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Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó
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Reunió a Queretes
El 12 de març es va celebrar la II Trobada
Comarcal de Dones del Matarranya amb
gran èxit de debat i de públic.
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L’artista
fragatina
passejarà la seua
obra per centres
culturals de
Quanzhou i
Shangai.
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ESTISORES
Miguel Estaña

Ja fa trenta-un anys que la democràcia va
començar a obrir-se camí dins la nostra socie-
tat. Vint-i-vuit anys que es va aprovar la Cons-
titució que havia de dotar-nos i garantir-nos tots
els drets dels que ja gaudien els nostres veïns
europeus. Després de tot aquest temps caldria
preguntar-nos en quina situació ens trobem, en
quines condicions ens trobem els catalanopar-
lants a la Franja. 

Fent un breu repàs històric, podem veure
clarament com pràcticament no ha canviat gaire
la nostra situació. La constitució del 78 va obrir
el camí cap al reconeixement de les llengües
minoritàries dins l’Estat Espanyol afirmant que
les llengües diferents del castellà serien oficials
en les Comunitats Autònomes en virtut dels
texts estatutaris, i que, les diferents modalitats
lingüístiques haurien de ser objecte de respec-
te i protecció per tal de conservar la riquesa
cultural del Estat (Art 3.Títol preliminar. CE)
Doncs bé, l’Estatut d’Autonomia aragonès al 82
protegia les diverses modalitats lingüístiques
(Art.7. Llei Orgànica 8/1982, de 10 de agost);
i la seva posterior modificació, on es reconei-
xia la existència de llengües diferenciades del
castellà les quals s’havien de protegir, i a més
garantia la seva ensenyança i els drets del parlants
que serien regulats en una llei posterior (Llei
Orgànica 5/1996, de 30 de desembre). 

Tot i això, el temps passa, i res roman igual.
Així, al 2002 es va fer públic un informe sobre
l’aplicació a l’Estat Espanyol de la Carta Euro-
pea de les Llengües Regionals o Minoritàries que
el Govern Espanyol va signar al 1992. Aquest
deixava clar que l’Aragó és l’única entitat subes-
tatal que no té cap tipus de legislació respecte
a les llengües, fet que contraria la Carta. Algú

va reaccionar?. Tres anys després trobem que el
Consell de Europa, recomana al Govern Espa-
nyol que reforci «la protección del aragonés
(fabla) i del catalán en Aragón, incluido el esta-
blecimiento de un marco jurídico adecuado»
(Recomanació RecCH -2005- 3). Algú reaccionà?

Malgrat haver-se redactat diversos avantpro-
jectes de Llei de Llengües, mai ha arribat, ni tan
sols un, a entrar a les Corts d’Aragó. Aquest fet,
és prou significatiu de la voluntat política del
conjunt dels nostres governants. Es més, tampoc
s’ha fet una normalització de facto, com suposa-
ria haver posat els mitjans necessaris per a asso-
lir la completa suficiència lingüística en català i
castellà de tots els ciutadans de la Franja.

Així doncs, si ni els suposats polítics favorables
a una regulació, ni la societat civil sensibilitzada
amb el tema, ni tan sols les institucions europees
amb més poder, poden aconseguir que el govern
aragonès de torn obri el camí a la nostra llengua,
com arribaran a assolir-se els drets lingüístics als
nostres pobles?

Pensem que ha arribat l’hora de capitalitzar tot
el treball que les agrupacions de la Franja han fet
durant aquestes darreres dècades. Un cop donat el
primer i pensem que important pas amb la crea-
ció de la Iniciativa Cultural de la Franja (ICF),
hauríem  de ser capaços de crear un lobby fort i
influent, que sensibilitze a la societat civil, d’anar
fent camins cap a la constitució d’un moviment
social important i cap a la utilització d’un marc
jurídic, tant espanyol com europeu, que de moment
no compleix el govern aragonès, etc...  Ara hem
de treballar per fer de la nostra una societat amb
futur, per a que les generacions futures no patei-
xin la mateixa situació que natres. Ara, OBRIM
EL CAMÍ.

Camins vedats
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s  u  m a r  i salutació del director
Durant la setmana de tancament de la revista ens arribà la notí-

cia de l’anunci d’ETA d’aturar la seua activitat armada de forma
permanent.

Trasbalsat i excitat per la notícia (dins dels moderats límits
que l’excitació pot tenir a la meua edat, i més en el terreny de

la política) em va venir al cervell una idea permanent i aquesta fou la del necessari aprenentatge
que tots haurem de passar per a emprendre  un camí nou, «sense trescar», com deia Desideri Lombar-
te.

Els que durant dècades han practicat l’anomenada  lluita armada al País Basc, avesats a funcio-
nar  «manu militari» i a eliminar dràsticament tot tipus de dissidència, fins i tot la interna, hauran
de practicar el difícil art de la negociació, el diàleg i l’afrontament pacífic d’idees contràries. Un
canvi d’ofici que no tothom és capaç de portar a terme. 

Per altra banda, els usuaris d’un sistema democràtic tindrem que obrir els ulls i la ment per a
ser capaços d’imaginar una democràcia més oberta i profunda  on els drets dels individus i dels
pobles estinguen per davant dels límits formals, que amb bona voluntat per part de tots, poden
ser franquejables.  

Màrio Sasot
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La palla i la biga

Llegia amb estupefacció l’editorial del núme-
ro de febrer de TdF en què es criticava l’Ajun-
tament convergent de la granja d’Escarp per la
imminent construcció d’una incineradora en
terrenys del municipi. Quina necessitat tenim de
criticar el veí quan a casa nostra, a Mequinen-
sa, un Ajuntament socialista té en projecte la
instal·lació d’una central tèrmica?, cosa que
s’esmentava, com de passada, al final de l’edi-
torial.

Conseqüències ecològiques a banda, és que
se’ns ha encomanat l’anticatalanisme que es
respira en l’ambient? On és la ja tradicional
línia editorial de TdF equidistant en les qüestions
que afecten Catalunya i Aragó?

Carme Messeguer

Una comunitat minoritzada

De Barcelona estant volem felicitar-vos per
la revista així com als col·laboradors.No ha de
ser fàcil defensar el català en un territori tan
castigat com el de la Franja de Ponent. Esperem
que d’una vegada per totes arribi aquesta Llei
de Llengües que tan necessària us és i que si més
no us permetria respirar un xic.

Ja és ben curiós que ara fins i tot les persones
que no tenen nacionalitat espanyola podran estu-
diar en castellà a Catalunya mentre que a la
Franja de Ponent no es pot estudiar en català.
Això no té ni cap ni peus, però tots sabem que
estem dominats pels Estats. Una vegada més la
raó de la força s’imposa a la força de la raó.

Amb tot, cal continuar lliutant i fer valer la

nostra força. Les situacions només canvien si hi
ha algú que empeny el canvi. No tinc cap dubte
que vosaltres sou uns lluitadors i que tard o
d’hora tindreu el premi que us mereixeu.

Mentrestant, els qui lluiten per la llengua des
d’un altre extrem del país intentarem fer-vos
costat perquè tots plegats formem part de la
mateixa comunitat lingüística que va de Salses
a Guardamar i de Fraga a l’Alguer. No som una
comunitat minoritària sinó minoritzada, que és
ben diferent. Si les circumstàncies del passat no
sempre ens han estat favorables, el futur encara
el podem escriure nosaltres.

Com deia el mestre Fabra, no perdem ni la tasca
ni l’esperança. Cordialment,

Ramon Serra
Amics de la Llengua Catalana. Barcelona

La FACAO a l’IEA

L’Institut d’Estudis Altoaragonesos, entitat
cultural de provada trajectòria científica depe-
nent de la Diputació d’Osca, ha deixat la seua
sèu a la FACAO per a dir que a la Franja es
parla «aragonès oriental». 

Alguns responsables culturals confonen la
llibertat d’expressió i el pluralisme amb l’acien-
tifisme i la irracionalitat.

Marià Àlvarez
Santa Coloma de Gramenet

14

12

Temps de Franja 55  31/3/06  17:52  Página 3



Núm. 55. Abril de 2006 TEMPS DE FRANJA4 EL MATARRANYA
L
’E

S
M

O
L
E

T
 

Mª Pilar Blanch, presidenta
de l’associació Ilercavònia de
Queretes va comentar que “es
va crear l’any 1996 i actual-
ment té unes dues-centes
sòcies”. Marta Barberà, secretà-
ria, va explicar que aquesta
associació porta a terme moltes
activitats al llarg de l’any, tant
per als socis com per als que no
ho són. “Organitzem bolillos,
pintura i setmana cultural.
També ens impliquem en les
activitats que es fan al poble,
col·laborant en la Fira Medie-
val i del Vi que se celebrarà els
dies un i dos d’abril.”

Alberto Moragrega, Conse-
ller d’Acció Social de la
Comarca del Matarranya es va
mostrar satisfet amb la diada:
«Ha estat un gran dia per a la
Comarca i per a les dones. Este
tipus d’esdeveniments poten-
cien la convivència entre les
associacions.»

El bon ambient, la cultura i
la diversió van ser els protago-
nistes d’aquesta interessant
jornada que va acabar amb
moltes ganes de celebrar la III
Trobada l’any vinent.

Queretes, seu de la II Trobada
Comarcal de Dones del Matarranya

Margarita Celma

El dia 12 de març es va cele-
brar la II Trobada Comarcal de
dones del Matarranya. Enguany
l’associació de Dones i Consu-
midors Ilercavònia de Queretes
va ser l’encarregada d’organit-
zar l’esdeveniment juntament
amb el Servei Social de Base de
la Comarca del Matarranya i
l’Institut Aragonès de la Dona
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Queretes.

Al voltant de quatre-centes
dones es van donar cita en
aquesta localitat del Matarran-
ya. Els autocars van arribar
puntuals i tot seguit es va
esmorzar al Centre Cultural. A
continuació i acompanyades
per les dones de Queretes, van
recórrer la població i van visi-
tar el Museu Arqueològic. 

A les dotze va tenir lloc l’ac-
te oficial d’inauguració amb la
presència de: José Román
Roda, president de la Comar-
ca del  Matarranya;  Rosa
Doménech, Consellera de
Cultura de la Comarca;  Mª
Pilar Zapater, Tinent d’Alcal-
de de Queretes; Mª Pilar
Blanch, presidenta de l’asso-

ciació Ilercavònia i l’alcalde
de Queretes José Miguel
Dalmau. Tots van ressaltar la
importància que té la implica-
ció de la dona a la societat i que
se celebrin actes d’aquest tipus. 

Carme Alcover, tècnica
assessora de llengües del
Govern d’Aragó, va donar una
fabulosa conferència sobre
dones que han destacat al llarg
de la història. El públic va
quedar encantat amb la diser-
tació que tan magistralment va
realitzar Carme Alcover i que
va titolar: Dones en femení
singular.

El dia va continuar amb la
visita a l’exposició de labors i
manualitats que havien realit-
zat les dones de Queretes.
Posteriorment es va fer una
menjada al poliesportiu que va
acollir a unes tres-centes
cinquanta persones. Cada poble
participant va rebre un record,
preparat en exclusiva per a
commemorar aquesta II Troba-
da . La festa va finalitzar amb
l’obra de teatre: Quadres de
Dona, interpretada pel grup de
teatre Segle XIII. 

Desolació (una
visita a Tragó)

Cel encapotat , aigües
opaques. Rera el darrer revolt,
apareix Tragó de Noguera, una
tartera de plom i desolació.

Tragó, triturat per la dissort
i els elements, va més enllà.
Parets soles, individuals, es
drecen ací i allà. Ràfecs
impossibles protegint faça-
nes isolades. Pedres i més
pedres de tota condició, rajo-
les, bocins d’atuells.

