-
da (14,66 %), Vall-de-roures
(12,90 %), Fontdespatla (7,56
%), i també Queretes (2,49 %),
que contraresten la franca dava-

llada de la majoria. En este
aspecte destaquen Ràfels 
(-14,43 %), Mont-roig (-13,26
%), la Portellada (-12,82 %) i
Torredarques (-10,28 %). L’en-
velliment de la població és la
causa determinant del decre-
ment, ja que el creixement
vegetatiu [diferència entre el
nombre de naixements i el de
defuncions] és absolutament
negatiu. Pel que fa a la totali-
tat de la província de Terol, les
dades milloren les del Ma-
tarranya, ja que la població a 1
de gener de 2005 és de 141.091
persones, amb un increment
durant el període 2000-2005
del 3,27 % (l’any 2000 hi havia
136.473 habitants). (Gràfic 1,
font: Institut Nacional d’Esta-
dística).

L’any 2000 va representar
un punt d’inflexió en el cons-
tant descens de la població que
el Matarranya havia experi-
mentat durant les dècades ante-
riors, de tal manera que, gràcies
sobretot al moviment migra-
tori procedent de l’exterior, el
total d’habitants de la comar-
ca s’ha estabilitzat. Tot i això,

la conclusió més clara que ens
ofereixen les dades anteriors
és que solament creixen Vall-
de-roures i alguns dels pobles
més pròxims a la capital
comarcal. La resta, llevat de
Pena-roja (0,96 %), perden
població. La inversió de la pirà-

mide d’edats continua sent molt
preocupant. I seguirà sent deter-
minant si la situació no millo-
ra de manera dràstica durant
els pròxims anys. Per tant, per
a aturar i capgirar eixa dinà-
mica, cal que els responsables
públics es posen mans a l’obra
sense dilació. Si no volem
veure el Matarranya convertit
en un desert demogràfic, hem
de dinamitzar l’economia en
tot els pobles, tant amb inver-
sió pública com incentivant la
inversió privada. Només acon-
seguirem fixar la població si
possibilitem que les persones
puguen guanyar-se la vida
sense haver de fer  grans
desplaçaments per a poder
treballar.

Nota: les xifres dels anys 1990
i 1995 corresponen a la població
de dret. A partir de l’any 1996
s’elimina la distinció entre pobla-
ció de fet i de dret i, en endavant,
la xifra de població de cada muni-
cipi passa a tindre únicament el
caràcter i la denominació d’ofi-
cial.

La població de la comarca 
s’estanca però no perd

J.A. Carrégalo
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Alumnes de l’escola de Calaceit
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El sector de la fruita, concre-
tament, no rep subvencions
directes, però pateix l’inter-
vencionisme que hi ha en el
sector energètic

En un marc de globalització
econòmica, la liberalització del
sector agrari ha de ser una
exigència dels propis produc-
tors, i no es fan cap favor si
cauen en la temptació de dema-
nar més intervenció dels poders
públics. Això sí, aquesta libe-
ralització s’ha d’estendre
també al sector energètic,
perquè, d’altra manera, els agri-
cultors han de fer front a una
fiscalitat directa i indirecta que
incrementa els costos de mane-
ra que no resulta fàcil compe-
tir en els mercats.

Produir la millor qualitat al
mínim cost, aquesta és la
fórmula que s’ha d’aplicar
qualsevol productor, sigue
agrari, sigue de qualsevol altre
sector econòmic. Ja he dit que
els costos energètics i d’altres
ínputs gravats fiscalment fan
que hi hague un increment de
la despesa en la producció.
Falta afegir que en altres països
els productors no tenen aquests
gravàmens i, a més, les explo-
tacions són de grans dimen-
sions, fàcilment mecanitzables
i, per tant, més competitives.

Arribats aquí, què fem? Una

El sector agrari pateix unes
dificultats que li són pròpies,
relacionades, bàsicament, en
la meteorologia i la conseqüent
incertesa sobre els resultats
productius. Alhora, també les
condicions meteorològiques
dels competidors conformen
un imponderable que s’afegeix
a la inseguretat sobre les possi-
bilitats de comercialització.

Tot i això, el sector agrari és
un dels motors més importants
de desenvolupament de les
nostres comarques, i, princi-
palment, a través de mecanis-
mes de mercat.

Com a inconvenients a l’ho-
ra de competir, destacaria que
les explotacions de les nostres
comarques no són de grans
dimensions, i la mecanització
del treball agrícola és, per tant,
complexa. A més, ínputs agra-
ris com el combustible o els
productes fitosanitaris, s’han
d’importar, i els costos que
genera aquesta operació es
veuen gravats pel transport i
pels impostos que s’hi apli-
quen. L’intervencionisme en
el sector energètic es vol equi-
librar en subvencions a les
produccions bàsiques, i les
subvencions, ja hauríem de
saber-ho, acaben comportant
passivitat i fre al desenvolu-
pament econòmic.

opció és demanar traves a la
importació de productes, en
aquest cas fruita, d’altres
països, però, no mos engan-
yem, això mos farà febles a
l’hora d’eixir als mercats exte-
rior i, a més, com a consumi-
dors, haurem de pagar el sobre-
cos t  de  l a  manca  de
competència. Una altra opció
és demanar que es fagen
campanyes de promoció de les
nostres fruites i que s’hi posen
etiquetes d’origen, però
haurem de saber que el consu-
midor compra fruita sense
importar-li d’on ve, almenys
així ho posen de manifest les
enquestes que es realitzen
entre consumidors. Encara hi
ha més opcions, hi ha la de
demanar una llei de comerç
que obligui a pagar un preu
mínim al productor, però molt
em temo que la distribució
acabarà comprant a produc-
tors que no tinguen tantes
exigències.

L’opció que jo poso a sobre
de la taula és treballar no com
un agricultor, sinó com un
empresari: donant més valor
afegit al meu producte al
menor cost possible. Reduir
costos implica, per exemple,
calcular la rendibilitat de la
compra d’un tractor o bé del
lloguer puntual de la maquinà-

ria que necessito, o bé l’agru-
pació en altres productors per
compar t i r  maqu inà r i a  i
compres d’ínputs. Incremen-
tar el valor afegit significa, per
exemple, avançar en la cadena
i comercialitzar un producte
més acabat, participar conjun-
tament amb altres productors
en la compra de maquinària de
fred, en la millora de la logís-
tica o en l’aposta per varietats
de millor acceptació en els
mercats.

No és una qüestió que es
pugue despatxar en unes pàgi-
nes, menys en unes ratlles, però
sí es pot afirmar, i vull fer-ho,
que el sector de la fruita, un
dels grans motors de desenvo-
lupament del Baix Cinca, ha de
ser prou ambiciós per no
deixar-se caure en la temptació
d’un intervencionisme que el
podria frenar.

Liberalitzar el sector agrari
Víctor Vila

AGRICULTORS I CONSUMIDORS ACORDEN DEMANAR PREUS JUSTOS EN ALIMENTACIÓ
La Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders

(COAG) va signar el passat 19 de gener un acord de col·labo-
ració amb les organitzacions de consumidors d’Espanya UCE
i CEACCU per a establir estratègies conjuntes que acabin amb
el desequilibri en el mercat de productes agraris.

Un productor guanya 0,30 euros per cada quilo de bledes,
mentre que el consumidor final en paga gairebé 2 euros. En el
cas de la poma o la pera, la diferència de preu de l’origen a destí
oscil·la entre el 424 i el 304 %, un marge de benefici que es porten
les cadenes de distribució i que, segons la COAG és injusta i
abusiva. Uns dels objectius de l’acord és informar de la forma-
ció dels preus en el mercat i garantir el dret de l’agricultor a perce-
bre un preu adequat pels seus productes.

També està prevista una campanya de sensibilització, per a

l’aprovació d’una llei de comerç que permeti la participació del
productor en el valor dels productes, una llei d’organitzacions
interprofessionals que incrementi la transparència del mercat i
una llei de contractes tipus, que reguli les relacions entre produc-
tors i la resta d’agents. El control de les importacions és una
altra de les mesures demanades. Per la seua part, els consumi-
dors exigeixen un sistema d’etiquetatge que informi al consu-
midor de la qualitat del producte, així com del preu que s’ha
pagat en origen i el que es pagarà en destí. 

L’ultima campanya de fruita ha estat, en general, dolenta. Una
collita abundant a Europa i una maduració més tardana que l’ha-
bitual ha produït una oferta molt important i una reducció en
els preus pagats al productor. 

Dolors Torrent
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Educació amplia l’oferta de cicles 
formatius a l’IES Baix Cinca

Marta Canales. ACPV-Casal Jaume I de Fraga

Els  dos  in s t i tu t s  de
secundària fragatins acolli-
ran el proper curs dos nous
cicles formatius superiors.
L’IES Ramon J. Sender un
d’electricitat i electrònica, i
l’IES Baix Cinca amplia
l’oferta del cicle d’adminis-
tració amb un de gestió de
transport. Amb aquestes
noves titulacions a la nostra
comarca, parlem amb la
Rosario Jiménez, regidora
d’ensenyament de l’Ajunta-
ment de Fraga. 

Pregunta. Ex regidora de
Cultura, actual regidora de
Festes i Educació, directora de
l’IES Baix Cinca de Fraga; amb
totes aquestes facetes i expe-
riències, ¿com veu la imple-
mentació dels nous Cicles
formatius superiors als dos
instituts de Fraga?

Resposta. És un deute
pendent quant a formació i
col·locació en el mercat labo-
ral. Durant un temps les dife-
rents rames educatives de
formació professional no es van
incrementar sinó que van

disminuir. Fraga ara està crei-
xent en aquest aspecte. Hi haurà
3 rames formatives en total:
administratiu, logística i elec-
tricitat i electrònica. De tota
manera és cert que hi va haver
un temps de poca demanda de
Cicles Formatius, però és molt
important que existeixin per
resoldre les necessitats del
mercat laboral i de les empre-
ses de la zona, per millorar la
projecció professional dels
treballadors i evitar les fugues
de capital humà. 

P. En concret, el Cicle forma-
tiu superior de Gestió de Trans-
port que tindreu en el vostre
institut està directament rela-
cionat amb la plataforma logís-
tica projectada al polígon del
barri de Llitera. Què perspec-
tiva de futur li augura? Creu
que el teixit empresarial de la
plataforma logística està recep-
tiu cap a aquesta nova forma-
ció professional?

R. En els nostres sistemes
econòmics, les mercaderies
transiten d’un lloc a un altre
amb gran agilitat, per la qual
cosa, la situació privilegiada

de Fraga ha motivat l’aposta
per una plataforma logística. 

El teixit empresarial en gene-
ral ha estat molt receptiu, i
esperem que molt més les
empreses que s’instal·len a la
plataforma, perquè és una
formació necessària per a
moltes d’elles i hi ha pocs llocs
on es doni aquest cicle forma-
tiu, cosa que pot afavorir l’arri-
bada de nous alumnes de fora
de la comarca.

P. A banda dels diferents
projectes educatius que ja
tenim, què considera necessa-
ri o que cal aconseguir per
cobrir les diferents necessitats
socials de Fraga?

R. L’educació engloba
actualment aspectes formatius
de subministrament de mà
d’obra qualificada al mercat
laboral i d’enriquiment cultu-
ral i personal de la població.
L’actual oferta educativa s’ha
incrementat en aquests darrers
anys però caldria generar punts
de consulta universitaris per a
estudis a distància (UNED,
UOC o altres) i la Universitat
de l’Experiència, que faria que
el nivell cultural general es
veiés elevat, sense perdre de
vista les noves ofertes dels insti-
tuts, escoles d’idiomes, educa-
ció d’adults, etc. 

P. Parlem de projectes de
bilingüisme. 

R. Els projectes de bilin-
güisme són la tendència obli-
gada de la nostra societat, per
això des de l’Ajuntament dona-
rem suport a tots els centre que
vulguin tenir un projecte bilin-
güe o trilingüe o més. 

P. Una de les responsabilitats
de la regidoria d’educació és
l’Institut musical comarcal.
Noves instal·lacions, un gran
nombre d’alumnes… però
encara no podem rebre una
formació musical complerta.
Fins a quin grau es pot cursar

a Fraga? Hi ha gestions per
ampliar aquesta oferta?

R. Suposo que em preguntes
pel conservatori. És possible
que a mig o llarg termini es
pugui aconseguir però actual-
ment no és la solució a les
demandes socials. No hi ha
suficient nombre d’alumnes
que continuïn amb la formació
professional musical i que
permetin argumentar la peti-
ció. 

P. Darrerament hi ha una
gran polèmica als mitjans i al
carrer: la violència juvenil.
Com a mare, directora d’un
institut i regidora d’educació el
vostre prisma i criteri és molt
ampli. Realment, la violència
és un mitjà de relació i comu-
nicació entre els joves? Quines
solucions són possibles? A
nivell més local, quins són els
problemes que més afecten als
adolescents fragatins?

R. No hi ha més violència
que abans a nivell social. La
diferència és que ara ens preo-
cupa i voldríem trobar solu-
ció. A Fraga, la comunitat
educativa està buscant solu-
cions. Prendre consciència del
problema és el primer pas. És
un tema prou complex i no
podem creure que es pot resol-
dre amb una idea meravellosa,
però algun pas podrem donar. 

P. I per acabar i com a regi-
dora de Festes, quina valoració
en feu de la Cavalcada de Reis
d’enguany?

R. Ha estat una cavalcada
molt participativa i que la gent
ha gaudit molt, que és l’objec-
tiu principal. La cavalcada és
una de les festes on donem el
millor de nosaltres, perquè es
fa amb la participació i l’es-
forç de moltes persones amb la
finalitat de fer passar una bona
estona als altres, i el més impor-
tant és que aquestes persones
són els nostres amics i veïns. 

IES Baix Cinca
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ESTAMPES RIBERENQUES

La llengua, un bé públic

Susanna Barquín

«La llengua té gran part de les característiques d’un bé públic.
Es tracta d’un bé no excluïble, ja que no es pot atribuir un preu
que limiti l’accés a la seva titularitat i consum; i és, per supo-
sat, un bé clarament no rival, en la mesura que l’ús de l’idioma
per part d’un determinat agent no impedeix una pràctica simi-
lar per part de consumidors rivals. És més, es pot dir que la poten-
cialitat dels serveis que la llengua proporciona s’amplifica en
la mesura que augmenta el nombre de persones que recorren a
la seva utilització. D’acord amb les característiques assenya-
lades, la regulació de l’ús de la llengua, la seva protecció i, fins
i tot, la seva provisió, no es pot deixar a la cura espontània del
mercat, i ha de ser assumida per les institucions públiques. (…)
La potencialitat d’un idioma depèn, per una banda, de la capa-
citat de la llengua per erigir lligams identitaris en el sí d’una
comunitat que la practica i, per una altra, de la vitalitat creati-
va i intel·lectual i de l’ascendència internacional d’aquesta

comunitat. Ha de convenir-se que els poders públics tenen una
notable responsabilitat en la promoció de tots aquests factors.»
El text anterior és un extracte de la ponència que de José Luis
García Delgado, rector de la Universitat Menéndez Pelayo i
José Antonio Alonso La potencia económica de un idioma: una
mirada desde España, pronunciada a Valladolid en el marc del
II Congrés Internacional de la Llengua Espanyola celebrat l’oc-
tubre del 2001. Algú pensava que eren lletres d’algun fanàtic cata-
lanista? Bé, el resum és que la llengua deixada de la mà de Déu
es perd, i els poders públics han de vetllar perquè això no passi.

I el mateix discurs que fan els defensors del castellà – espan-
yol a l’estranger– quan es refereixen al castellà, es pot aplicar
al català, una llengua deixada de la mà de Déu a les terres
d’Aragó. Els poders públics aragonesos han d’assumir la regu-
lació de l’ús de la llengua, la seva protecció i, fins i tot, la seva
provisió.

De tota manera, com que tinc el dia generós, aprofito per dema-
nar també a d’altres institucions que se sumin a la tasca enor-
me de prestigiar el català a l’Aragó. Així, l’Institut d’Estudis Cata-
lans, ara que ha signat un conveni milionari, podria aprofitar per
obrir una delegació a la Franja, de manera que la població sentís
l’Acadèmia més propera, i ens estalviés, de passada, alguna
vel·leïtat del tipus anem a fer la nostra acadèmia. (No vull donar
idees!)

Un any més, després de les
entranyables festes nadalen-
ques, farts de torrons i cava,
comencen les festes d’hivern de
Saidí.

En els nous temps, les festes
s’han adaptat al nou ritme de
la societat. Les obligacions dels
estudis i el treball de molts
saidinesos obligue a avançar
la festa al cap de setmana, per
tal que tots puguen gaudir
d’unes festes on s’unix tradi-
ció i oci.

Aquestes festes fomenten la
convivència dels veïns, en l’en-
cesa de les tradicionals fogue-
res, que tornen càlides les gèli-
des nits de gener, juntament
amb les sardines, la llonganis-
sa i un bon tast de vi.

Però la vertadera essència de
la festa és la pujada en rome-
ria de les carrosses a l’ermita
de Sant Antoni. Com a nove-
tat d’aquest any s’han retrans-
mès les festes a través d’un
canal de televisió local, i es

torne a recuperar la tradició de
pujar amb cavalls i acompa-
nyats d’una banda de música.
Encara que no va eixir el sol,
va haver-hi una bona partici-
pació.

La tradicional missa es va
desenvolupar amb tota norma-
litat, es van beneir els «bollos»
i després van ser repartits entre
els assistents. En acabar la
romeria es va celebrar, al polies-
portiu municipal, un dinar de
germanor, on van participar uns
tres-cents saidinesos.

El punt àlgid de la festa, però,
per als més joves, va ser l’ac-
tuació del grup musical local,
«La Bruts band», que van oferir
una vetllada amb molta marxa,
tocant els diferents estils musi-
cals que domine la formació, i
que són un referent per a la
joventut del poble.

Altres actes de la festa han
estat dirigits als més petits, com
la xocolatada, el parc infantil
o el cine. 