Intento imaginar els bons
dies d’aquesta vila. M’és
impossible. Migpartida per
un barranc, els costers són
massa drets per imaginar-hi
carrers, cases amb flors flan-
quejant els carrers, persones
caminant pels carrers.

Les aigües del pantà de
Santa Anna llepen la runa que
s’hi enfonsa. No sé si en
llepen les ferides o si en
xuclen l’ossada.

L’alegria de la caminada
s’ha apagat entre el cel ple de
núvols i els munts de runa
grisa. Es fa fosc de pressa, com
si una vergonya sobtada s’apo-
derés del paisatge. Cal tornar
al camí abans que s’en vagi la
llum. Passem vora una magra-
nera amb tots els fruits, eixuts,
penjant de les branques filfe-
rroses. Hi ha també els baixos
d’una casa que conserva tres
parets: el darrer propietari va
esforçar-se per arrebossar-les
amb ciment. La meua filla em
fa notar que ho va fer amb les
mans. Propi d’un personatge
d’en Moncada.

Quan arribem al Pas del
Llop ja és negra nit –millor,
així no veiem l’estimball. Els
fantasmes de Tragó, si és que
en queda cap, no tenen esma
ni per seguir-nos.

Carles Terès Bellès

Visita guiada pel poble de  Queretes
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Estratègies 
de catxirulo

Centre històric de la capi-
tal d’Aragó un diumenge a
l’hora de comprar el diari.
Xerradeta amb l’amic perio-
dista que sap de primera mà
tot lo que es cuine als centres
de poder de les vores de
l’Ebre.

L’actualitat diu que d’aquí
al dos-mil-vuit esta ciutat serà
una mina de novetats certes i
preguntes sense resposta;
d’arguments empresarials
amb diners a cabassos; d’in-
versions astronòmiques en
projectes útils i muntatges
espectaculars clarament
inútils. Política aragonesa del
vull i no puc. Poca idea de
nacionalitat que exigeix tenir
els seus drets, i molta de
sucursal complaent del centre
central. Més papistes que el
Papa i editorials anticatala-
nes i antibasques un dia si i un
altre també. Diuen que les
grans infraestructures han de
ser la solució per vertebrar un
territori extens i buit de gent.
Perquè s’han de lligar les
comunicacios en tots els
sentits. Ja vorem, perquè el
Canfranc sempre està igual.

Però pel Guadalop i el
Matarranya, després d’acabar
la carretera de Morella, el
projecte principal no pot ser
altre que l’autopista per
Alcanyís al mar. Vos imagineu
com serie el Baix Aragó si
tinguerem la costa a una hore-
ta de camí?

I en arribar a este punt,
l’amic periodista mos recor-
de que eixe projecte pot ser
anirà pa llarg o no anirà mai
endavant, perque té connota-
cions molt paregudes al tant
demana t  pa s  de  l ’AVE
Madrit-València per Terol, del
que alguns polítics aragone-
sos ni volien sentir parlar per
la posible pèrduga d’influèn-
cia de Saragossa sobre aquell
territori. La mare que els va
parir!

Tomàs Bosque
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Falset va acollir el mes de febrer els primers actes
M. Martí Badia

El 27 de desembre de 1806
naixia a Tortosa, Ramon Cabre-
ra, personatge que degut a la
seua activa participació a les
Guerres Carlistes ha esdevin-
gut d’una gran importància
històrica i encara avui en dia és
ben present dins del imaginari
popular de les nostres terres.
Enguany, cent anys després
d’aquest fet, diverses entitats
dels territoris on va lluitar aquest
personatge (entre elles l’Asso-
ciació Cultural del Matarran-
ya), amb l’ajuda del Institut
Ramon Muntaner (IRMU)
s’han unit per a celebrar el
centenari del seu naixement.
D’aquesta manera ha sorgit
l’any Cabrera, que engloba acti-
vitats de tot tipus, itineraris,
congressos, fires, conferències,
presentacions de llibres, etc...

Segons Carme Jiménez de
l’IRMU, aquesta commemo-
ració té quatre objectius.
Primer, posar al dia les apor-
tacions sobre Ramon Cabrera,
el carlisme i el seu entorn.
Segon, fer una tasca de difusió
del significat de la figura de
Ramon Cabrera i del fenomen
carlista i de la transcendència
històrica, política i social de
les tensions del segle XIX.
Tercer, realitzar un treball coor-
dinat entre centres d’estudis,
entitats culturals i persones
estudioses. I quart, remarcar la
importància de les comarques
centrals dels Països Catalans i
enfort ir  els  l l igams dins
d’aquest espai de frontera, més
enllà de les demarcacions
administratives actuals.

Així, el dissabte dia 25, aquest
projecte esdevingué real als
carrers de Falset. La primera
jornada de l’any Cabrera
començà a les 11,30 del matí
amb una conferència de Fran-
cesc Closa titulada “Ramon
Cabrera i el setge de Falset”,
on l’interlocutor va explicar

amb tot detall els dos assalts
carlins a la capital del Priorat.
Tot seguit, els assistents, junta-
ment amb gent del poble, inicia-
ren un recorregut històric per la
vila. En aquest itinerari  pogue-
ren situar tots els llocs esmen-
tats en l’al·locució anterior, a
més de descobrir anècdotes
històriques certament curioses,
que van ser explicades per
alguns dels falsetants que de
sobte apareixien pels carrers
visitats.

Fet això, tots els participants
anaren a dinar. Després, va tocar
el torn de visitar les mines de
plom de Bellmunt del Priorat,
motiu pel que la zona tenia tant
valor estratègic per als carlins.
Les mines sorprengueren a tots,

a part de per la seua bellesa, per
les penoses condicions de treball
en les quals feien la seua feina
els miners. Per últim, ja a mitja
tarda, es va anar a la ribera del
Siurana on es troba la partició
entre les diòcesis de Tortosa i de
Tarragona.

D’aquesta manera va acabar
la primera jornada d’actes de
l’any Cabrera que a més de ser
prou interessant va comptar amb
la participació de força gent
(unes 30 persones). 

Per finalitzar, únicament
desitjar que aquesta iniciativa
segueixi tenint el mateix èxit, i
us recordem a tots que els
pròxims actes es realitzaran a la
Sénia i a Ulldecona el dia 22
d’abril.
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L’11 de març de 2006, a la
Fundació Cinca-Piqué de
Tortosa, seu del Campus de les
Terres de l’Ebre de la URV, va
tindre lloc la jornada pedagò-
gica d’homenatge a Jesús
Moncada organitzada pel
Moviment de Mestres de les
Terres de l’Ebre per a la Reno-
vació Pedagògica. 

La presentació va anar a
càrrec dels directors territorials
de les Terres de l’Ebre de
Cultura i Educació, Josep
Sabaté i Xavier Vega, la repre-
sentant del Campus Terres de
l’Ebre de l’URV i el president
de l’MRP Terres de l’Ebre,
Àngel Ismael. Tots ells van
incidir en  la confluència del
món de l’educació, la cultura
i l’universitari al voltant de l’
obra de Jesús Moncada. La
producció literària de Jesús
Moncada forma part de la gran
literatura i situa les terres
ebrenques en el context de les
obres literàries construïdes amb
l’eix vertebrador de la vida arti-
culada al voltant d’un riu. En
aquest sentit es va esmentar
dos autors que fan de l’Ebre un
riu retratat amb gran dignitat:
Artur Bladé i Sebastià Juan
Arbó.

La literatura de Jesús Monca-
da no és una literatura fàcil, és
una literatura a la que s’ha

d’arribar amb una mica d’es-
forç per part del lector, però la
recompensa és l’accés a un món
que ens gratificarà amb les
seues sensacions i visions.

L’humor i la ironia són uns
dels aspectes que més agraeix
el lector que, sovint, arriba a la
hilaritat amb el distanciament
irònic respecte als personatges.
No és un humor cruel, és deli-
cat i humà, la majoria de les
vegades.

Antoni Gavaldà Torrents,
professor de la URV de Tarra-
gona, va situar l’obra de
Moncada en els temps reculats
de l’origen del Moviment Obrer
als Països Catalans, el període
republicà, la guerra i la post-
guerra. Va il·lustrar la seua
intervenció amb la lectura d’al-
guns fragments de les obres de
Moncada Històries de la mà
esquerra i Camí de sirga, dos
llibres esllomats com uns
esclaus –com diria Gerard
Vergés– de tan treballats com
estaven.

Xavier Moret i Hèctor Moret
van comentar aspectes de la
vida i l’obra de Jesús Monca-
da. El primer, periodista i
escriptor, es basà amb el seu
llibre que es pot llegir, sencer,
a  l ’ ad r eça  e l ec t ròn i ca :
http://www.escriptors.com/auto
rs/moncadaj/14Retrat7.pdf.

Dins de la campanya del Gust
per la Lectura organitzada pel
SEDEC, de l’any 2000, podem
trobar en aquesta pàgina:
http://xtec.net/sedec/GUST/gus
tdossiers.html un interessan-
tíssim material dedicat a
l’orientació del treball als
centres d’educació de l’obra de
Moncada.

Hèctor Moret va completar
els aspectes biobibliogràfics i
van incidir en l’especial relació
d’afecte entre Mequinensa i
Moncada. «És una gran sort
per a una població i per a un
territori tindre un retratista
–amb paraules– de la seua
vida» –diguè el poeta i inves-
tigador mequinensà. «Un dels
treballs més interessants de
Jesús Moncada és la incorpo-
ració al cabal de la llengua
comuna d’un lèxic propi i
genuí. 

I això es pot comprovar en
l’èxit que han tingut algunes
de les paraules utilitzades per
Moncada. Poques persones
sabríem què era la sirga si Jesús
Moncada no l’hagués incorpo-
rat a la seua obra i tot el lèxic
que descriu l’activitat de la
navegació fluvial». El propòsit
de Moncada és narratiu, és la
reconstrucció global d’un món

com ho va ser la novel·la, tan
admirada per ell, de Il Gatto-
pardo, de Lampedusa.

En les jornades vam poder
comptar amb un interessant
material audiovisual, que aple-
gava imatges aparegudes a
diversos programes de TV3 i
Canal 33, elaborat pel Servei
de Documentació de TV de
Catalunya, gràcies a les dili-
gents gestions del membre del
Consell Assessor, Joan Este-
ller. L’acte va acabar amb les
paraules del nebot de Jesús
Moncada.

Entre les persones assistents
es va repartir un opuscle editat,
amb motiu del lliurament del
Premi de les Lletres Aragone-
ses de 2004, pel Departamen-
to de Educación, Cultura y
Deporte del Govern d’Aragó.

Vam comptar amb la presèn-
cia de la Llibreria el Temple i
d’una paradeta de l’Associació
Cultural del Matarranya, que
va  exposa r  l e s  s eues
col·leccions. 

Hèctor Moret  va assenyalar
que la la família de l’escriptor
deixarà accedir, a les perso-
nes estudioses de l’obra de
Jesús Moncada, a l’original de
la darrera novel·la en la que
estava treballant. 

Jornades didàctiques a Tortosa

El record i l’obra de Jesús Moncada, a peu de l’Ebre
Tomàs Camacho Molina, Junta MRP Terres de l’Ebre

JORNADES DE PSICOLOGIA 
I IDENTITAT NACIONAL

IDENTITATS I (DES)RAÓ D’ESTAT
Sueca, 12 i 13 de maig de 2006

Patrocina:  Excm. Ajuntament de Sueca. Organitza: Regidoria de
Cultura i Associació Cultural FUM DE BOTJA. 

Col·labora: Acció Cultural del País Valencià

INFORMACIÓ
Ajuntament de Sueca. 

Regidoria d’Acció Comunitària: tel. 635 642 296.
sueca_aco@gva.es  

INSCRIPCIONS GRATUÏTES
Àngel Velasco i Crespo: tel. 615369661. 

correu-e: angeltres666@atzucac.com
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contemporanis de cultures dife-
rents perquè puguin intercan-
viar experiències i inquietuds.
Es tracta també de posar de
manifest com es viu l’art en els
diferents llocs del món i com
s’expressa la concepció artísti-
ca des de situacions geogràfi-
ques i culturals tan llunyanes.
Alhora, el Global Art Meeting
esdevé una plataforma de difu-
sió de les diferents tendències
pictòriques en cada continent,
reunides en un espai obert al
públic.

La participació de l’artista
fragatina Divina Sabaté en
aquest esdeveniment és una
mostra de la seua projecció i de
l’interès que desperta la seua
obra.

Divina Sabaté va nàixer a

El Global Art Meeting, la
reunió global de l’art, s’inau-
gura a la ciutat xinesa de
Quanzhou el 8 d’abril amb una
selecció d’obres de l’artista
fragatina Divina Sabaté. Sota
el lema Trobada entre artistes
de continents diferents, l’ex-
posició de Quanzhou compta
amb el suport de la comunitat
acadèmica, de manera que els
estudiants de secundària i
universitaris d’aquella ciutat
estaran entre el públic visitant.

A partir del setembre, l’ex-
posició viatjarà a Shanghai,
fruit d’un acord amb la Univer-
sitat de Belles Arts de Xiamen.

Les galeries d’art de Xina
organitzen anualment el Global
Art Meeting, amb l’objectiu
de posar en contacte artistes

Fraga el 1960. Educada
entre els llenços del seu
pare, el reconegut pintor
i escultor Salvador Saba-
té, ha realitzat cursos en
ta l le rs  de  d i ferents
pintors i ceramistes que
han contribuït a la forma-
ció d’una artista que es
defineix com a compro-
mesa en l’art contempo-
rani .  Els  estudis  de
Psicologia, Història i
Belles Arts han arrodo-
nit la sòlida base forma-
tiva d’una de les figures
més rellevants d’aquestes
contrades.

Des de l’any 1999, dirigeix
la Casa Museu Salvador Saba-
té, on el visitant pot gaudir de
les obres de Sabaté i, al mateix

temps, descobrir com vivia un
pintor del segle XX. Dirigeix
també l’Escola d’Art Divina
Sabaté, on imparteix tallers
d’art, pintura, escultura i
dibuix.

Divina Sabaté exposa a la Xina
D. Torrent

Llengua i literatures a Amposta
Adrià Chavarria

L’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana va organitzar
el passat 4 de març, a Ampos-
ta, una jornada sobre la llengua
i els models del català literari.
Vam pensar que la ciutat d’Am-
posta era l’adient per dues
raons: durant aquest any 2006,
la ciutat és la capital de la cultu-
ra catalana i, per una altra
banda, és la primera vegada
que l’AELC –com va succeir
l’any passat a Tortosa- orga-
nitzava un acte a la capital del

Montsià. Des d’aquestes pàgi-
nes, vull agrair l’acolliment de
la ciutat i a l’oficina de la capi-
talitat cultural. 

Al matí vam sentir la veu de
Teixidor i la seva rondalla, el
darrer “glosador” de jotes que
resta a aquelles terres, i hi va
haver una ruta literària per la
ciutat, sobre l’obra i els llocs on
va viure Sebastià Juan Arbó
abans marxar a Barcelona. Per
la tarda, començava la taula
rodona de l’AELC, amb el títol

“La llengua i els models del
català literari”, i conduïda per
Lluïsa Julià, secretària de
l’AELC, va comptar amb la
presència: Susanna Barquín de
la Franja, Toni Cucarella del
País Valencià, Jaume Corbera
de les Illes, i Mila Segarra del
Principat. Es va debatre sobre
llengua i els models literaris.
Es va enraonar sobre la llengua
estàndard, i les diverses modi-
ficacions lingüístiques dels
diferents territoris. Es van
haver de sacrificar els diversos
meandres lingüístics de cara a
una normalització de la llengua
escrita, que per altra banda era
necessària? Es va fer, des de
d’una visió centralista barce-
lonina, l’opció pel model del
català central com a model
uniformitzador? Tenen raó, o
se’n passen els que conreen i
reclamen tornar als “modisme
propis del territori”? El que va
restar molt clar és, que una
cosa és la llengua escrita i l’al-
tra és la parlada.

El jorn va concloure amb un
recital poètic, conduït per qui
signa aquest article, amb la
participació de set poetes molt
joves (Lala Blay, Ricard Mira-
bete, Andreu Subirats, Josep
Pedrals, Jordi Vintró, Marc
Romera i Àdam Manyé), amb
obra publicada recentment. Van
connectar molt amb el públic,
sobretot alguns d’ells que reci-
taven de memòria, o aplicaven
la sentència maragalliana de la
paraula viva.

Com AELC som del parer
que el fet de trobar-nos a
Amposta és un altre motiu per
fer conèixer a tot arreu dels
Països Catalans, la tasca que
portem a terme l’AELC. És
una altra manera de descentra-
litzar l’Associació, la qual orga-
nitza la majoria dels seus actes
a Barcelona,València, o Palma.
Ja ens hem apropat ara al sud
del Principat. A partir d’ara hi
ha de raure les ganes per orga-
nitzar més actes a la resta del
domini lingüístic.
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Francesc Serés: 
La força de la gravetat

Josep M. Ibarz

turística, el Pallars, els arrossars
del Delta de l’Ebre, les naus
industrials d’Osona o la Barce-
lona olímpica són el marc de les
vivències quotidianes de perso-
nes anònimes, de vides sense
lluentor, que transcendeixen
justament gràcies a la ploma
d’un dels escriptor amb més
força de la literatura catalana
actual.

Després de la trilogia dedi-
cada a la terra que el va veure
nàixer, aquesta obra recull el
paisatge de la terra que l’ha
vist créixer. En aquesta ocasió,
per una altra part, l’acció té un
paper més predominant, i l’es-
til és menys sinuós. Manté la
riquesa de vocabulari que el
caracteritza, amb un ús variat
de vocables que afinen cada
matís de les petites històries
que explica, amb la cura de les
grans vides.

La presentació va tenir lloc
al Palau Montcada de Fraga, i
va ser Carme Messeguer, vice-
presidenta de l’IEBC, l’enca-
rregada de mantenir amb l’au-
tor un diàleg que va permetre
conèixer què hi ha darrere de
cada història, perquè en algun
moment ha confessat que
només d’allò que ha viscut en
pot escriure.

Després de la presentació del
llibre, el restaurant +Billauba de
Fraga va acollir el Sopar amb
Autor que, en aquesta ocasió,
tenia, evidentment, Francesc
Serés com a escriptor convi-
dat.

El passat dia 24 de febrer,
l’Institut d’Estudis del Baix
Cinca va organitzar la presen-
tació de l’ultima obra de l’es-
criptor de Saidí Francesc Serés.
Es tracta d’un recull de narra-
cions breus que, amb el títol
La força de la gravetat, viatgen
a través de la geografia d’un
territori i d’uns personatges de
vida minúscula. La Costa Brava

Josep Sanz 
i Catalán

El proper mes de gener es
compliran cent anys de l’apa-
rició del Boletín de Historia
y Geografía del Bajo Aragón,
una interessant publicació que
assentaria les principals bases
dels estudis històrics sobre les
terres del Matarranya i del
Baix Aragó. La major part
dels col·laboradors d’aquesta
publicació, que durà tres anys,
mantingueren unes posicions
molt aragonesistes que evolu-
cionaren a mesura que avançà
el temps. Quasi tots ells acaba-
ren escrivint i publicant en
català: Santiago Vidiella,
Marià Galindo, Joan Cabré,
Maties Pallarès, etc.         

A part d’aquests, força cone-
guts, hi hagué d’altres casos
com el de Josep Sanz i Cata-
lán, nascut a Pena-roja l’any
1890 i que, segons ens va
informar Desideri Lombarte,
morí per Tarragona a comença-
ments dels cinquanta. 

Aquest personatge, mestre
d’escola, per les circumstàn-
cies de la vida fou un gran
aventurer. Viatjà diverses
vegades a Brasil i fins i tot
exercí a la ciutat de Santos la
seva professió. A la dècada
dels vint fou director durant
tretze anys del diari Tierra
Baja que es publicava a la
ciutat d’Alcanyís. Va partici-
par en política i durant els
anys de la dictadura de Primo
de Rivera fou perseguit i
desterrat a la petita població
de les Irles, molt a prop de
Reus.    

A part de la gran quantitat
d’articles que va escriure,
històrics i de tota mena, deixà
unes interessants memòries
personals que resten per publi-
car, obres de teatre i d’altres
manuscrits. És un personatge
a tenir molt en compte i que
pràcticament, avui per avui, és
desconegut.    

Joaquim Montclús
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ESTAMPES RIBERENQUES

Un passeig 
per Ca Sabaté

Susanna Barquín

En quin idioma vols sentir les explicacions? És la Divina qui
parla, a l’entrada d’una casa de les Estressanes de Fraga ben
conservada. En una mà, porta un auricular, en l’altra regira per
treure’n més. En català, li dic, introdueix un codi i m’atansa un
aparell. Cada idioma té el seu número. És prima, afilada, cami-
na com un felí, amb suavitat i elegància. Sento la veu empreso-
nada de la gravació, alço el ulls i somriu. Ha esbrinat que m’es-
timo més les seues explicacions. Les parets estan embolicades de
pintures de son pare, quin criteri s’ha seguit per ubicar els
quadres? Pregunto, com si fos una entesa en disposició de quadres,
però ella no s’adona que no en tinc ni idea, suposo, perquè em
contesta amb naturalitat tal com els va col·locar el meu pare, si
t’hi fixes, veuràs que en cada habitació hi ha ma mare i hi sóc

jo, vam ser els seus models. Haurà vist la cara d’enveja que se
m’ha escapat? Jo només he fet de model per a fotos de bodes,
batejos i comunions de la família, i sempre al costat d’un munt
de gent. Què hi farem, cadascú naix per a alguna cosa, i jo no he
nascut per protagonitzar una pintura. Llavors penso que sóc més
alta que ella, i estic a punt de dubtar que això sigue un consol
quan m’assenyala els ulls d’una senyora pintada en un racó de
l’habitació de matrimoni. Mou-te si vols, els ulls sempre et miren
em diu mentre faig la prova del nou, és una tècnica d’ombres.

El mobiliari de la casa no em resulta desconegut, és la llar d’una
família de la segona meitat del segle XX, sense estridències, una
decoració senzilla i agradable. Em distrec amb les rajoles i torno
al món dels vius quan sortim de la Casa Museu per anar al seu
taller. És a les golfes cobertes de la casa del costat. Pugem, i a
cada graó de l’escala m’aturo un segon per mirar les seues pintu-
res. Em diu que els propers mesos exposarà a Quanzhou (pronun-
cieu-ho txuan io i quedareu internacionals a més no poder) i també
a Shanghai (Xanhé, amb una h aspirada, així ho fan els autòc-
tons d’allà). Espero que a la tornada m’ho expliquis tot amb detall,
li dic, i m’estalvio de confessar que Shanghai és una de les
meues predileccions.