La festa de Sant Antoni de Saidí, 
per primer cop televisada

Arcadi Abad
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Quan se li pregunta per la
polèmica que ha provocat la
reforma de l’Estatut, Xavier
Crespo, l’alcalde de Lloret
de Mar (Girona), una de les
principals destinacions turís-
tiques de l’Estat, es mostra
incòmode. «És un tema més
de la Generalitat. Jo només
sóc l’alcalde d’un municipi»,
aclareix. Pel contrari, en
preguntar-li per Vall-de-
roures, el poble dels seus
avantpassats i, en part, també
el seu, no amaga el seu entu-
siasme. Durant els darrers
vint anys hi ha tornat molt
poc, però ara hi va a sovint.
S’està arreglant la casa on
van viure sa iaia i son pare

Xavier Crespo, alcalde de Lloret de Mar (Girona)

per pasar-hi les vacacions. Es
declara «il·lusionat» amb esta
recuperació dels escenaris de
la seua infantesa.

Pregunta: Per què va apadri-
nar la presentació del Ma-
tarranya com a destinació turís-
tica al Poble Espanyol de
Barcelona el novembre de
2005?

Resposta: Una amiga de la
meva infantesa em va comen-
tar la ideia, em va demanar si
podia ajudar-los i vaig decidir
col·laborar perquè a Vall-de-
roures estan els meus arrels,
perquè hi anava cada estiu i per
Nadals. Darrerament, he llegit
llibres sobre la zona i m’han
recordat aquelles estades. A

més, després de la meva torna-
da pel poble, els darrers quatre
anys, he constatat que és
preciós i, a més, s’hi està fent
un gran esforç de rehabilitació
i restauració, tant en espais
públics com privats. Està
immers en un procés d’actua-
lització de l’oferta turística que
s’estén per tota la comarca.
L’he recorreguda de dia i de
nit i crec que té un gran poten-
cial turístic. 

P. Com s’ha produït esta
recuperació dels arrels vall-de-
rourencs?

R. Darrerament hi vaig a
sovint. Des de fa quatre anys,
sobretot. Les comunicacions
han millorat molt i això em
permet, en tres hores de viat-
ge, disfrutar d’un canvi d’es-
cenari dràstic respecte a Lloret.
Hi ha tranquil·litat, gent acolli-
dora i una bona gastronomia, i
no hi ha soroll. Per mi són coses
molt importantes per descansar
i caminar. Els sorolls són dife-
rents: el campanar de l’esglé-
sia, un gall pel de matí…. Es
pot veure la gent recollint olives
o treballant el camp. Val la pena
anar-hi.

P: Com va aconseguir que la
cantant Nina recolzara la
presentació del Matarranya
amb la seua presència?

R: Ens coneixem des de fa
molts anys perquè ella vivia a
Lloret. Tenim amistat. Sé que
és una persona sensible que, a
més, coneixia la comarca
perquè, com a vocalista, havia
actuat a Vall-de-roures amb
l’orquestra de Janio Marí. Ara

hi ha tornat i està encantada. Jo
crec que encara hi tornarà
moltes vegades.

P: Què pot oferir el Ma-
tarranya per a competir amb
llocs turístics consolidats, com
pot ser el cas de Lloret?

R: Justament el que està
oferint. El patrimoni cultural,
artístic, paissatgístic i gastronò-
mic. Des del Consell Comar-
cal treballen molt bé en esta
línia, amb publicacions divul-
gatives i visites promocionals.
És totalment distint al que
suposa Lloret, que anualment
rep 9 milions de pernoctacions
i que té més de 150 hotels. La
gent busca al Matarranya l’ho-
tel rural amb estil propi i lluny
de la massificació i les presses.
A l’agost, per exemple, vaig
anar a sopar a la Torre del
Visco, de Fondespatla, i de
tornada vaig parar el cotxe i
n’hi havia una tranquil·litat i un
cel estrelat que no tenen preu.
O pots anar a banyar-te als
tolls del Matarranya o a la
Peixquera amb tranquil·litat.
L’ac tua l  és  l ’or ien tac ió
adequada. 

P: Hi ha perill que el turis-
me del  Matarranya mori
d’èxit?

R: Hi veig un perill: la millo-
ra de les comunicacions fa
molt accesible la comarca i
s’ha de estar vigilant amb la
gestió urbanística. Els pobles
han de crèixer dins de l’àmbit
dels actuals nuclis urbans. No
es poden fer grans hotels ni

«L’urbanisme descontrolat pot destruir 

«Nina és una 

persona sensible 

que coneix bé 

la comarca.»

«Des de fa quatre

anys, vaig molt sovint

a Vall-de-roures.»

JU
D

IT
H

 B
AY

ÉS
 I

 C
A

D
EN

A
/ 

C
A

P
 D

EL
 G

A
B

IN
ET

 D
E 

L’
A

LC
A

LE

Temps de Franja 53  13/2/06  19:21  Página 10



Núm. 53. Febrer de 2006TEMPS DE FRANJA 11ENTREVISTA

l’atractiu del Matarranya»

grans urbanitzacions. L’activi-
tat immobiliaria s’ha d’orien-
tar a rehabilitar els nuclis exis-
t en t s , p l ens  de  ca se s
deshabitades per l’emigració
dels anys seixanta i setanta.
L’aposta és tornar a habitar
estes cases més que fer urba-
nitzacions noves fora dels
cascos urbans, una opció que
posaria en perill tot l’atractiu
turístic de la comarca. Si s’ha
de crèixer, sempre ha de ser al
voltant dels pobles actuals. Per
l’experiència d’altres destins
turístics, s’ha de preservar el
motiu pel qual ve el turiste, que
en el cas del Matarranya es la
tranquil·litat i l’estructura urba-
na actual. Si en el futur, el
paisatge s’omplís d’urbanitza-
cions disgregades, perderia
molt del seu encant.

P: Parla per experiència
propia?

R: Destinacions turístiques
de sol i platja, com Lloret, estan
buscant una oferta comple-
mentària que, en el nostre cas,
és basa en l’esport i la cultura.
Originàriament, va ser pel patri-
moni cultural i el paisatge pel
que van venir els turistes.
Després de quaranta anys de
turisme, ens hem adonat que
les coses s’han fet malament en
matèria urbanística. Al Ma-
tarranya, no ha passat això i
s’ha de vigilar perquè no passi.

P: Vostè coneix molt de prop
Cata lunya i  Aragó, quin
diagnòstic fa les relacions entre
les dues comunitats?

EL NÉT DE LA MESTRA DE XIQUETES

Xavier Crespo, de 48 años, és, des de fa dos anys i mig l’al-
calde de Lloret de Mar (Girona) per Convergència i Unió.
Coneix de primera mà el Matarranya degut als seus vincles fami-
liars. Son pare va nàixer a Vall-de-roures. L’àvia va residir a
l’actual capital administrativa del Matarranya fins a la seua mort.
Va ser, junt amb la seua germana, la darrera mestra encarre-
garda de l’escola de xiquetes del poble, on fins a molts anys
després de la Guerra Civil va haver-hi edificis diferenciats per
a donar escola als xiquets i a les xiquetes. Xavier passava tots
els estius de la infantesa i molts Nadals a Vall-de-roures.
Després, per circumstàncies familiars, es va distanciar del
poble dels seus avantpassats, que ara torna a freqüentar i on
s’està restaurant la casa familiar. 

L.R.

«La millora de 

les comunicacions 

fa la zona molt 

accessible.»
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LE R: Conec molt la Franja, on
es parla català, i el Pirineu
aragonès i crec que no s’han de
posar barreres entre les dues
comunitats. La meva sensació
és d’una relació molt bona.

P: Les pot deteriorar la refor-
ma de l’Estatut?

R: Les coses s’han tret de
context. Els catalans volem
actualitzar per al 2006, i el futur
la relació, amb el Govern
central en materia financera,
fonamentalment. És el moment
de seure per actualizar-la. Espe-
ro que s’aconsegueixi un acord
aviat perquè la prolongació de
la negocació tant de temps no
és bona, i més quan el debat es
radicalitza.

P: Per què creu que s’ha
produït una reacció tan frontal
des del PP?

R: S’han degut al joc polític,
però és una llàstima perquè
l’important és concretar les
relacions d’una manera actua-
litzada, perquè els desequili-
bris territorials que hi havia a
l’Estat ja no existeixen. L’estat
de benestar i els serveis i infra-
estructures s’han equiparat en
gran part al conjunt d’Espanya.
Espero que el debat tan calent
es refredi i s’arribi a un acord
just per a totes les parts.

Lluís Rajadell

«L’activitat 

immobiliaria s’ha 

d’orientar a 

rehabilitar els 

nuclis existents.»
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De les pedres,
en traiem pans

Part de la meva adolescèn-
cia la vaig passar jugant amb
l’equip juvenil de l’Arenys
Bàsquet. Quan ens proposà-
vem remuntar un partit que
se’ns havia capgirat, recordo
que entre nosaltres ens enco-
manàvem c r i t s  d ’ àn im
apel·lant al nostre potencial
esportiu. Això ens feia sentir
més agermanats i disposats a
cercar la compenetració
necessària per retrobar-nos en
el camí del bon joc. Sovint
aconseguíem reflotar la situa-
ció, amb la qual cosa el xiulet
final ens deixava el cos bé.

L’únic que havíem fet era
corregir-nos i estimular-nos
amb un to optimista i engres-
cador. Ben mirat superàvem
aquells moments de flaquesa
a partir del poder que transmet
la paraula. 

Pensar i parlar-nos en posi-
tiu és útil en molts casos.