El passat 9 de març, Mercè
Ibarz, la periodista i escripto-
ra de Saidí, va ser convidada
per l’Institut d’Estudis del Baix
Cinca (IEBC) per presentar el
seu darrer llibre Febre de
Carrer als alumnes del curs de
llengua catalana que organitza
aquesta entitat i per a tothom
que hi volgués assistir, dins del
projecte d’Animació Cultural
a les Escoles de la Franja que
subvenciona la DGA i en
col·laboració amb la Institució
de les Lletres Catalanes.

L’autora va repassar la seua
trajectòria literària des d’estu-
dis sobre Mercè Rodoreda i
Luis Buñuel fins a obres com
La terra retirada (1994), La
palmera de blat (1995) i A la
ciutat en obres (2002). A més
a més, ens va explicar que part
de la seua obra ha estat traduï-
da al francès.

Durant l’esdeveniment, l’es-
criptora va respondre a totes
les qüestions que se li van plan-
tejar i va resoldre satisfactò-
riament els dubtes i les curio-

sitats arran del llibre i de la
seua trajectòria professional.
També va acceptar les críti-
ques dels lectors presents a
l’acte, que la van considerar
«una escriptora complexa i difí-
cil» dins del panorama litera-
ri català actual.

La seua primera novel·la, La
terra retirada, va despertar un
gran interès entre el públic
assistent perquè, tal i com va dir
la Mercè, «és el llibre que més
s’apropa a la nostra realitat
cultural i social».

L’escriptora va saber guan-
yar-se la simpatia dels partici-
pants amb el do de la paraula
i la necessitat de transmetre les
seues vivències i experiències
personals lligades als relats.
Hores abans, pel de matí, va
estar parlant de la seua obra,
amb els alumnes de català de
l’Institut de Mequinensa, que
havien llegit el seu darrer llibre
Febre de carrer.

Sens dubte, Mercè Ibarz és
una de les veus més singulars
de la literatura catalana.

Mercè Ibarz ens explica a Fraga 
i Mequinensa el seu darrer llibre

Belén Bellostas

Mercè Ibarz presentant el seu darrer llibre a l’IEBC
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Luís Hostalot va nàixer a
Calaceit el 1951, però des de
menut que, per raons dife-
rents, ha viscut en diversos
llocs: Saragossa, Suïssa,
Barcelona, París… Actual-
ment viu a  Madrid on treba-
lla com a actor de cinema i de
teatre. És freqüent però
veure’l per Calaceit on ha
mantingut sempre vincles
familiars (la seua mare hi viu)
i d’amistat. Recorda sobretot
les vacances escolars al forn
que sons iaios tenien al carrer
de Santa Bàrbara.

Va començar la seua voca-
ció com a actor a París  als
anys 70 i des de llavors ha
par t i c ipa t  en  d iver se s
pel·lícules (Qué he hecho yo
para merecer esto de Pedro
Almodóvar, Pau i  el seu
germà i Les mans búides de
Marc Recha, Nada en la
Nevera…), sèries de televi-
sió, obres de teatre, muntat-

Luis Hostalot, actor

ges teatrals ideats i interpre-
tats per ell mateix i diverses
feines relacionades sempre
amb el món de la interpre-
tació.

L’últim estiu va ser prota-
gonista destacat de les Festes
d’Agost de Calaceit no només
per ser l’encarregat del Pregó
inaugural de les festes sinó
perquè va representar el seu
espectacle «Don quijote de
la Mancha» per primera
vegada davant dels seu convi-
latans.

Pregunta . Com vas
començar la teua carrera com
a actor? Vas anar a una escola
de teatre?

Resposta. L’any 72, vaig
anar a Barcelona, com tanta
gent allavons, a buscar-me la
vida. Vaig treballar 3 anys a
Setina, una empresa que ja veia
la vinguda de la Democràcia,
era una empresa catalana cata-

lana ja molt europeitzada, tot i
que encara vivia Franco.

Jo estava a entrades i sorti-
des fent un horari normal d’ofi-
cina, i em van donar la possi-
bilitat d’anar a estudiar, em van
paga r  e l s  e s t ud i s .  Va ig
començar el Batxillerat i em
van preparar com a informàtic
per a portar les primeres
computadores de l’empresa.

Van fer un concurs i vam
sortir un xicot i jo per anar a la
Niskdorf, que era l’empresa
que els havia venut els ordina-
dors per aprendre el funciona-
ment de la màquina. Quan vaig
acabar el curs, al cap d’un any
i mig, em vaig posar a treballar
d’informàtic a l’empresa, però
aquells eren temps molt revolts
i jo era molt revoltós (riu). Vaig
conèixer un amic peruà que fee
coses de pell i feia tots los
mercats de Cadaqués... Me vaig
comprar un dos cavalls... i venia
als turistes cinturons i coses
d’estes.

Em vaig posar en política i,
en este món, vaig conèixer
molts universitaris i vaig
començar a freqüentar la
Filmoteca de Barcelona i igual
me veia 4 que 5 pel·lícules
seguides.  N’era molt aficio-
nat. I una vegada vaig veure
una pel·lícula… Jo teatre no
n’havia vist mai. Una pel·lícu-
la que es diu La persecución y
el asesinato de Jean Paul
Marat representados por el
grupo teatral del hospicio de
Charenton bajo la dirección
del Marqués de Sade, que més
resumit es titula Marat-Sade
de Peter Weiss, que era un
muntatge filmat per Peter Broo-
ke amb la Royal Shakespeare
Company i em vaig quedar
flipat. I em vaig dir, mira això
vull fer, perquè ja portava una
temporada sense treballar i,
realment, m’agrada molt treba-
llar, però en les coses que
m’agraden i no en les que no
m’agraden i, aleshores, des

d’aquell dia, vaig decidir fer
teatre. 

Vaig anar a Adrià Gual on
estava de director Ricard Salvat.
Jo acabava de fer 25 anys i li
vaig dir que havia vist aquesta
pel·lícula i que jo en volia
aprendre i què havia de fer per
entrar a l’escola. L’Adrià Gual
em va dir que no era possible,
que només acceptaven joves
menors de 22 anys i jo ja en
tenia 25… La cosa és que va ser
que no. Aleshores com no hi
havia res que m’aturés, en
aquell temps, vaig pensar que,
com havia vist la Royal Shakes-
peare Company, vaig pensar
anar-me’n Londres a apren-
dre’n. Però com jo parlava una
mica de francès em vaig deci-
dir per París. Me’n vaig anar a
la verema per guanyar-me un
calers i vaig entrar a la Univer-
sitat de Vincennes, que era una
universitat sortida del 68 en la
qual no calia tindre el Batxi-
llerat acabat.

Allí a Vincennes vaig fer
cinema, vaig fer teatre, vaig fer
psicologia, vaig fer moltes
coses. Al segon any d’estar a
Vincennes em vaig presentar
al Conservatori de París, i vaig
aprovar. Al segon any, ja esta-
va treballant professionalment
a París… Parlava molt bé en
francès perquè vaig treballar
molt i em vaig convertir en
actor professional.

P. Vas viure molts anys a
París?

R. Hi vaig viure quasi set
anys. Vaig treballar molt en
teatre sobretot. El meu mestre
va ser Antoine Vitez, ara ja és
mort. Era molt reconegut allí.
Va ser director de Chaillot, una
persona molt influent allí, vaig
treballar amb molta gent. Les
primerers pel·lícules i els
primers muntatges de teatre els
vaig fer allí. Al 81, ja a finals
dels 70, amb la crisi del petro-
li que hi va haver, va baixar
molt la feina a França i com jo

«El que més m’agrada és se
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er un artista total»
era estranger… Això que passa
amb els emigrants i jo era un
emigrant, docs vaig tornar a
Barcelona i vaig trobar Barce-
lona en un moment delicat en
la meua opinió. Jo portava
cartes de recomanació impor-
tants de Vitez per a Lluís
Pasqual, que aleshores dirigia
el Teatre Lliure. Vaig vindre al
81 i em vaig trobar amb un
panorama polític que no conei-
xia. Jo no havia viscut la prime-
ra Transició.  

Jo era molt amic de Pepe
Sanchís Sinisterra, i en aquell
moment li estava fent a José
Luís Gómez l’adaptació de La
Vida es Sueño que va muntar
Gómez al maig del 82 al Teatro
Español de Madrid. Aleshores
Sanchís em va recomanar
perquè estaven buscant el
Astolfo, i me’n vaig anar cap
a Madrid per fer la prova amb
José Luis Gómez, però no em
va agafar. Però vaig tindre la
grandíssima sort de conèixer
Madrid, que no coneixia, i
Madrid a finals de 1981 era
“el lloc”, i ho puc dir jo perquè
hi vaig estar i jo venia de París.
Encara que vaig treballar molt,
treballava molt, però no real-
ment per a triomfar com a
actor. Me vaig dedicar més bé
a viure, però treballant molt, i
així  segueixo. Porto ja a
Madrid vora 24 anys i, he fet
moltes coses: faig cinema, tele-
visió, teatre, dono cursos de
pedagogia, de teatre, moltes
coses.

Ara la darrera cosa que he fet
meua és este espectacle sobre
«el Quijote» que estic repre-
sentant i, al mateix temps de fer
l’espectacle, faig pel·lícules,
ara  vinc de fer una pel·lícula
amb l’Adriana Ozores.

P. Què t’agrada més, el cine-
ma o el teatre?

R. El teatre, però el que
més m’agrada és muntar els
meus espectacles. Ser un artis-
ta total, perquè tot això ho he

R. No, molt estable, no.
Les companyies estables no
m’agraden, m’agrada molt la
llibertat. He estat sis mesos en
una companyia estable i
després l’he deixat amb els
qui estan estables i me n’he
anat.

P. En cinema amb quin
director has treballat millor?

R. Amb Marc Recha he
treballat molt bé. I no té sort,
és un paio que no té sort. Té
moltíssim talent, però és molt
radical, catalanista i li costa
molt traure endavant els
projectes que té, perquè no
donen diners. Jo he fet amb
ell dos pel·lícules: Pau i el
seu germà i Les mans buides,
m’hi entenc molt bé i sempre
compta amb mi. 

P. Quan vas tornar de París,
cont inuaves  manten in t
contacte amb Calaceit?

R. Jo Calaceit… Sempre
he sigut d’aquí. Jo he tingut
uns pares que m’han volgut
molt i m’he portat molt bé
amb ells, i també amb els
meus tiets i cosins germans.
Amb tot el poble, vaja.

Volia viure aquí, però,
després, em vaig adonar que
no em convenia viure aquí,
perquè és tancar-me massa
camins vidre a Calaceit i
perquè també trobo que Cala-
ceit va a menys. Jo pensava
que aniria a més, cultural-
ment, turísticament, perquè
és un poble d’una bellesa
al·lucinant… però no s’hi fa
res. Jo si hagués vist alguna
sortida, viuria aquí, faria
teatre, evidentment sortiria,
però tindria la casa aquí,
sobretot perquè també parlo
català, i parlo francès i podria
treballar també a Catalunya i
a França. Estes idees em
voltaven pel cap fa uns anys,
però no ho he vist clar i, em
sembla, que l’he encertat.

Mercè Gimeno / Ricard Solana

fet tot jo: l’escenografia, el
vestuari, tot. I això és el que
més m’agrada. Però és difícil
viure d’això. 

P. Com funciona això de
treballar en cinema? Has de
conèixer els directors?

R. Mira, ara ha canviat molt
això. És a dir que, en 20 anys,
ha canviat moltíssim. Abans
érem una petita família, sobre-
tot els tècnics venien per famí-
lia i moltes vegades els actors
també. Ara hi ha moltíssim,
digues-li com vulgues, intru-
sisme, o que el ventall s’ha
obert i el veí de baix pot fer una
sèrie de televisió igual que un
actor. Ara el talent no es mesu-
ra ni pels estudis ni per les

possibilitats que tingues, sinó
per altres coses que prefereixo
no dir. 

P. Ara estàs fent una sèrie a
Telemadrid?

R. Acabo de fer una sèrie
que es diu Capital. És una sèrie
que es va començar amb la
intenció que fos de ficció, però
que inclogués els actes cultu-
rals que passen a Madrid, que
la gent sabés que al Teatro
Apolo hi ha tal cosa, que ve tal
esdeveniment a Madrid, però
al final no ha estat més que
xiques guapes, embolics de
dubtós gust…

P. I no has treballat mai en
una companyia de teatre esta-
ble?
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En el centenari d’en Joan Coromines 
(Barcelona 1905-Pineda de Mar 1997)

Artur Quintana

El 21 de març del 2005 en
Joan Coromines i Vigneaux
hauria fet cent anys. Ja de molt
jove es va decidir pels estudis
lingüístics que va fer a les
universitats de Barcelona i
Montpeller i es va doctorar el
1928 a la de Madrid. Seguí
cursos de postgrau a Zuric i a
París. El 1930 tornà a Barce-
lona per a incorporar-se a les
Oficines Lexicogràfiques de
l’Institut d’Estudis Catalans
que aleshores dirigia el lingüis-
ta Pompeu Fabra, i s’orientà
decididament cap a la roma-
nística, i ací més encara envers
la ibero-romànica i l’occitana.
És ben possible que en aques-
ta decisió hi tingués importàn-
cia el fet de pertànyer Coromi-
nes a una llengua i una cultura,
la catalana, perseguides i
menystingudes. Sense aquest
factor emocional potser s’hau-
ria decantat més aviat per la
lingüística indoeuropea, la qual
mai no va deixar de conrear, i
sempre que podia la documen-
tava en els seus diccionaris. 

El 1931 Coromines publicà el
seu primer llibre, el Vocabula-
rio aranés, fruit de la pròpia
tesi doctoral, i inicià els treballs
per a l’Onomasticon Catalo-
niae de cara a recollir tots els
noms de lloc i de persona del
domini lingüístic català. L’any
1936, després d’haver partici-
pat al juliol, en la derrota dels
militars revoltats que s’havien
fet forts al Cuartel de la Monta-
ña a Madrid, publicà junt amb
Josep Maria de Casacuberta,
els Materials per a l’estudi dels
parlars aragonesos, el primer
dels molts treballs que temps a
venir escriuria sobre la llengua
aragonesa. El 1939 a l’exili a
França va rebre el nomenament
de catedràtic de castellà i llatí
a la Universitat de Cuyo a
Mendoza, a l’Argentina, i allà
va començar la redacció del
que esdevindria el seu Diccio-

nario crítico etimológico de la
lengua castellana (DCELC)
que va acabar el 1957. El 1946
va ser nomenat catedràtic de
Filologia Romànica de la
Universitat de Xicago als Estat
Units, on s’hi quedaria fins a la
jubilació l’any 1967. Des
d’allà, a partir del 1952, venia
sovint a Europa per a fer moltes
enquestes lingüístiques pels
dominis de les llengües arago-
nesa i catalana, sobretot de cara
a la redacció de l’Onomasti-
con Cataloniae i el Dicciona-
ri etimològic i complementari
de  l a  l l engua  ca ta lana
(DECLC). Uns primers fruits
d’aquestes enquestes foren
l’any 1958 l’establiment
correcte dels noms dels muni-
cipis de la Franja, que la
ignorància i els afanys caste-
llanitzadors dels funcionaris
havien anat alterant, així com
també la descripció del basc
que s’havia parlat als Pirineus
Centrals, sobretot al Pallars i a
la Ribagorça. Ja jubilat va
passar a viure a Barcelona i
més tard a Pineda de Mar, on
moriria als 92 anys d’edat.

El 1980 s’inicià la publica-
ció del Diccionari etimològic
i complementari de la llengua
catalana, obra en la qual en
Coromines treballava si més
no des de 1952 i que no s’aca-
baria fins l’any 1992. El 1989,
en ocasió de ser-li concedit el
Premi Nacional de las Letras
Españolas,va escriure al minis-
tre de cultura: «…no puc
deixar de dir-li que la satis-

facció que aquest guardó em
dóna ve acompanyada d’una
profunda recança. L’única
nació i l’única llengua meves,
a les quals reto incondicional
homenatge, són la nació i la
llengua catalanes, i veig amb
tristesa que l’Estat i el Govern
que m’ho atorguen, encara
neguen o regategen els drets
que són deguts a totes dues
…». Aquell mateix any havia
iniciat la publicació de l’Ono-
masticon Cataloniae, obra que
ja tenia redactada, pero que en
vida no va poder veure del tot
editada. Encara al seu llit de
mort en corregia proves per a
la impremta.

En la investigació i estudi
de la història de les llengües
ibero-romàniques es pot parlar
d’un abans i un després de
l’obra d’en Coromines. No
n’escrigué grans síntesis, però
sí que en féu a través dels seus
diccionaris, una quasi comple-
ta anàlisi de detall, sense la
qual aquelles no es poden
realitzar. Si bé els seus dos
grans diccionaris etimològics
(el DCLC i el DECLC) ho són
del castellà i del català respec-
tivament, les referències a les
altres llengües hispàniques,
vives o mortes –a l’àrab, l’ara-
gonés, l’arameu, l’asturiano-
lleonès, el basc, el bereber, el
celta, el púnic, el gallego-
portuguès, el gòtic, el grec,
l’hebreu, l’ibèric, l’occità, el
romaní i, evidentment, el llatí,
hi són constants. Recordo, per
exemple, haver sentit comen-

tar a un lusitanista que el millor
diccionari etimològic portu-
guès era el DECH, i jo afegi-
ria que si hi sumen el DECLC
podem dir que amb aquestes
dues obres disposem també del
millor diccionari etimològic de
l’aragonès. 

En Coromines sempre oferia
en els seus diccionaris etimolò-
gics, en tractar una per una totes
les paraules del castellà i del
català, unes grans visions de
conjunt. Tenia en compte totes
les llengües romàniques i sovint
també les indoeuropees i altres.
Tanmateix aquestes visions
eren en gran part inevitable-
ment llibresques, però no oblidà
mai, fins allà on arribaren les
seus forces, de fer també estu-
dis i enquestes sobre el terreny,
sense menystenir-ne els detalls
més suposadament insignifi-
cants. Tot plegat dóna a les
seves obres, un gran equilibri
entre erudició i realitat viscu-
da, que les fa de bon llegir.
Coromines va recórrer molts
indrets del domini lingüístic
català, per no dir tots, tant de
les Balears, com de Catalunya
i València, i evidentment de
l’Aragó. Aviat es va adonar que
si volia conèixer bé els perío-
des més antics de la llengua
havia d’observar també sobre el
terreny les altres llengües piri-
nenques, i aleshores va esten-
dre les seues enquestes a tot
l’Alt Aragó, i fins més enllà a
terres basques de Navarra.
Referinte-se al català de l’Ara-
gó va deixar clar que «El
concepte popular exagera gros-
serament i en forma desorbita-
da el caràcter mitxt dels dialec-
tes que es parlen a la part
oriental de les províncies arago-
neses. Una dotzena de mots
semblants als castellans no
canvien gens el fet que a
Mequinensa, Fraga, Calaceit i
Areny es parla del més bell i
més pur catalanesc del món».

J. Coromines amb J. Ferrer i Costa amb la mítica calaixera. Abril 1990
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TOT ENSENYANT LES DENTS

Valor: se le supone. Amb aquesta frase infamant, els espanyolets
mascles que vam tindre el dubtós privilegi de servir no se sap quina
pàtria (és una manera de dir: massa, que ho sabíem!) esdeveníem
habilitats per al combat en un hipotètic conflicte bèl·lic. Infamant,
per la repercussió que se’n derivava, i infamant també, per la
presumpció. Què vaig fer jo, perquè pressuposessen que sóc valent?
I valent, a més, en quins termes i per a què? I és que, en general, les
pressuposicions són odioses. Ho són perquè, quan són negatives, no
deixen de ser un judici sense advocat defensor i, quan són positi-
ves, sense fiscal acusador.

Est és el cas d’alguns «pares de la Pàtria», persones o institucions
de les quals donem com a fet universalment acceptat que són filantrò-
piques, cíviques o patriòtiques de pedra picada. I ara sí que parlo
d’un altre tipus de pàtria, la negada, no pas d’aquella que em va segres-
tar un any llarg de la meua vida. Ho donem per sabut (açò de ser
pares de la pàtria) sense tindre en compte que els interessos que les
mouen són tan respectables o miserables, com a mínim, com els
d’aquells als quals no atorguem tan honorable apel·latiu. I és que
tots tenim els peus de fang o, si em permeteu una imatge més grolle-
ra, tots caguem pel mateix forat.

Avui tinc en el punt de mira l’Enciclopèdia Catalana. No pas

Tot per la pàtria 
(sense exagerar)

Ramon Sistac

l’obra central, de referència, sinó una que se’n deriva. Per a mi i
per a moltes persones més vinculades a l’estudi i el coneixement
del territori, la Gran geografia comarcal de Catalunya (Barcelona,
1981-1985) ha estat una obra cabdal, gairebé de capçalera. I això
prescindint de Catalunyes i Aragons, de catalanisme i aragonesis-
me. Qui volia qualsevol dada sobre la Franja, la cercava a la GGCC
i punt: hi trobava seriositat, rigor, cientifisme... En tot cas, tant si
es creia com si no en els Països Catalans, l’únic que s’hi trobava a
faltar era la informació corresponent al País Valencià i a les Illes, a
causa d’una més que discutible justificació del concepte de Cata-
lunya, però de tota manera sabies prou bé què hi podies trobar.

Els venedors i venedores al servei d’eixa empresa (Enciclopèdia
Catalana) et bombardegen amb trucades telefòniques a totes hores,
amb una especial preferència per quan tens alguna cosa al foc. Amb
el seu do de l’oportunitat han aconseguit de malmetre’m dos souf-
flés, un escabetx de tonyina i, pel cap baix, quatre truites de carxo-
fes. I, tanmateix, sempre me’ls trac del damunt educadament. Fins
i tot, fa no gaire, vaig picar i els vaig acceptar els dos volums de
suplement de la GGCC. Em van garantir que totes les dades esta-
ven actualitzades amb tancament de 2004, i us ben asseguro que em
va costar una bona picossada. Doncs bé; què us penseu que va ser
la primera cosa que vaig fer en rebre els dos llibrots a casa? Ho heu
endevinat: buscar-hi les dades actuals corresponents a Camporrells.
Fes-te repicar. Ni Camporrells, ni Valldellou, ni Estopanyà. Ni cap
poble de la Franja, ni de la Catalunya del Nord, ni del Principat d’An-
dorra. Només d’allò que el Parlament de Catalunya “recollint el senti-
ment i la voluntat de la ciutadania, ha definit de manera àmpliament
majoritària com una nació”. La pròxima vegada no deixaré que se’m
creme la truita.

Els escolars del CRA del Torricó 
participen en una jornada de germanor

Anna Enjuanes

Els alumnes del Centre Rural
Agrupat  del Torricó, Algaió i
Vensilló  van participar en una
jornada de convivència el passat
14 de març.

Els colors van ésser la línia
argumental de les activitats
d’aquest any. Els escolars es
van dividir per cicles i van
desenvolupar les diferents acti-
vitats.