La gent que dedica hores a
treballar a favor del fet català,
sap que poder viure en la
nostra llengua continua essent
una fita pendent. No obstant
això, en els darrers anys
marques de vi, xampany, llet,
cervesa, arròs… han incor-
porat el català en l’etiquetat-
ge. En més d’un cas, aquest
avenç s’ha produït gràcies a
l’existència de la Plataforma
per la Llengua, que fruit de
constants gestions ha vist
recompensada la seva tenaci-
tat. Abans d’anar-nos consu-
mint en la impotència, ens
convé apel·lar a la nostra força
interior. L’escriptor Jaume
Sastre és de l’opinió que
«només una societat civi
mobilitzada permanentment
en la defensa dels drets civils
pot aconseguir girar la truita
i acabar amb una inèrcia d’uns
prejudicis que vénen de segles
enrere» (L’Estel, 15.8.04). 

Quim Gibert
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O Més màgia que mai a la setena Trobada
«Florences Gili» de Tamarit de Llitera

Anna Enjuanes

La setena edició de la troba-
da de Mags «Florences Gili»
tindrá lloc els dies 10,11 i 12
de març amb més magia que
mai. «El nostre objectiu és
viure unes autèntiques festes de
la màgia amb activitats i espec-
tacles ininterrumpudes des de
divendres per  la  ni t  fins
diumenge a la tarda» ha expli-
cat Daniel Iturralde, president
del Col·lectiu Pro-Tamarit,
associació organitzadora de la
trobada.

Per imprimir aquest caràcter
festiu a la Trobada des del prin-
cipi, a les 22 hores del diven-
dres dia 10 hi haurà un «chupi-
nazo» i pregó i a continuació
a ritme de «batucada», una
ronda nocturna de màgia pels
pubs de Tamarit. El carrer
seguirà sent protagonista el
dissabte i el diumenge, ja que
vuit dels dotze actes progra-
mats per al públic tindran lloc
en escenaris repartits per les
principals places de la locali-
tat. Tots els actes són gratuïts,
inclosa la sessió del dissabte a
mitjanit al pavelló poliesportiu
amb l’espectacle d’ombres
xineses que servirà de pròleg

d’una festa que durarà fins a la
matinada.

Els actes de pagament es
faran en recintes tancats.
Aquest any es recuperen les
sessions de màgia a proa per al
públic al preu testimonial de
tres euros i es consoliden les
dos Gales al cinema Paseo, el
dissabte i el diumenge per la
tarda al preu de sis i dotze
euros. «Els preus són molt ajus-
tats, donat que la qualitat dels
artistes i els números que
presenten són el millor que hi
ha actualment al panorama de
la màgia a Espanya» afirma
Iturralde.

Ent re  e l s  noms  prop is

d’aquesta edició destaquen el
suís, Roberto Giobbi –autor de
trats considerats la enciclope-
dia de la cartomagia–, el català,
Magi Lari –conductor i prota-
gonista del programa de TV3
«li·lusionadors», Pedro III,
primer premi nacional de
Màgia general i campió de
França en Grans Il·lusions,
Xavi Tàpies –guanyador del
tercer premi de màgia gene-
ral–, Dream Makers, habituals
del Castell Màgic de Holly-
wood, meca de la  màgia
mundial–, i José Quesoyyo i
Miguel Ajo– primer i segon
premi nacional de Cartomàgia
2004.

Aquesta trobada de Mags és
la única que es fa a l’Aragó i
serveix de homenatge a la
memòria del prestidigitador
local Florences Gili, del que
porta el nom i per a ésser punt
de reunió dels professionals de
la màgia, donat que, paralela-
ment a als espectacles per al
públic es realitzaran sessions
magistrals només per a mags,
que podran inscriure’s a aques-
tes jornades al preu de 36 euros.

La setena trobada de mags
«Florences Gili» està organit-
zada pel col·lectiu Pro-Tama-
rit en col·laboració amb l’Ajun-
tament de Tamarit, la Diputació
d’Osca, CAI, la gestoria
Montori’s i l’Associació Cata-
lana d’I·Iusionisme.

SUBSCRIU-T’HI
978 85 15 21

temps@wanadoo.es
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TOT ENSENYANT LES DENTS

Desenganyeu-vos: hi ha un tema, en el debat sobre el català a l’Ara-
gó, que és ben present en la ment de tothom, però del qual ningú no
vol parlar públicament: es tracta de la identitat definitiva dels ciuta-
dans i ciutadanes catalanoparlants administrativament aragonesos
(veges tu quin eufemisme!). Al capdavall, i al marge de la seua adscrip-
ció lingüística o administrativa, són catalans o aragonesos? És la
pregunta del milió, incòmoda de fer, de fer-se i, encara més, de respon-
dre, perquè amb tota seguretat el nostre interlocutor voldrà una
resposta concreta i contundent, sense matisos. És per això que se’m
fa d’un interès molt especial l’intent del Josep Espluga d’enfocar
un tema vell des de perspectives noves, tot cercant-hi eixides cap
endavant. Ho ha fet a través del seu darrer llibre, Planeta Franja (sego-
na versió, corregida i augmentada, de l’anterior Urbilatèria), que
he tingut el goig de presentar en públic a Lleida, fa pocs dies. Un
llibre, per cert, que ha provocat entre altres coses una llarga refle-
xió crítica en fascicles de l’amic Francesc Ricart a les pàgines d’es-
ta revista (objectiu assolit! La missió sagrada de qualsevol assaig és
provocar la reflexió i la crítica).

I és que els temes d’identitat són complexos perquè la identitat,
per ella mateixa, ja n’és, de complexa. Massa, per a un matí fred de

Escudella i identitat

Ramon Sistac

començaments d’hivern. A més, no voldria pas esmenar la plana ni
al Josep Espluga ni al Francesc Ricart. Tan sols deixeu-me fer unes
petites consideracions d’ordre geoestratègic (ah, i com m’agrada,
la geoestratègia!). En la construcció de la identitat –regional o
nacional– aragonesa, la Franja, si és reconeguda com a tal, ocupa
el lloc de la més absoluta perifèria. Al mateix temps, en el cas de
la (re)construcció de la identitat nacional catalana, entesa en sentit
historicopolític (el Principat de Catalunya) o en sentit lingüistico-
cultural (els Països Catalans), la Franja forma part també de la més
absoluta perifèria. Tan sols la proposta maragalliana de recuperar
l’àmbit identitari de la Corona d’Aragó (hereva de propostes simi-
lars de l’època pujoliana), col·loca la Franja en una posició central,
o centrada. Que què vull dir amb açò? Ni jo mateix ho sé; de fet,
tampoc no m’importa gaire, i Déu me guard de defendre les genia-
litats de l’actual president de la Generalitat de Catalunya! Però, què
hi deia, més amunt, de les eixides cap endavant?

De fet, hauríem de reconèixer que, sense el debat identitari, la Fran-
ja no eixiria ni als mapes. Fins i tot hi ha qui n’ha fet el seu modus
vivendi, una autèntica professió de frangista homologat (els altres,
em temo que només podem aspirar a competir en la inferior cate-
goria d’afeccionats). I n’hi ha d’obssessionats. A casa, vetací, no
parlem d’altra cosa que de la identitat. Per exemple, què és més
nostrat, fregir una mica la pilota abans de ficar-la dins l’olla o
posar-la-hi tal qual? Amb la dona, després de tants anys, encara no
hem arribat a un acord definitu sobre un afer que ens separa cada
dia més. I mira que som ben conscients que, en el fons en el fons,
i disculpeu-me la incorrecció política, la identitat no deixa de ser
una qüestió de pilotes.

Jornades d’història sobre 
la Guerra Civil a la Ribagorça

CeRib

El que no és coneix 
no s’estima

Neus Enjuanes

En aquestes Jornades, parti-
ciparan in situ especialistes,
persones interessades i gent de
les localitats. La Ribagorça és
una regió a cavall entre l’Ara-
gó i Catalunya i frontera amb
França, una zona tocada enor-
mement per la despoblació i
trilingüe de base. Amb totes
aquestes peculiaritats i altres,
resulta curiós que fins avui dia
no existeixi cap estudi sobre
aquest període. Ara tenim l’oca-
sió de parlar-ne i donar a conèi-
xer la nostra història, lluny ja
d’un profund silenci crònic.

Les jornades consisteixen en
una conferència gairebé cada
mes a diferents pobles riba-
gorçans de manera itinerant, a
fi d’articular una intervenció i
la participació de tota persona
interessada en explicar el que
sap, pensa o el que li han expli-
cat. Aquestes jornades tindran
com a resultat final la publica-

ció d’un llibre amb els dife-
rents temes que vagin sortint.
Juntament a cada «conferen-
ciant» intervindrà un «mode-
rador» de la jornada, una perso-
na que no forçosament sigui
historiador, però sí algú inte-
ressat en el tema i coneixedor
del món rural.

Les Jornades van començar
a la Casa de Cultura de Graus
el 21 de gener de 2006 a les 20h
amb la intervenció d’Enrique
Satué [modera: Fernando Alvi-
ra] i finalitzaran el 15 de
desembre a Vilaller amb el
professor Jaume Barrull.

Les portes de las jornades
estan obertes a tots/es, veïns/es
del país o de comarques prope-
res, estudiants que veuran reco-
neguts crèdits de lliure elecció
i persones que cerquen apren-
dre del viscut a terres properes
a elles. 

Us hi esperem amb il·lusió! 