Així, els més petits van rebre
la visita d’un grup d’animació
de Saragossa que va dirigir les
activitats, i van fer diferents
tallers de plàstica i jocs  a més
de veure unes diapositives, en
les quals els colors eren els
protagonistes. També amb les
mans van confeccionar un
mural col·lectiu.

També, els alumnes de segon
cicle van treballar el tema dels
colors des de les arts plàstiques

com per exemple el collage o
l’esprai a l’estil graffiti, i els
alumnes de tercer cicle es va
encarregar d’il·lustrar grans
panels on els colors també van
ésser els protagonistes. A conti-
nuació van veure la pel·lícula
titulada Los Colores, realitzada
per l’ONG Cooperación Inter-
nacional, on els actors son 200
alumnes del col·legi Santo
Domingo de Saragossa, d’entre
3 i 13 anys  que pertanyen a 13
països, Algeria, Colòmbia,
Equador, Gàmbia , e tc…
Després hi va haver un col·loqui
on els estudiants van parlar del
tema de la immigració.

Els alumnes de secundaria
es van dedicar a tintar camise-
tes i a ocupar-se de la intendèn-
cia, a més de fer un llibre de
poemes també amb els tema
dels colors.

Alumnes del CRA del Torricó durant la jornada de germanor
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El català d’Aragó, objecte
d’estudi a la Sorbona IV

Carles Andreu

El litigi segons els mitjans de comunicació
Marta Canales - ACPV Casal Jaume I de Fraga

París, a quarts de set del
vespre del 15 de març al Centre
d’Estudis Catalans de la Sorbo-
na IV –que ocupa des de 1977
un edifici del segle XVII al
barri del Marais, al bell mig
del que en podríem anomenar
casc antic parisenc– es va cele-
brar una taula redona que tenia
com a tema ’Franja de Ponent:
llengua i cultura’. L’acte va
comptar amb la participació
d’Hèctor Moret, editor i inves-
tigador de la llengua i la lite-
ratura de la Franja, d’Eliseu
Trenc, professor de la Univer-
sitat de Reims i originari de la
Llitera, i un servidor com a

escriptor franjolí. Encara que
per raons de vagues i de mobi-
litzacions  estudiantils molt
fortes que aquests dies s’estan
produint per tota França no va
haver-hi el públic que cabria
esperar, la vesprada va resultar
força animada. 

Hèctor  Moret  va posar
damunt la taula la ’problemà-
tica franjolina’: la descripció
geogràfica, sociopolítica i
lingüística de la zona que no
constitueix una entitat històri-
ca però que es retroba tota ella
involucrada en una mateixa
exigència, la necessitat de fer
valorar i oficialitzar pel poder

polític el fet diferencial que
suposa ésser de parla catalana
a l’Aragó. Moret ens va fer un
resum precís de la situació
actual. Llàstima que l’exposi-
ció que sobre la llengua cata-
lana a l’Aragó que disposen les
associacions no fóra presenta-
da al Centre durant unes setma-
nes. Crec que, més endavant,
s’hauria de pensar en fer una
trobada més important, expo-
sició inclosa, i remoure les
institucions. 

Eliseu Trenc va portar la
contrària qüestionant el fet que
la Franja és una pura cons-
trucció abstracta ja que els fran-
jolins no han tingut mai una
consciència identitària única.
Ni tan sols hi ha una carretera
que comunique d’una punta a
l’altra del territori per tal de
relligar els quaranta-cinc mil
aragonesos catalanoparlants.
Sabut és que una bona carrete-
ra és un enllaç entre la gent.
Relliga. Correspondria més
anomenar-nos Frontera de
Ponent, que gent de frontera
som. Però la paraula frontera és
problemàtica, té un regust

agressiu, fa pensar en batalles
passades i en separacions defi-
nitives. Vam acordar finalment
que l’expressió Franja diu bé el
que vol dir i té fins i tot un xic
de poesia. Es tracta d’una fran-
ja de terra que es troba al
ponent de Catalunya i al llevant
d’Aragó. És a dir, que ens gitem
catalans i ens llevem aragone-
sos!

I jo, que visc a París, vaig
contar com després de més de
trenta anys parlant, pensant,
escrivint i somiant en francès,
a la mort del ’pareimare’, és a
dir, a la desaparició dels dos
meus progenitors, la llengua
materna em va intimar l’ordre
d’escriure en la nostra parla
que anomenàvem ’xapurriau’.
Com allò que afirmava la
pensadora Hanna Arendt es va
complir en la meua situació:
Al final només queda la llen-
gua materna. Ella, que fugint de
l’Alemanya dels nazis, va haver
de adaptar-se a l’anglès abans
de tornar a l’alemany. I és que
la llengua ja en el ventre matern
ens arriba passant gota a gota
per tots els alambins.

El passat dijous 16 de març,
a la Universitat de Lleida, el
Casal Jaume I de Fraga i l’as-
sociació Amics del Museu de
Lleida vam organitzar la taula
rodona MUSEU DE LLEIDA-
FRANJA DE PONENT. UN
PATRIMONI SILENCIAT, amb
la col·laboració del Col·legi de
Periodistes de Catalunya. 

Aquesta taula, formada per
periodistes lleidatans de dife-
rents mitjans de comunicació
(Pau Echauz, Francesc Xavier
Guillaumet, M. Jesús Ibàñez,
Anna Sàez, Rafel Ventura, i de
moderador, Ramon Mesull), va

tractar diferents vessant del
conflicte.  El tema més desta-
cat va ser el diferent tractament
de la informació que es fa des
de l’Aragó i des de Catalunya. 

A l’Aragó la societat, els polí-
tics i els mitjans han fet front
comú i han fet del litigi “tema
d’estat”. L’ Aragó explota el
seu sentiment de víctima cap
al Principat, fent-ho bandera
regionalista. En canvi i des de
Catalunya, la queixa dels perio-
distes lleidatans era la mentali-
tat de Barcelona a l’hora d’im-
plicar-se en el tema, ja que es
creu que si aquestes obres són

a Lleida i no al MNAC de
Barcelona, no deuen ser impor-
tants. Lleida és perifèria i el liti-
gi no afecta a Barcelona. 

També sobre aquest diferent
tractament informatiu, els perio-
distes van deixar clar quina és
la manera d’actuar de la prem-
sa aragonesa: s’han falsejat
informacions i se les ha fet creu-
re a l’opinió pública. Exemples
d’això són utilitzar el verb retor-
nar per parlar del patrimoni en
litigi, parlar de sentència en
ferm de Roma, assegurar que
Aragó té els béns catalogats en
la seva llei de patrimoni, afirmar

que el darrer recurs de Lleida no
prosperarà per defecte de
forma... aquests exemples
deixen clara una cosa: les mane-
res de fer premsa i opinió són
ben diferents, com tot. 

Un altre dels punts de consens
va ser sobre l’acord. Aquest
possible acord polític entre les
dues administracions, i segons
els periodistes, arriba massa tard.
La crispació política, els missat-
ges anticatalans, els insults al
Bisbe Ciuraneta, la proliferació
d’informacions incertes, fa que
Lleida no vulgui un acord; Llei-
da vol justícia. 

París, pont al riu Sena

R
IC

A
R

D
 S

O
LA

N
A

Temps de Franja 55  31/3/06  17:52  Página 14



Núm. 55. Abril de 2006TEMPS DE FRANJA 15TEMA DEL MES

La Secció filològica aprova la incorporació d’Artur Quintana

Un nou estudiós de la Franja, a l’IEC
Natxo Sorolla

L’Institut d’Estudis Catalans
ha aprovat a principis de març
la incorporació d’Artur Quin-
tana a la Secció Filològica.
Amb aquest nomenament ja
són dos els especialistes en la
Franja de Ponent que formen
part de la Secció. L’Institut
d’Estudis Catalans és una
acadèmia d’acadèmies l’alta
recerca científica, fundada
l’any 1907. Des de 1991 és la
institució que disposa de l’au-
toritat lingüística sobre el
català segons la legislació
espanyola, i s’encarrega d’es-
tablir i actualitzar la normati-
va lingüística del català en tots
els territoris de llengua cata-
lana, entre ells la Franja de
Ponent. En els darrers temps
l’Institut d’Estudis Catalans
ha mostrat un desig especial
en obrir-se i descentralitzar-se
respecte a la seua seu de Barce-
lona. Ha obert seus a Alacant,
Castelló, Lleida i la Catalunya
Nord. Podem emmarcar este
nomenament també en este
interès pel major reconeixe-
ment de la diversitat territo-
rial.

Entre les raons per al seu
nomenament, s’esmenta que
Quintana és una  «personalitat
respectada tant a Catalunya i
l’Aragó, pot ser un bon infor-
mant de la situació de la Fran-
ja (especialment del  sud
d’aqueix territori) i del Carxe,
una zona que fins ara no ha
gaudit de gaire presència ni
atenció per part dels mitjans
acadèmics. La seua presència
a la Secció Filològica com a
membre corresponent podria
esdevenir, a més, el reconei-
xement a una persona que
gairebé es pot dir que ha consa-
grat la seua vida a la defensa
del català en les terres d’ad-
ministració aragonesa». 

L’obra científica d’Artur

Quintana, nascut a Barcelona
el 1936, s’ha destacat per l’es-
tudi del català a la Codonye-
ra, a la part més occidental del
Matarranya, on va realitzar una
tesi doctoral. Des de 1974,
Quintana ha estat bibliotecari
de la Biblioteca del Palatinat
a Espira (Alemanya) i també
professor encarregat de curs
de llengua i literatura catala-
nes de la Universitat de Heidel-
berg. En el seu currículum es
troba la presidència de la
Comissió de l’Aragó del Segon
Congrés Internacional de la
Llengua Catalana (1985-1986)
o  l a  pa r t i c ipac ió  com a
membre d’honor del Conse-
llo d’a Fabla Aragonesa i
membre del Consello Asesor
de l’Aragonés. També parti-
cipà en les comissions d’ex-
perts consultades pel parla-
ment aragonès en l’elaboració
de la llei de llengües que el
govern té aturada.

A més del valor d’este
nomenament com la partici-
pació de a Franja en la nostra
entitat normativa de la llen-
gua, també es pot considerar
un reconeixement als centres
de recerca i l’activisme de la
Franja que s’agrupen en la

Iniciativa Cultural de la Fran-
ja, i que presidix l’Artur Quin-
tana, amb la participació del
CERIb (Centre d’Estudis de la
Ribagorça), l’IEBC (Institut
d’Estudis del Baix Cinca), els
Consells Locals de la Franja i
l’Associació Cultural del
Matarranya. 

Artur Quintana i Ramon
Sistac ja són els dos especia-
listes de la Franja de la Secció
Filològica. Ramon Sistac,
especialista en dialectologia,
també és autor d’un espai habi-
tual a Temps de Franja. 

UNA BIBLIOGRAFIA IMPRESCINDIBLE 
PER A ESTUDIAR EL CATALÀ DE L’ARAGÓ

Entre les seues publicacions, podem trobar molta bibliogra-
fia bàsica per a l’estudi filològic del català a la Franja, com El
parlar de la Codonyera; El català a l’Aragó; La nostra llen-
gua. Gramàtica de llengua catalana; El aragonés residual del
Bajo Mezquín o treballs sobre la literatura oral de la Franja a
Lo Molinar i Bllat colrat! Quintana té publicada també abun-
dant literatura en alemany sobre lingüística catalana, com Hand-
buch des Katalanischen (=Gramàtica catalana per a alemanys);
És rellevant també la seua participació al Lexikon der roma-
nischen Sprachen amb un article sobre gramàtica contrastiva del
català. Participà a més amb diversos articles a Informationen
über Katalonien i amb  diferents traduccions de l’alemany al
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El dimarts dia 21 de març es
va inaugurar a la Universitat
de Saragossa l’exposició itine-
rant: «La Llengua catalana a
l’Aragó», que es podrà visitar
fins el 31 de març a la Biblio-

teca de Humanidades María
Moliner, a la Facultat de
Lletres. Aquesta exposició,
produïda per l’Associacó
Cultural del Matarranya i
Iniciativa Cultural de la Fran-

La llengua catalana s’exposa
a la Universitat de Saragosa

Pepa Nogués

El català es consolida a la Fira Aragón Educa
Antoni Bengochea

ja, va estar exposada la setma-
na passada també a Saragossa,
al «II Salón de Educación,
Formación y Empleo que orga-
nitza el Gobierno de Aragón».