Partint d’aquesta premissa, la
Comarca de la Llitera s’ha
plantejat difondre el patrimo-
ni arqueològic, biològic i
etnogràfic entre les escolars de
primària del pobles de la zona.
Moltes vegades els recursos
propis de la comarca són poc
valorats pels propis habitants
de la Llitera per que no saben
de la importància del patrimo-
ni del seu poble i tampoc del
de localitats veïnes. Potser els
adults de la comarca no saben
apreciar amb tota la seua
magnitud les possibilitats d’ex-
plotació d’aquests recursos,
que bé podrien impulsar el
turisme, centrats en un altre
tipus d’aprofitament com és el
desenvolupament agrícola i
ramader. 

Des d’àrea de patrimoni i de
turisme s’ha focalitzat la
campanya de difusió entre els
alumnes de 6 a 12 anys perquè

és una franja d’edat preparada
per conèixer les singularitats de
l’entorn en el que viuen. La
manera de transmetre aquesta
mirada sobre el valor de l’en-
torn són unes xarrades que
s’estan impartint a les aules
dels CRAs de la comarca, així
com la publicació de fullets
informatius adaptats als nens
de primària, que en un futur es
podrien completar amb eixi-
des de camp per conèixer
indrets com la platja fossilit-
zada de Peralta de la Sal o el
castell de la Baells. 

Temps de Franja 53  13/2/06  19:21  Página 13



Núm. 53. Febrer de 2006 TEMPS DE FRANJA1414 LA LLITERA I LA RIBAGORÇA

En Planeta Franja, Espluga esbrina
el trencaclosques del català a l’Aragó

Neus Enjuanes

de Urbilatèria, publicat dins de
la col·lecció Quaderns de les
Cadolles. Aquest llibre ara
apareix dins de la sèrie Argent
Viu de Pagès Editors. 

El títol d’aquesta segona
versió és més descriptiu i no
tant al·legòric com el primer
text. Planeta Franja, i el mot
trencaclosques del subtítol ja
ens situen perfectament davant
del tema analitzat. 

El sociòleg Pep Espluga
analitza en aquest llibre la situa-
ció del català a Aragó i sobre
tot, la situació de les persones
que dia a dia parlen català i
viuen a qualsevol poble cata-
lanoparlant d’Aragó.

El text tracta punts que ajuden
a entendre la nostra situació
actual, com l’origen de la deno-
minació Franja de Ponent, o
també del paper de la frontera
administrativa i la relació dels
habitants amb aquest límit, així
com la situació sociolingüísti-
ca. A més, altres capítols del
llibre estan dedicats a la Llei de
llengües, i aquest és precisa-
ment un dels capítol més irònics
del llibre, quan compara el

projecte de la Llei de Llengües
fet públic al 2001 amb un guió
a mig camí entre Les Luthiers
i The Monty Python. Perquè sí,
aquest llibre està escrit amb un
sentit de l’humor molt irònic. I
si no, llegiu «Ensopegades en
primera persona», on qualsevol
catalanoparlant aragonès pot
sentir-se identificat amb més
d’un punt.

Un altre aspecte analitzat
breument en aquest llibre el
litigi dels béns religiosos que
abans pertanyien a la Diòcesi
de Lleida, i que ara reclama la
de Barbastre-Montsó. I ací, Pep
Espluga destaca la indiferència
amb què la major part de la
població viu la aquesta qüestió,

així com l’enrenou mediàtic
que l’acompanya, tant per
banda aragonesa com catalana.

De totes maneres, potser el
més interessant de Planeta
Franja són les conclusions
estretes després de l’anàlisi de
la situació. Per un costat, el
procés de consolidació d’un
concepte, la Franja de Ponent,
encara no gaire arrelat entre
els seus propis habitants. I per
l’altre, la necessitat que els
habitants de la Franja es cons-
titueixin com grup de pressió
per reivindicar millores subs-
tancials de les nostres comar-
ques davant els poders públics.

Planeta Franja és una sego-
na versió, ampliada i revisada,

Un nou urbanisme per a Montanui-Castanesa
Corresponsal

A finals de 2005, el CERIb-
Centre d’Estudis Ribagorçans,
Bloc per la Vall i Associació
Rurbans organitzaren al Pont
de Suert, Esterri d’Àneu i Erill
La vall unes jornades que amb

el títol «Arquitectura i cultura
al Pirineu» on es reflexionà i es
questionà al voltant del desen-
volupament urbanístic del Piri-
neu. 

En aquell mateix moment,

les Corts de l’Aragó desesti-
maren una iniciativa legislati-
va popular en la qual es
propossava una moratoria per
a la edificació de noves cons-
truccions al Pirineu aragonés
i que venia recolçada per tren-
ta mil firmes, el doble de las
que es necessitaven.

El 2006 s’ha iniciat amb la
aprobació del Pla General
d ’Ordenac ió  Urbana  de
Montanui, amb una aposta per
a que tota la Vall de Castane-
sa, dobli, i fins i tot tripliqui les
seves infrastructures i edifica-
cions, amb la mirada a la
ampliació vers aquesta vall de
la estació d’esqui de Cerler,
amb una clara aposta no sols
regional o comarcal, sinó
municipal per un desenvolu-
pament encarat al monocultiu
del turisme de neu. Amb
aquesta clara aposta, es fomen-
ta la especulació a la Vall, es
potenciaran les edificacions
desfigurant les diferents alde-

es de la vall i potenciant les
instal·lacions hoteleres, en un
moment en que els arquitectes
i diferents sectors ribagorçans
qüestionen si aquest és un
model de desenvolupament
econòmic a seguir. 

Amb tota aquesta polèmica,
queda una cosa cara, o els dife-
rents municipis s’uneixen a un
model turístic regional i provin-
cial determinat, i així millorar
la qualitat de vida del seus
habitants o, es queden al
marge, apostant per un desen-
vo lupamen t  so s t en ib l e ,
quedant-se de nou, allunyats
de la promoció econòmica del
municipi. D’aquesta manera,
a la mà dels diferents gestors
locals està el que es tingui el
tot o el no res, essent cons-
cients que el tot significa la
urbanització desenfrenada de la
seva vall i on la recerca d’una
tercera via o un model inter-
mig, sostenible i equilibrat, no
existeix.

Paisatge de la Ribagorça
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El Torricó acollirà una planta 
de producció de biodièsel

Anna Enjuanes

El municipi del Torricó
comptarà durant el primer
trimestre de 2007 amb una
planta de producció de biodiè-
sel que desenvoluparà l’em-
presa Biodiésel Aragón S.L.
(BIOARAG). La iniciativa,
promoguda per l’entitat Mani-
pulados Plana S.A. preveu una
inversió de 20 mil·lions d ’euros
i la creació de 20 llocs de treball
directes. La planta produirà
anualment 50.000 tones equi-
valents a 56 mil·lions de litres
de biodièsel  FAME, que
complirà els 26 paràmetres
exigits per la normativa EN
14214.

A l’acte de presentació
d’aquest nou projecte empre-
sarial del Torricó va estar presi-
dit pel president del Govern
d’Aragó, Marcelino Iglesias;
el conseller de Economia i
Hisenda del Govern d’Aragó,
Eduardo Bandrés; l’alcalde del
Torricó, Salvador Plana; i el
responsable de l’empresa, José
Bas; així com altres autoritats
a nivell comarcal i autonòmic.

El president del Govern
d’Aragó, Marcelino Iglesias va
destacar la importància empre-
sarial d’aquesta iniciativa
empresarial. «En primer lloc, es
tracta d’un projecte basat en
energia sostenible i fonamen-
tal per al nostre futur. El segon
aspecte a destacar és que aques-
ta empresa és complementària
a la producció agrícola de la
Llitera i, en tercer lloc, perquè
ens permet recuperar una famí-
lia empresarial que va marxa de
la zona i que ha volgut apostar
pel nostre territori en un
moment en el que Aragó els
ofereix al menys les mateixes
prestacions que qualsevol altre
lloc» va explicar Iglesias.

Tanmateix, l’alcalde del
Torricó, Salvador Plana, va
anunciar que aquesta vila crearà
un polígon industrial que en

aquests moments està en expo-
sició pùblica. Serà un polígon
d’uns 500.000 metres quadrats
«que en cap cas buscar compe-
tir amb altres poligons de la
zona sinó que va destinat a
indústries que necessiten grans
superfícies.» El primer edil del
Torricó va explicar que des de
l’Ajuntament «intentem passar
d’indústries que necessiten
molta mà d’obra i poca quali-
ficació a empreses que apor-
ten un plus de qualitat i que
necessiten mà d’obra més
qualificada».

Per la seva part, el represen-
tant de la empresa BIOARAG,
José Bas, es va mostrar molt
satisfet «per tornar als meus
orígens familiars». Bas, va
destacar que «estem en una
comarca amb un gran desen-
volupament rural. Els contac-
tes que mantinguen amb les
cooperatives agràries de la zona
ens poden garantir el submi-
nistrament de matèries primes
sense oblidar la situació estratè-
gica del Torricó per haver-nos
decidit definitivament per
aquest emplaçament».

En aquest projecte empresa-
rial participarà també la socie-
tat Savia Capital Innovació,
una empresa impulsada pel
Govern d’Aragó per donar
recolzament a iniciatives
empresarials com aquesta.

Què és el biodièsel?
El biodièsel és un combusti-

ble ecológic i renovable obtin-
gut a partir d’olis vegetals crus
i olis vegetals de fritures usats,
que poden ser utilitzables en
motors diesel sense necessitat
de cap adaptació substituint en
tot o en part al combustible
fòssil obtingut a partir del
petroli. La utilització d’aquest
biodièsel en vehicles té molts
avantatges ambientals. D’una
banda, es reciclen olis vegetals

usats que d’una altra manera es
rebutgarien. També es reduei-
xen les emissions de compos-
tos contaminants de vehicles
com el diòxid de carboni i
compostos sulfurats o in
cremats. A més, donat l’ori-
gen vegetal del combustible, el
balanç d’emissió de CO2 a la
atmosfera és un 78,5% infe-
rior al del dièsel convencio-
nal. S’estima una reducció
d’emissions a l’atmosfera de
138.000 Tm anuals de CO2
respecte al gasoil clàssic.

Aquest nou sector d’activi-
tat industrial ajudarà a la diver-
sificació de la economia fent-
la més competitiva i dinàmica
i també augmentarà la segure-
tat en l’abastament energètic a
la vegada que reduirà els
nivells de dependència del
petroli donant pas a combus-
tibles que es poden generar
íntegrament a la regió sense
necessitat de portar matèries
primes de l’exterior, fomen-
tant l’activitat agrícola en
cultius com la soja o la colza. 

La planta disposarà de la
tecnologia més contrastada i
fiable que existeix, subminis-
trada per BDI-Biodiésel Inter-
nacional, una empresa punte-
ra amb més de 20 plantes

funcionant a ple rendiment i
que a la vegada és una de les
més importants en el desenvo-
lupament d’aquesta tecnologia
en col·laboració amb els més
reconeguts tecnòlegs dibuixant
el futur d’aquest sector.

Visita a Agralia
El president del Govern

d’Aragó, Marcelino Iglesias,
inaugurà la planta de fertilit-
zants Agralia, situada també al
terme municipal del Torricó.
«Estem en una de les zones
agrícoles millors de tota Euro-
pa, on no solament es produeix
sinó que es transforma i es
comercialitza. 

Per la seva part, l’alcalde del
Torricó, Salvador Plana, mani-
festà que «estem en el moment
més feliç d’aquest procés
perquè la fàbrica ja està treba-
llant i agraïm a Agralia que
hagi volgut comptar amb nosal-
tres per aquesta estratègia
empresarial». 

El president de Fertiberia,
Juan Manuel Villar Mir, grup al
que pertany Agralia, indicà que
la planta del Torricó servirà per
subministrar productes «no
només a l’Aragó i Catalunya
sinó també al llevant i nord
d’Espanya». 

El president Iglésias al municipi del Torricó
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El passat 30 de novembre de
2005 se celebrà a Saragossa
una taula rodona sobre les
Llengües minoritàries d’Aragó
en la sala cultural de la FNAC,
organitzada per aquesta matei-
xa entitat, on intervingueren el
professor i periodista Màrio
Sasot, director de TdF, i el filò-
leg i professor de la Universi-
tat d’Osca Francho Nagore.
Presentà i introduí l’acte Anto-
nio Ibáñez, periodista, direc-
tor de la revista mensual Qrite-
rio Aragonés. 

Francho Nagore parlà dels
diferents avantprojectes de Llei

elaborats fins ara per govern,
corts regionals i altres institu-
cions i col·lectius, incloent l’es-
borrall clandestí filtrat pel govern
aragonès entre setembre i octu-
bre del passat any, «cap dels
quals ha aconseguit passar a
debat al parlament aragonès». 

Màrio Sasot parlà de la situa-
ció sociolingüística del català
a l’Aragó, en aspectes com el
nivell i quantitat d’ús, en les
manifestacions literàries crea-
tives i d’investigació, i l’en-
senyament. També abordà
alguns aspectes del «previst i
pareix que una altra vegada

Taula rodona a Saragossa 
sobre la Llei de Llengües

Fertús Nasarre Larués (Revista Fuellas)

avortat» avant projecte de Llei
de Llengües. Finalment,Anto-
nio Ibàñez va fer un encertat
resum de les intervencions dels
dos ponents i obrí un col·loqui
que resultà fluid i intens, on
hi participaren molts des
presents que ocuparen la tota-
litat dels seients de la sala.
Entre el públic abundaven els
membres del Consello de
Fablans de l’Aragonès, del
Rolde d’Estudis Aragonesos
(REA) i una nodrida repre-
sentació de la colònia de joves
fragatins que estudien o treba-
llen a Saragossa. 

El passat 28 de gener, vespra
de Sant Valero, patró de Sara-
gossa, l’associació cultural i
folklòrica Xinglar organitzà,
com a cada any en eixes dades,
la 9ª Trobada Solidària de
Folklore Aragonès. Aquest cop,
la Trobada, celebrada en el
Centre d’Història de la capital

aragonesa, va dedicar els bene-
ficis dels donatius recollits a
l’associació Fontilles, que llui-
ta contra l’extensió de la lepra
en diferents centres hospita-
laris i indrets del món, inclo-
sa Espanya. 

Entre les entitats i grups
col·laboradors en el Festival

La rondalla de la Penya Fragatina 
triomfa en un festival solidari a Saragossa

Màrio Sasot

destacà l’actuació de la ronda-
lla de jotes de la Penya Fraga-
tina, de la capital del Baix
Cinca, que oferiren a un públic
gratament sorprès temes com
lo Ball de les Coques «en la
nostra llengua materna, ’lo
fragatí’ (sic)» tal com va dir lo
presentador del grup. A més
cantaren, en castellà, una bella
jota d’amor amb temàtica refe-
rida a l’aigua i a Fraga, i altres
temes molt allunyats dels
rancis tòpics que dissortada-
ment monopolitzen les cobles
de la majoria dels grups de jota
del segle XXI, com es va poder
veure en la resta de la trobada
folklòrica. 

A més del grup fragatí actua-
ren lo grup de jota del Centre
Aragonès de Lleida, l’agrupa-
ció folklòrica de l’assocació
organitzadora, Xinglar, i la
Conf ra r i a  de  Tambors  i
Bombos de Samper de Calan-
da que sobtà al públic amb els
atronadors i emotius tocs de
Setmana Santa. 

EL CATALÀ CONTINUARÀ
FORA DE L’ESCOLA

D’IDIOMES 1

Feia temps que a la seu
central (podem dir «seu
vella») de l’Escola d’idiomes
número 1 de Saragossa es
volia demanar l’ensenyament
de català. Aquesta llengua fa
dos anys que es pot estudiar,
tot i que amb una oferta ben
limitada, a l’Escola d’Idio-
mes 2, al barri de l’Actur.

Per fi, enguany l’Assem-
blea de Delegats de cursos
va decidir tirar endavant la
proposta i recollir firmes
d’interessats en aprendre
aquest idioma. El mateix es
va fer amb l’àrab i el xinès,
els altres dos idiomes consi-
derats més interessants.

La mateixa assemblea de
delegats es reuní a primers de
febrer i decidí eliminar la
llengua catalana de la propos-
ta, amb el raonament que la
conjuntura actual amb Cata-
lunya no ho aconsellava (ja
ho sabeu: l’Estatut, els béns
religiosos de la Franja, etc.)
Més o menys el mateix ens
han dit de la llei de llengües.
Després ens van informar que
les firmes dels interessats en
l’ensenyament del català
apareixien sistemàticament
ratllades (no sé si total o
parcialment), cosa que no
passava amb el xinès o el
àrab. Quan jo vaig manifes-
tar el meu malestar, em van
assegurar que la raó princi-
pal de l’eliminació del català
era que es podia estudiar a
l’altra escola d’idiomes de la
ciutat. 

Finalment, i com la ofer-
ta havia de ser de tres llen-
gües, van decidir substituir
el català pel portuguès. Pot
ser ho fessin en commemo-
ració d’aquella Guerra de
mitjans del segle XVII que
tots dos països sosteniren
contra el Rei d’Espanya amb
resultats ben diferents.

Antoni Bengochea

Actuació de la rondalla de la Penya Fragatina al Pilar 2004
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GALERIA DE PERSONATGES

1956

Esteve Betrià

Cada cop és més freqüent trobar-nos amb commemoracions
públiques promogudes amb la intenció de destacar les dates
més significatives de la biografia d’un personatge notori, o bé
amb la finalitat de recordar fets o esdeveniments prou signifi-
catius de la història de poblacions i territoris diversos. Aquestes
commemoracions són més habituals quan l’aniversari d’allò que
es vol ressaltar s’escau en un any que fa que el període de temps
acotat tinga com a resultat una xifra redona (vull dir, acabada
en cinc o, especialment, en zero; i no digam ja quan la termina-
ció té doble zero). Sense anar més lluny, en l’anterior número
d’aquesta revista Joaquim Montclús feia veure que el passat 24
de gener es compliren 300 anys de l’inici de la destrucció –en
el transcurs de la guerra de Successió a la corona d’Espanya–
de la vila de Calaceit a mans de les tropes partidàries del preten-
dent francès Felip de Borbó.