L’acte va estar presidit pel
Vicerector de Proyección
Social y Cultural y Relaciones
Institucionales, Dr. José Mª
Rodanés, que va ressaltar la
importància de l’exposició en
la defensa de la diversitat
lingüística i el recolzament de
la Universitat. També van parti-
cipar en la presentació, la
Directora del Departament de
Lingüística General e Hispá-
nica, Dra. Mª Antonia Zorra-
quino, qui va agrair als profes-
sors de català el fet de portar
aquesta exposició, i la Dra. Mª
Rosa Fort, professora titular de
l’Àrea de Filologia Catalana,
que va destacar la importància
de l’acte precisament en el

moment en què s’acompleixen
20 anys de la implantació de
l’ensenyament del català a la
Universitat de Saragossa. A
l’acte van assitir uns 70 alum-
nes de la Universitat, de les
assignatures de llengua cata-
lana i sociolingüística, que
posteriorment van seguir la
visita guiada a l’exposició de
la mà de Pepa Nogués, en
representació de l’Associació
Cultural del Matarranya.

L’exposició intenta expli-
car els diferents aspectes rela-
cionats amb la llengua catala-
na a l’Aragó: la història, el
marc legislatiu, la investiga-
ció lingüística, la literatura
popular i d’autor, la sociolin-
güística i també les caracte-
rístiques del territori. Prope-
rament, l’exposició es mostrarà
a Calaceit, Gandesa, la Fata-
rella i Alcanar.

Malgrat la conjura política,
no massa favorable, la presèn-
cia del català a la Fira d’Edu-
cació organitzada pel Govern
d’Aragó ha eixit reforçada.

Per segon any consecutiu
l’ensenyament del català va ser
invitat a participar a la Fira
«Aragón Educa», i aquesta
vegada hi va haver una més
gran presència de cartells anun-
ciadors que l’any passat.

L’excel·lent exposició El
català a l’Aragó estava molt
ben situada a l’esquerra de l’en-
trada principal i molt a prop de
l’estand del català. Era la millor
exposició de la Fira i proba-
blement la que més interès
suscità, essent l’enveja de
moltes associacions culturals.

Els alumnes de  català de la
Franja van ser els protagonis-

tes el primer dia, el dijous 16.
Aquest any van vindre a visi-
tar-nos de Fraga (Col·legi M.
Servet i l’IES R.J. Sender) del
CRA de Torrent, de Saidí, i els
CRAS del Torricó i de la Llite-
ra (Albelda, el Campell, etc.).
Tots ells gaudiren de l’exposi-
ció, que va explicar Marc
Martí, i de les actuacions de
Poliglota Teatre i d’Anton
Adad.

Els altres dies 17, 18 i 19 de
març hi va haver una gran
animació i ens visità un públic
variat i pintoresc (fins i tot una
senyoreta, probablement de
Sòria, que ens va prendre per
representants de l’Administra-
ció i ens va abroncar per consi-
der que l’ensenyament del
català havia de ser present arreu
de l’Estat Espanyol).

El nombre de
visitants a la Fira
va  augmen ta r
enguany (malgrat
el fluix funciona-
ment dels trans-
ports) i molta gent
es va interessar pel
català. Als més
interessants els
vàrem apuntar el
nom i telèfons o e-
mails (creiem que
en aquest apartat
hi va haver una
mica menys d’in-
terès que l’any
passat).

Per finalitzar ens cal agrair la
col·laboració dels mestres de
català que hi participaren i feli-
citar amb efusió a totes les
persones representatns de les

associacions que van ser
presents a l’estand al llarg dels
quatre dies. Esperem que tot
tinga continuïtat els propers
anys.

Presentació de l’exposició El Català a l’Aragó a la Universitat de Saragossa
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GALERIA DE PERSONATGES

Dubtes (polèmics)

Esteve Betrià

Dissabte 11 de març. Al tardet arribo a casa després d’assistir
a l’homenatge a l’escriptor Jesús Moncada celebrat a Tortosa en
la jornada del Moviment per a la Renovació Pedagògica de les
Terres de l’Ebre del curs 2005-2006. Duc a les mans un exem-
plar, encara amb la tinta fresca, del número d’aquest mes de
Temps de Franja. El llijo (vinc de Tortosa), com de costum, amb
fruïció i em criden l’atenció un parell de preguntes en dos textos
diferents que inviten, si més no a mi, a la  reflexió pausada.

Em topo amb la primera pregunta a la part final de l’article
’Guiris i chapurreau’de Silvestre Hernàndez. Hi llijo que «Chapu-
rreau és una altra d’aquestes parauletes, afectuosa per a alguns,
i que camina per la corda fluixa, en massa ocasions amb evident
intenció de provocar enfrontaments, de manera que es freni el
desenvolupament d’una forma autòctona de procedència inqües-
tionable.» Tot seguit l’autor de l’article es pregunta si «Hem de
continuar utilitzant aquesta expressió o hauríem d’anar substi-
tuint-la per altres menys proclius a ser mal emprades i pitjor inter-
pretades?» Hi reflexiono, i em demano si té sentit o és pertinent
la pregunta; si, avui per avui, encara hem de valorar la possibi-
litat d’emprar el terme chapurreau/xapurreau per a referir-nos

a la nostra llengua? Continuo reflexionant-hi: ¿que potser hi ha
voluntat de desenvolupar una forma autòctona, encara que siga
de procedència inqüestionable, per a denominar-la? ¿Que potser
en Silvestre Hernàndez pensa en alguna denominació que no siga
català per a referir-nos al català? No sé, no ho acabo d’enten-
dre, dec de tenir el cap emboirat.

Torno enrere, i em topo amb la segona qüestió que m’ha cridat
l’atenció a la part final de l’entrevista feta per Josep Espluga a
Mercè Miranda, regidora de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Tamarit i coordinadora de l’Associació Ramon Vives de
Castellonroi. Hi llijo “Potser que fóra l’hora de plantejar-nos el
crear l’Institut d’Estudis Lliterans, com d’altres comarques
veïnes tenen”. Hi reflexiono i em demano si no ha arribat l’ho-
ra que els responsables nominals de les pioneres entitats cultu-
rals nascudes a la Llitera en defensa i foment de la llengua i la
cultura catalanes prenguen consciència, amb un gest d’elegàn-
cia intel·lectual que sens dubte els honorarà, de la seua llarga inac-
tivitat i facen pública la seua autodissolució. Es tractaria de fer
un gest de dignitat i realisme que hauria de permetre, tot tenint
ben present experiències i reflexions de les històriques entitats,
avançar en la creació d’un Institut/Centre d’Estudis Lliterans que,
a la manera de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, el Centre d’Es-
tudis Ribagorçans o l’Associació Cultural del Matarranya, fos
capaç d’aglutinar de manera eficaç, des de la societat civil,
esforços i capacitats en la defensa i foment de la llengua i la cultu-
ra catalanes de la Llitera. Entenc que seria la manera de seguir
des del present, d’actualitzar, un vell eslògan d’ara fa trenta
anys: ’Llevantem la Llitera que està bastant per terra.’

Zoraida Morera Velázquez, colombiana, treballadora d’un locutori a Fraga
«A l’arribar vaig trobar un altre món, una altra llengua, altres costums»

C.M. i D.S.

Nascuda a Bogotà l’any 1978,
va estudiar Mercadotècnia a la
Universitat de la capital colom-
biana. Després d’acabar els seus
estudis volia haver anat  als
Estats Units, amb el seu home,
Abel Garí. Una compatriota
coneguda, que l’escrivia cartes
parlant de les possibilitats
d’aquell país i el haver anat un
cop de vacances, l’animaven a
creuar la frontera que els duria
al nord. Però la mort del seu
pare va canviar els plans i des
de l’any 2000  resideix a Fraga
i des de fa un any treballa a un
locutori telefònic de la capital
del Baix Cinca.  Quan va arri-
bar trobà bastant ajut en el
Centre d’Atenció a l’Immigrant.
Allí els nouvinguts poden acon-
seguir informació i suport sobre
treball, allotjament, conèixer

CRÒNIQUES TAGARINES

altres costums. Els costums els
vaig assimilar. La vergonya se
me’n va anar de seguida i
l’Abel m’ajuda molt en l’ús del
català. Em corregeix i m’anima
a emprar-lo» –explica.

«A vegades, quan parlo per
telèfon i em parlen en català,
segueixo la conversa en català.
A voltes, al notar que sóc
estrangera són els altres els que
es passen al castellà, però jo
els animo a que continuen
parlant en la seua llengua»
–afegeix. 

Els seus dos fills, Juan David,
de quatre anys, i Maria Victò-
ria, de dos, s’adrecen al pare
“en català sempre. A mi  em
parlen habitualment en castellà,
però cada vegada més, em
parlen en català i m’ajuden
quan no em sé una paraula».

altres emigrants, etc.
«Quan vaig arribar ací, al

principi vaig trobar un altre
món, una altra llengua, uns
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Jo que m’havia queixat que passaven les setmanes i els mesos
i que ningú no piulava pels nostres pobles, ni els mitjans de
comunicació, sobre el litigi del patrimoni del bisbat de Lleida, i
incloc també aquesta revista nostra que fins al núm. 52, el de gener,
no havia mogut cap fitxa; de fet es repetia el mateix escenari de
quan la segregació de les parròquies. Per cert, abans de continuar,
que el tractament que s’hi va fer a TdeF és del tot meritori i cal
felicitar la publicació per les aportacions tan interessants. Ara potser
semblarà que em passo de llaçada, tornant a escriure sobre el
conflicte de les obres d’art religiós del Museu diocesà i comar-
cal de Lleida i corro el risc que apagueu el llum abans de conti-
nuar llegint. Però encara no me’n ser estar, de pensar en tot el
que s’esdevé al voltant del litigi. Aquestes últimes setmanes he
fet una cosa que no estic segur que sigui del tot recomanable; he
estat amatent a fixar-me en qui deia què al respecte (i també qui
hi callava). Un ja té la idea presa –i la preferència– i segurament
que se’m pot acusar de tendenciós, què hi farem! Llevat de la gent
del Segrià que se n’ha sentit concernida i ha actuat amb una tena-
citat admirable i amb la  coherència necessària, he vist com el
Principat, en general, ha demostrat un desinterès considerable; i
quan s’hi han manifestat no han passat d’argumentar que això
és una cosa de competència eclesiàstica i que Catalunya ha de

complir donant-los la raó, no siga que arribe a ser un greuge per
als aragonesos i en provoque un distanciament cap als catalans
(poseu-hi Xavier Bru de Sala, a La Vanguardia, o Marçal Sintes,
a l’Avui); uns comportaments aquests que pareixen eixits de cal
PSC, on volen mantenir la bona relació amb els col·legues de la
DGA, des d’on no han deixat d’espantar que això de Lleida és
com allò dels Papers de Salamanca però a l’inrevés (!), com ha
dit més d’un camí l’amo Iglesias. A l’Aragó estricte (anava a dir
profund), tothom es manifesta de manera monocolor: ens els han
de tornar (quina mania amb el verb tornar!), perquè sí, perquè ara
això és un altre bisbat, i ja n’hi ha prou! (prou?, de què?, de 1000
anys d’història comuna, per exemple?). Val a dir que entre aquests,
n’hi ha d’una bel·ligerància més perillosa, com la del PP i les seves
accions recollint signatures i organitzant saraus com l’anunciat
a Roda d’Isàbena...  