Ara –vull dir diumenge 5 de febrer (per cert, diada de Santa Àgue-
da), moment en què redacto aquesta crònica– el diari El Periódi-
co de Catalunya publica un breu reportatge amb el títol ’La sibe-
riana de 1956’en què es descriu algunes de les conseqüències que
per al Principat tingué l’arribada –ara just fa mig segle– a la penín-
sula Ibèrica d’un front d’aire d’origen siberià, amb una duresa i
una persistència que el convertiren en l’onada més intensa de fred
que ha patit la península des de finals del segle XIX, que és quan
començaren les actuals sèries meteorològiques. Indicis indirectes

suggereixen que ens hauríem de remuntar a principis del segle XVIII
per trobar una onada de fred amb una intensitat comparable a la
de 1956. Potser és que les tropes borbòniques incendiaven les nostres
viles i ciutats només per combatre el fred d’aquells gèlids hiverns
d’ara fa 300 anys; mai no se sap: explicacions més estrambòti-
ques se senten avui dia en les nostres viles sobre fets i circumstàn-
cies del passat més o menys recent.

Tot llegint aquest reportatge, m’he adonat que feia referència,
es commemorava, l’any conegut al Matarranya com l’any de les
grans gelades. Un any especialment dur, dins d’una dècada misè-
rrima i gèlida –també foren especialment freds els hiverns de 1952
i 1954–, en què moriren per causa de l’intens fred molts olivers
(alguns més que centenaris), en un país encara misèrrim, gris i
gèlid que no acabava de superar la llarga postguerra. Una inusi-
tada mortaldat d’olivers (o oliveres, com vulgueu) que es troba,
en part, en l’origen de la gran migració matarranyenca de mitjan
del segle XX.

L’any 1956, jo no hi era –vull dir que encara no havia nascut,
ni tan sols havia estat concebut–, però per diferents camins
–orals i bibliogràfics– m’han arribat nombroses referències i
amargs records sobre aquell tràgic hivern. Quan es faça la histò-
ria econòmica i social del segle XX al Matarranya s’haurà de
dedicar –si es vol rigorosa– un extens capítol a l’any 1956. A la
gelada de 1956.

Aquell hivern –i ara em torno a centrar en la informació apare-
guda a El Periódico– el termòmetre va marcar unes temperatu-
res mínimes de –9,0º a Móra d’Ebre i Flix, –10,2º a Lleida, –10,0º
a Reus, –6,4º a Tortosa i –7,3º a Castelló de la Plana, només més
esmentar algunes de les grans poblacions ponentines i meridio-
nals no gaire allunyades del Matarranya. Cal pensar que les
temperatures a la comarca –amb més altitud i més allunyada del
mar– encara foren més baixes.

Xavier Pueyo Herrara, treballador de banca a Fraga

«He après el català seguint la programació de TV3»
Daniel Sarrau/Carme Messeguer

Trobareu el Xavier rebent-
vos amb un somriure darrere
del taulell d’una entitat bancà-
ria de Fraga. Nascut a la ciutat
de València, al Xavier li va
tocar rodar per la geografia
espanyola des dels 4 anys, fins
que als 12 la seua família es va
instal·lar a la província d’Os-
ca.

Encara que d’origen valen-
cià, la llengua familiar del
Xavier era el castellà. La llen-
gua catalana, que ha arribat a
parlar amb fluïdesa, la va
aprendre a força de seguir la
programació de TV3.

«No he seguit mai cap curset

CRÒNIQUES TAGARINES

de català, sinó que l’he après
per TV3. La programació
d’aquesta cadena i la llengua
catalana sempre m’han atret, a
banda que el meu pare era
«culé».

Vaig començar amb el Fili-
prim de Bachs i els Tres pics i
repicó de Bassas i vaig seguir
amb el Buenafuente.»

El Xavier va obtenir la Diplo-
matura en Empresarials a Osca
i la Llicenciatura en Econòmi-
ques a Saragossa. Des del juny
de 2005 treballa a l’oficina de
‘La Caixa’ de Fraga i, si cal,
atén la seua clientela en català.
Tot un exemple a seguir.
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Tornem-hi que no ha estat res. Quin any!, el 2005, i quin any
que haurem d’emprendre!, el 2006. Qui ens rescabalarà de tantes
coses perdudes, de tantes coses amagades, d’aspiracions estron-
cades. Com us enyorem Galan, Llerda, Moncada.

Com tothom, aquests dies procuro estar amb l’antena parada
per intentar copsar tot el que s’esdevé i també voldria estar amb
la canya a punt per pescar-hi alguna cosa amb què pogués anar
emplenant el sarró. Segur que heu seguit els avatars atzarosos de
la negociació de l’Estatut de Catalunya (vés a saber si aquest paper
quedarà a anys llum de possibles notícies quan el llegiu) i de les
reaccions de l’Espanya profunda que ha aprofitat per practicar un
dels esports favorits –a vegades un pensa que l’única ideologia
que exerciten: la persecució i cacera de tot allò que porta pell de
català. A poc que us hagueu entretingut a parar l’orella i altres sentits,
haureu sentit, llegit i potser suportat aquestes pràctiques a les
emissores, premsa i veïns que tothom tenim sobre com són els
catalans i què coi volen amb aquest coi d’Estatut! I això ho sents,
llegeixes i aguantes de llocs i persones de tota edat i condició: de
dretes i esquerres (espanyoles); tots semblen fer contuberni (ai!,
no, que aquesta paraula era d’ús franquista) a veure i fer veure
com són de malèvols o dolents «estos catalanes». Els qui n’ente-
nen, d’això de les fòbies contra els catalans, diuen que és una cosa

més o menys cíclica, que per exemple, quan l’Estatut del 32, el
d’abans de la Guerra, ja hi va haver una campanya orquestrada
d’anticatalanisme i que, al capdavall, la guerra del 36 és en bona
part un «Alzamiento» militar dels intransigents contra les aspira-
cions democràtiques d’autodeterminació de Catalunya i Euskadi.
Bé, no continuo amb aquestes lectures històriques perquè poden
parèixer fora de lloc i ferir susceptibilitats. El cas és que, pensant-
hi, em vénen associacions d’idees de fets pròxims que em provo-
quen un cert malestar: per exemple la carta d’Hipòlit Solé, en el
número 51 de Temps de Franja, on l’home arriba a titular l’escrit
amb una contundència inusual que bé prou ens hauria de fer reca-
pacitar i, si no, torneu a llegir l’última frase d’aquest pare empi-
pat. De mala llet és com et poses quan llegeixes que la FACAO
s’ha querellat contra no sé quanta gent i no ho allargo perquè no
m’incloguen a la llista de querellants. Però vull compartir les últi-
mes ratlles amb una tercera cosa que m’ha enutjat: des de Barbas-
tre acusen la política del bisbe de Lleida Ramon Malla, el de quan
la segregació de les parròquies, poc més que d’haver atiat el nacio-
nalisme català entre els feligresos i haver provocat la polèmica inaca-
bable de les peces reclamades del Museu Diocesà. Aquesta sí que
és bona, acusar algú que va tenir una actuació tan pusil·lànime,
un bisbe que mai no va moure un dit en favor de la catalanitat, que
pràcticament se n’amagava… Si el bisbe Deig aixequés el cap!
«Vivirt para vert», que diria aquell.

En fi, si acaba eixint l’Estatut de Catalunya, segurament esta-
blirà el dret i el deure de conèixer el català (i el castellà, que aquest
sempre l’hem tingut); ho dic perquè… Bé, en qualsevol cas, el
2006 farà setanta anys d’aquell 18 de juliol i quan eixirà aquest
núm. 53, en farà vint-i-cinc del 23F i serà un altre any sense cap
Llei de llengües que reconega cap dret a la gent de la Franja. Que
ens siga propici.

El temps ens fuig

Francesc Ricart

SOM D’EIXE MÓN

L’Obra Cultural Balear,
l ’ homòloga  a  l e s  I l l e s
d’Òmnium Cultural i d’Acció
Cultural del País Valencià, ha
renovat la seua junta directiva
després de les eleccions cele-
brades el passat 29 de novem-
bre, en què es va imposar de
manera aclaparadora la candi-
datura Més per l’Obra.

La nova junta directiva, inte-
grada per joves al voltant de la
trentena (tret del president,
Jaume Mateu) de perfil desa-
complexadament nacionalista,
es proposa augmentar la trans-
parència de la seua gestió així
com apropar-se a les seues bases
(que van concedir un suport
aclaparador a la candidatura)
comprometent-se a donar
resposta a les contínues agres-
sions que pateix la llengua a les
Illes. Amb aquesta renovació,

Relleu a l’Obra Cultural Balear
Carme Messeguer

l’Obra Cultural Balear espera
superar la crisi oberta amb la
marxa sobtada de l’anterior
president,Antoni Mir (que havia
gestionat l’entitat durant més
de deu anys), per a assumir la
Secretaria General de Política
Lingüística de Catalunya.

Fundada per l’eminent filò-
leg Francesc de Borja Moll
l’any 1962, l’Obra Cultural
Balear té com a objectiu la
promoció i desenvolupament
de la llengua catalana al terri-
tori illenc i ha esdevingut una
entitat de referència impres-
cindible alhora que eina de
dinamització i pressió social,
entre les iniciatives de la qual
destaquen l’organització anual
de Diada per la Llengua i l’Au-
togovern, l’impuls del col·lectiu
Joves per la Llengua, l’edició
de la revista El Mirall, la crea-

ció del centre de serveis lingüís-
tics Paraula, l’organització de
cursos de llengua i l’impuls del
projecte Voltor per a la recep-
ció de TVC a les Illes.