A la Franja, si em guio per l’acte que es va fer a Fraga, al Palau
Moncada, on es va explicar la necessitat de mantenir el patrimo-
ni històric del bisbat, la cosa es mou entre silencis que no saps
ben bé què atorguen i actituds porugues, pròpies d’un col·lectiu
com el nostre, bandejat de tot i per tothom, arraconat en la ignoràn-
cia, a qui se li donen les coses fetes i pastades. Tornant a la sessió
del Moncada, jo hi vaig veure persones que van poder sentir
arguments coherents i sòlids per entendre les raons que mouen
la unitat del Museu i la no alienació del patrimoni de l’àmbit histò-
ric del bisbat que, si s’arribés a produir, seria un espoli en tota
regla; però també vaig prendre nota de la decepció que em va
produir la intervenció de Francisco Bertran, l’exalcalde: fora de
lloc i injusta. En fi, tot es despatxa, fins i tot el silenci i la deser-
ció dels qui no es veuen concernits perquè l’afer és una cosa reli-
giosa i «punto», que diu aquell.   

Es(x)poli(o) 
i concerniment

Francesc Ricart

SOM D’EIXE MÓN

El Grup Balear d’Ornitolo-
gia i Defensa de la Naturalesa
(GOB) i altres entitats han ence-
tat una Iniciativa Legislativa
Popular amb la intenció d’atu-
rar les sovintejades agressions
que pateix el territori de les Illes
Balears. Aquesta iniciativa
permet que la ciutadania, repre-
sentada per un mínim de 10.000
signatures, presente directament
al Parlament illenc una propo-
sició de llei.

El text que es vol presentar
aborda el problema de les auto-
pistes d’Eivissa i de Mallorca,
les noves ampliacions d’aero-
ports, les urbanitzacions sobre
zones protegides o les declara-
cions d’interès general per a
camps de golf i parcs temàtics,
i aposta per un model de desen-
volupament respectuós, que

Moviments de terra
Carme Messeguer

garantisca la qualitat de vida i
un futur econòmic digne per a
les Illes. 

Entre els darrers atemptats
contra el medi ambient desta-
quen el projecte de construcció
d’un dic al port de Ciutadella,
a l’illa de Menorca, paradoxal-
ment declarada Reserva de la
Biosfera, que es va aturar
gràcies als gairebé 13.000
correus electrònics enviats al
Ministeri de Medi Ambient; la
construcció de l’autovia d’Ei-
vissa, que unirà l’aeroport, la
capital de l’illa i Sant Antoni
de Portmany, paralitzada per la
mobili tzació veïnal;  o la
instal·lació d’una piscina per a
P.J. Ramírez i Ágata Ruiz de la
Prada en espai públic, en la que
Rusiñol va anomenar «l’illa de
la calma», que ha aconseguit

bloquejar temporalment un èpic
assalt al terreny acotat protago-
nitzat per membres del Lobby
per la Independència i d’Es-
querra Republicana.

El GOB compta amb una llar-
ga trajectòria en defensa dels
valors ambientals  i de l’equili-
bri entre les activitats humanes
i la conservació de la natura.
L’entitat es va crear a Menorca
l’any 1977 (on compta amb més
de 1.000 persones associades)
i està implantada actualment
també a Mallorca, Eivissa i
Formentera.

Paral·lelament, al País Valen-
cià, setanta organitzacions civils
aplegades dins la plataforma
Compromís pel Territori,
concentrava a finals de febrer
davant del Palau de la Genera-
litat a València, dues mil perso-

nes per protestar contra la polí-
tica territorial i ambiental de la
Generalitat valenciana i denun-
ciar les constants agressions al
medi ambient, l’especulació del
sòl i l’aigua, la destrucció del
paisatge en favor de la cons-
trucció i la producció d’oci amb
l’exclusiva finalitat del benefi-
ci particular immediat.  La plata-
forma Compromís pel Territo-
r i  ha  convocat  una  nova
concentració a València per al
mes de maig.

I aquí a la Franja, algú ha vist
passar una Llei de Llengües?
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La Generalitat admet la cessió dels béns eclesiàstics 
basant-se en irregularitats jurídiques (I)

Associació Amics del Museu

La Generalitat ha buscat una
argumentació jurídica per lliu-
rar 92 obres del Museu de Llei-
da Diocesà i Comarcal al bisbat
de Barbastre-Montsó. Les
obres estan incloses en el Catà-
leg de Patrimoni Cultural
Català i, per tant, protegides
per la llei 9 de 1993 de Patri-
moni Cultural Català.

Les obres catalogades no es
poden desmembrar sense auto-
rització del Departament de
Cultura, però la Generalitat ha
decidit lliurar-les a Barbastre
amb una fórmula jurídica inèdi-
ta : e l  “canvi  d ’ub icac ió
d’obres” sense descatalogar-
les com a col·lecció. Els juris-
tes asseguren que un cop passin
la ratlla, els objectes seran irre-
cuperables, perquè Aragó els ha
catalogat també com a bé propi. 

El President de la Generali-
tat ha delegat al capdavant
d’aquest assumpte, per davant
de la Consellera de Cultura,
Caterina Mieras, un aragonès,
el secretari de Presidència
Ramón García-Bragado.
García-Bragado ha fet les
darreres setmanes múltiples
trucades a les instàncies cata-
lanes que s’oposen al lliura-
ment perquè n’abandonin la
defensa. En aquesta línia s’han
d’emmarcar les declaracions
del director general d’Arqui-
tectura i Paisatge, Joan Ganyet,
i de la consellera d’interior,
Montserrat Tura, animant a
donar les obres, o les pressions
als membres de la junta de
l’Associació de Museòlegs de
Catalunya perquè es mostrin
favorables al lliurament en un
informe que els ha demanat el
Departament de Cultura.

Fonts jurídiques del bisbat
de Lleida han expressat que si
les obres surten del museu es
cometrà un espoli contra el seu
patrimoni. L’associació Amics
del Museu considera que el
lliurament de les obres a

Barbastre representaria una
lapidació del patrimoni lleidatà
i una traïció del president de la
Generalitat als seus adminis-
trats. Les obres només tenen
sentit juntes perquè constituei-
xen el testimoni històric de vuit
segles d’història i cultura comu-
na de les parròquies i de les
comunitats que van integrar el
bisbat de Lleida. 

La ciutadania de Lleida, tal
i com ha manifestat darrera-
ment en els mitjans de comu-
nicació, interpreta que el lliu-
rament de les obres ha estat
acordat entre la Generalitat, la
Diputació General d’Aragó i
el Govern espanyol, i consti-
tueix  la torna a la recuperació
dels documents de la Genera-
litat republicana.  El President
de la Generalitat, Pasqual
Maragall, va enviar una carta al
seu homònim aragonès, Marce-
lino Iglesias, el 23 de gener
passat, comprometent-se a
“retornar” les obres, un verb
que l’Administració Catalana
encara no havia usat mai públi-
cament. Però, retornar a qui?,
perquè les obres no han estat
mai a Barbastre. 

Són massa coses que “s’em-
porten” els catalans: papers,
Gas Natural, Estatut... i cal
cedir en el punt més assequible.
Lleida es nega, però, a servir de
moneda de canvi d’una conjun-
tura política puntual, i més quan
els papers dipositats a Sala-
manca tenen un valor sobretot
simbòlic, però el patrimoni del
Museu de Lleida Diocesà i
Comarcal representa un testi-
moni patrimonial únic d’una
gran riquesa artística i històri-
ca. El primer cas constituïa un
espoli de guerra; en el segon,
en canvi, es tracta d’un museu
legalment constituït amb el
patrimoni propi d’un territori
anterior a la mateixa existència
de Catalunya i d’Aragó. Algu-
nes d’aquestes obres, a més,

són originàries de la Seu de
Lleida, que el bisbat va distri-
buir per totes les seues parrò-
quies, incloses les de l’altre
cantó del Cinca, quan Felip V
la va convertir en caserna. El
Govern sembla que vol lliurar
també quatre objectes recla-
mats per Barbastre que els
documents proven que proce-
deixen de parròquies catala-
nes. A més, Aragó ja ha anun-
ciat que un cop li arribin
aquestes obres, continuarà la
reclamació d’una part de l’Ar-
xiu Capitular de Lleida així
com dels objectes de Sixena,
que la Generalitat va comprar
als anys 80. 

D’altra banda, les obres no
anirien als llocs d’origen, sinó
a una població, Barbastre (o
potser a Torreciudad), total-
ment aliena al medi en el qual
van ser creades, el bisbat de
Lleida, que data de l’època de
la conquesta cristiana, al segle
XII. La pràctica totalitat de les
poblacions de la Franja, de
parla catalana, es van oposar
des del primer moment a inte-
grar-se en un bisbat amb el qual
no tenen cap vinculació.

Les declaracions de membres
del Govern de la Generalitat i
del ministeri de Cultura van
dirigides a preparar el terreny
del lliurament quan asseguren
que “aquest és un litigi ecle-
siàstic i és el Vaticà qui deci-
deix”. Això no és així: la Santa
Seu reconeix expressament que
se supedita a les lleis dels estats
pel que fa al patrimoni, i no
només això, les lleis espanyo-
les especifiquen que l’Esglé-
sia no és propietària dels béns,
sinó que únicament en té la
possessió. 

El Vaticà, concretament la
Congregació per als Bisbes,
encara no ha emès cap sentèn-
cia al respecte, sinó únicament
un decret de resolució que esta-
bleix que es lliurin les obres a

Barbastre. El bisbat de Lleida
va presentar un recurs a aquest
decret emparant-se en la
propietat legítima de les obres,
i aquest encara no s’ha resolt.
Lleida té documents qualifi-
cats notarialment que proven
que cadascuna de les 92 peces
en litigi van ser comprades o
permutades legalment pel bisbe
Josep Messeguer (que va
encapçalar la mitra lleidatana
entre 1890 i 1905), que les va
salvar d’una desaparició segu-
ra. Algunes, com un retaule de
Saidí, servien de porta, i d’al-
tres, estaven a punt de ser venu-
des.

Segons els drets canònic i
civil, allò que dóna propietat,
títols a part, és la possessió
pacífica, pública, ininterrom-
puda i de bona fe, que el dret
català fixa en un termini de sis
anys, i les obres són al museu
de Lleida des de finals del segle
XIX. Roma se salta les seues
pròpies lleis museístiques i,
basant-se en aquesta lògica,
l’Ajuntament de Ripoll ha
reclamat a la Santa Seu una
Bíblia produïda al segle XI  al
monestir de Santa Maria que
ara és als museus vaticans. Els
Amics del Museu encoratgen
a altres poblacions catalanes a
fer el mateix.
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Artur
Quintana
a l’IEC
El filòleg
resident a la
Codonyera
acaba de ser
incorporat a la
Secció
Filològica
d’aquesta
institució.
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Reunió a Queretes
El 12 de març es va celebrar la II Trobada
Comarcal de Dones del Matarranya amb
gran èxit de debat i de públic.
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Divina
Sabaté
exposa
a la Xina
L’artista
fragatina
passejarà la seua
obra per centres
culturals de
Quanzhou i
Shangai.

El català
visita
Saragossa

El català
visita
Saragossa