L’Obra Cultural Balear orga-
nitza, també anualment i al
voltant dels actes de celebració
de la Diada de Mallorca, la Nit
de la Cultura, que enguany ha
assolit la 19a edició, i en el
marc de la qual s’atorguen els
Premis 31 de desembre, que
reconeixen tant valors literaris
com iniciatives cíviques de
foment de la llengua i de
conservació del patrimoni.

D’altra banda, amb motiu de
la celebració de la Diada de
Mallorca del 3 de desembre,
més de 2.000 persones es van
manifestar pels carrers de
Palma sota el lema «Sense
autodeterminació no hi ha

democràcia», convocades per la
Plataforma Unitària 31 de
desembre, integrada per diver-
ses entitats i partits polítics. La
manifestació es va concloure
amb la lectura d’un manifest
per part del nou president de
l’OCB, en què propugnava la
necessitat d’integrar la immi-
gració arrelant-la a la cultura
autòctona i d’aturar les sovin-
tejades agressions al medi que
pateixen les Illes. L’ofrena
floral a l’estàtua de Jaume I i
un concert d’Obrint Pas i d’Al-
Mayurqa van completar els
actes festius de la jornada,
coneguda també com a Festa de
l’Estendard, que recorda l’en-
trada de les tropes de Jaume I
a Mallorca el 31 de desembre
de 1229.

Mentrestant, a la Franja
seguim sense Llei de Llengües.
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Bernat Boïl, fill de Saidí, primer vicari d’Amèrica (I)
Josep M. Pasqual i Virgili Ibarz

Al nomenament notarial de
Bernad Boyl, expedit a Cala-
taiud, el 18 de setembre de
1461, i registrat a la Cancelle-
ria del rei Joan II (reg. 3470 f.
1884. de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó) es llegeix:

«… Nos Johannes in atten-
dentes vos fidelem nostrum
bernardum boyl oriumdum loci
de Çaidino esse ydoneum et
sufficientem ad tabellionarius
officium exercendum prestato
per vos in Cancellariam meam
juramento que bene et legaliter
vos habebitis in exercendo offi-
cio memorato constituimos et
creamus vos dilectum bernar-
dum boyl in notarium pubbli-
cum per totam terram et domi-
nationem nostram…»

«…Nos, el rei Joan, en aten-
ció al nostre fidel Bernad Boyl,
orïund del lloc de Saidí; que
resulta persona idònia i sufi-
cient per a exercir aquest ofici
de notari cobrador; després
d’haver fet el jurament de servir
amb legalitat en dit ofici; per
aquest motiu us nomenem
notari public per a tota la terra
i domini reial…»

Hem tret aquesta informació
de les publicacions de Fr. Josep
Maria Prunés, de l’Orde dels
Mínims. Prunés destaca que el
mèrit d’haver descobert aques-
ta important dada s’ha d’atri-
buir a Jaume Riera, investiga-
dor de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó, que va ser qui li va
indicar el document registrat a
la Cancelleria de Joan II.
Prunés diu que aquest docu-
ment ens permet també fer una
presumpció. És molt improba-
ble que Joan II fes el nomena-
ment notarial abans que es
tingués una determinada edad.
Hem de tenir en compte que a
les Corts d’Aragó, que es van
clausurar el 1461, l’any del
nomenamet de Boïl, es va regu-
lar l’accés a l’ofici de notari,
exigint  tenir  els  20 anys
complits. Per tant, podem

deduir que Boïl va nàixer al
voltant de 1440.

Jaume Riera pensa que
Bernad Boïl va ser un xiquet
que va destacar en els estudis.
Aquest fet va facilitar que anés
a Lleida a seguir estudis ecle-
siàstics. Per analitzar les
referències sobre Boïl, seguim
les investigacions de Josep
Maria Prunés, publicades al
Butlletí de l’Orde dels Mínims.

El primer document conegut
sobre Bernad Boïl està datat al
desembre de 1473; Boïl és en
aquell moment secretari de
l’Arquebisbe de Saragossa. És
una dada significativa, ja que al
1473, l’Arquebisbe de Sara-
gossa era don Juan de Aragón,
fill natural del rei Joan II, el
que ens permet situar a Boïl
entre els personatges que estan
al costat del rei. Hem de desta-
car que don Juan de Aragón va
tenir una intervenció decisiva a
les Corts d’Aragó, que s’ini-
ciaren el 1460 a Fraga i van
concloure el desembre de 1461
a Calataiud, on hem vist que es
va expedir el nomenament
notarial de Boïl.

La notícia següent que es
coneix sobre Boïl és de 22 de
març de 1475. Apareix al regis-
tre dels poders que s’expedei-
xen al Comte de Cardona i al
castelllà d’Amposta Bernard
Hug de Rocabertí, que es van
presentar a Castelló d’Empúries
a l’ audiència de Joan II. El rei
els va encarregar la negocia-
ció d’una treva amb França.
Boïl signa com a notari reial i
afegeix que és «clericus dioce-
sis ilerdensis». Hem de pensar
que havia rebut les ordes
menors. Però els registres d’or-
denació del bisbat de Lleida,
que ens podien oferir alguna
informació sobre Bernad van
desaparèixer a la pèrdua que
va sofrir l’arxiu diocesà de Llei-
da a la guerra de Succesió.

Uns mesos més tard, el 19 de
novembre de 1475, don Juan de

Aragón va morir al castell
d’Albalat. La referència
posterior que tenim del
nostre personatge ens el
situa al entorn de Ferran el
Catòlic, aleshores rei de
Castella. Una carta del
secretari reial, Gaspar de
Ariño, signada a Toro, el
13 de desembre de 1476 i
dirigida a Joan II d’Aragó,
informa que Boïl era a
Tours quan es van entre-
vistar els reis de França i
Portugal. El rei Ferran
decideix enviar Boïl a
Baiona per a negociar amb els
francesos. Una altra carta
d’Ariño a Joan II, signada a
Ocaña, el 23 de gener de 1477,
informa de que les negocia-
cions amb els francesos no van
bé. Aquestes dades ens perme-
ten veure que en aquell temps
Boïl era secretari de Ferran i
com emprén negociacions
diplomàtiques. Es pot pensar
que Boïl va estar ocupat en
aquesta negociació fins que es
va aconseguir la pau amb
França, el 1478.

Les notícies posteriors sobre
Boïl ens el presenten com a
secretari de la Cancelleria de
Ferran el Catòlic. Aquest càrrec
l’ocupava des del 26 de febrer
de 1479. Podem pensar que el
Rei estava satisfet dels serveis
prestats pel seu secretari, ja que
poc temps més tard li conce-
deix un benefici eclesiàstic: la
rectoria de Maó. Al 1480 Boïl
és el comisari reial a l’expedi-
ció naval a Sardenya i Sicília,
enviada per la sublevació del
marquès d’Oristano.

Boïl es trasllada a Montserrat
com a ermità el 1481, quan rep
les ordes a Barcelona com a
«heremita monasterii beatae
Mariae de Montserrato». No
coneixem els motius que va
tenir el nostre personatge per
prendre aquesta decisió. Possi-
blement les vivències religio-
ses de la reforma espanyola i la

recepció de l’eramisme hi van
influir. Boïl va romandre a
Montserrat, encara que passarà
moltes temporades fora, fins a
1490. Allí va viure la seva
vocació d’ermità i va traduir
al castellà el «De religione» de
l’abat Isaac; i es va sentir molt
interessat en el lul·lisme. S’ha
parlat molt del paper que va
desempenyar Boïl en la refor-
ma de Montserrat. Les valora-
cions no són unànimes: uns el
consideren l’inductor de la
reforma i hi ha qui pensa que
hi va col·laborar. La docu-
mentació que existeix demos-
tra que Boïl va col·laborar amb
Ferran el Catòlic en el redreça-
ment de l’abadia.

En aquests anys es desenvo-
lupa la major part dels treballs
diplomàtics de Boïl per a la
restitució dels comtats del
Rosselló i la Cerdanya. Desta-
ca especialment els bons oficis
de l’Orde dels Mínims en
aquesta qüestió. És molt proba-
ble que Francesc de Paula, el
fundador dels Mínims, hagués
parlat amb Lluís XI de França
(els reis Catòlics sempre van
al·legar que el rei Lluís havia
deixat ordenada al seu testa-
ment la restitució d’aquests
comtats). Boïl, abans de ser
mínim, ja havia fet moltes
gestions per a obtenir el retorn
dels comtats a la Corona d’Ara-
gó.
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Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó

Entrevista a
Xavier Crespo
L’alcalde de
Lloret de Mar
–originari de
Vall-de-roures–
ens parla del
futur turístic del
Matarranya

Sons riberencs a Saragossa
El grup de jota de la Penya Fragatina va
participar en un festival folklòric de
caràcter solidari
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Nova indústria al Torricó
El municipi de la comarca de la Llitera
tindrà, el 2007, una planta de producció
de biodièsel
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Los Draps
estrenen disc

Los Draps
estrenen disc

Informació i inscripcions
Secretaria del II CONGRÉS

CULTURA I TERRITORI A LES COMARQUES
DE LA DIÒCESI DE TORTOSA

Camí Betània, 5
43500 Tortosa (Baix Ebre)

Tel. 977 445 098
Fax 977 510 683

E-mail: direccio@fudm.es


