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Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó
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Entrevista a David Badia
El biòleg fragatí ens parla dels principals
problemes mediambientals de la comarca
del Baix Cinca.

Festa del
tossino
Albelda celebra
la XX edició
d’aquesta
tradició popular
que cada any
presenta més
continguts
culturals.
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Trobada de corals
La vila de Massalió acull la Setena
Trobada de Cant Coral de la Comarca del
Matarranya.

SALVADOR PALOMAR

Diablets de Sant Antoni de la Freixneda

Ja tenim
Patronat!
Ja tenim
Patronat!

ES CONSTITUEIX A BARCELONA EL PATRONAT
DE L’ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ
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Si les associacions de les diferents comar-
ques franjolines haguéssem de fer un balanç
anual del que ha suposat l’any 2006 per a la Fran-
ja, aquest estaria qualificat com a «Annus horri-
bilis»; un any, que començàvem demanant expli-
cacions als diferents grups parlamentaris sobre
el calendari de una futura «Llei de Llengues».
Les respostes, a principis d’any, de que s’està
treballant «en ello» no es feren esperar. Més
endavant, davant la nova Reforma estatutària,
la Iniciativa Cultural de la Franja (amb les seves
branques: ASCUMA, IEBC, Consells, CERIb),
juntament amb els Casals Jaume I de Fraga i
l’Ateneu Popular del Baix Cinca, tornaren a
exposar a les Corts d’Aragó i als diferents grups
parlamentaris aragonesos una redacció diferent
al articulat 8è de la Reforma, i fins i tot, es
demanava una compareixença pública per a
exposar la nostra visió. Un cop més, i tot i seguir
fil per randa el funcionament intern de les Corts
aragoneses, el màxim òrgan parlamentari de
l’Aragó i llurs forces polítiques no es dignaren
a contestar. Fins i tot, la CHA, defensora de la
cooficialitat del català i molt crítica amb el nou
estatut fins al punt de negar-se a recolzar-lo, entre
altres punts, per l’article vuitè, tampoc ha respost
a la petició de les diverses entitats. 

Una actitud similar dels poders públics va
tindre la presentació de trenta mil firmes de
ciutadans en contra de la Llei de Muntanya, les
quals no foren escoltades ni pel Govern ni per
les Corts; i pel que fa a les llengües, en dos anys
s’han trencat les aspiracions de més de dues
dècades reclamant la cooficialitat del català a
la Franja. Ara s’inicia un cicle nou. 

Però aquest any, també ha estat greu, perquè
per primer cop en molt temps s’ha expressat el
català de la Franja com a «xapurrejat» en un lloc
públic tant representatiu com les Corts, sense cap
reprovació més que la de la CHA. L’autor
d’aquest despropòsit, que a hores d’ara encara
no s’ha retractat és, ni menys ni menys que el
flamant Justícia d’Aragó, un personatge que al
2005 ni es va preocupar, com ho vàren fer els
seus antecessors, per les llengües minoritàries,
perquè considera que no són minories socials
de l’Aragó mostrant d’aquesta manera una
opinió molt diferent a altres antecessors seus que,
especialment als anys 90, quan era Justícia
l’Emilio Gastón, van arribar a insinuar a les
Corts la tramitació d’una Llei de Llengües. Però
la realitat és que la promesa d’enviar un avant-
projecte al Parlament aragonès ha estat ajorna-
da durant dos legislatures senceres. 

Malgrat tot, des de l’associacionisme s’ha

continuat treballant en pro de la dignificació de la
llengua i cultura catalanes de la Franja. Jornades
com les del Matarranya (la ja consolidada Troba-
da Cultural, el projecte musical Sons del Mata-
rranya, exposicions, etc) El Baix Cinca (amb un
ampli i emotiu homenatge a la figura i l’obra de
Josep Galan, el concert de Lluís Llach, Cinga
Forum, etc.) La Ribagorça (amb les Jornades i un
curs de Guerra Civil per la Ribagorça i la Llite-
ra), mostren el dinamisme cultural i la vitalitat de
la llengua i cultura catalanes de i a la Franja. Ara
bé, com va deixar palès la trobada matarranyen-
ca, la preocupació i l’aparició als mitjans de comu-
nicació turolencs del Matarranya és ben minsa, i
això que existeix la columna de «Viles i gents» a
la premsa comarcal i «lo Cressol» al Diario de
Teruel. 

Al nord, Lleida és la receptora de la franja
septentrional en front d’una llunyana Osca o unes
despreocupades Barbastre i Montsó. La macro-
Ribagorça, és un territori que té una part impor-
tant dins de la Franja, i a més a més, darrerament,
tant la zona pirinenca com la prepirinenca de la
Franja gaudeixen d’un dinamisme econòmic poc
conegut, però admirat per l’economista Ramon
Tremosa i Balcells als seus articles a l’Avui». Tot
i això, per a tota la premsa, fins i tot la comarcal,
el que prima és la capital, la Graus-gorça, que
junt amb Campo, Benasc i Castilló de Sos acapa-
ren la informació, quedant en darrer lloc, Bena-
varri. D’aquesta manera, la desinformació sobre
les llargues valls de l’Isàvena i la Noguera Riba-
gorçana és pràcticament total, i no cal dir si ens
referim als actes que es fan en català. D’aquesta
manera, des de les corporacions municipals i
comarcals i la premsa provincial es realitza, cons-
cientment o inconscientment, una desinformació
i una censura lingüística que recorden més a
èpoques passades que molts pensàvem que ja esta-
ven superades. 

En definitiva, 2006 ha estat un any d’abundants
treballs en i pel català per part de les Associacions
de la Franja, que no sempre han calat en el subcons-
cient dels habitants de les capitals aragoneses,
poc sensibles a la diversitat cultural del territori,
ni en una part dels nostres veïns franjolins, aquells
que viuen i treballen, o que estiuegen i estimen la
Franja. Poc podem fer en la nostra tasca divulga-
tiva si les corporacions i els mitjans de comuni-
cació no difonen les nostres agendes. Encara que
sempre quedarà la tasca dels mitjans pròpis i inter-
net per a demostrar que encara sobrevivim amb
força i dinamisme. Per la qual cosa, tot i que la
Franja, en ocasions, sembla inexistent…podem
afirmar que si que ho és; però segons per a qui!

Una franja inexistent?
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s  u  m a r  i salutació del director
Va ser molt il·lustrativa l’assistència com a informador a l’ac-

te de constitució del Patronat de la Corona d’Aragó.
Va ser curiós observar com va ser el president Balear, Jaume

Matas (PP), qui va obrir el foc de les intervencions bilingües:
un bocí en castellà i un altre en català. Opció que van seguir (premeditadament? Per inèrcia?) la
resta dels presidents de l’antiga Corona d’Aragó.  

També em va cridar l’atenció el fet de que alguns dels periodistes aragonesos que van vindre
a cobrir l’acte es van quedar bocabadats en descobrir que el seu president parlava «tan bé» el català.
No és d’estranyar el seu desconeixement d’aquest fet, perquè tant la ràdio i la TV pública arago-
neses es van cuidar de resumir només la part castellana del discurs («per respecte als televidents
que no l’entendrien»– em va replicar una jove periodista de Aragón Televisión, (la… nostra?).

També altres periodistes vam al·lucinar bombolles en veure a «Francisco» Camps parlar anima-
dament amb Matas i amb els altres presidents, mentre prenien cava o veien la interessant expo-
sició inaugurada a la planta baixa del Palau del Lloctinent en una llengua que diu que no és la
seua ni l’ha après mai. I entenia i se l’entenia tot! Tot un portent, el senyor Camps. 

Màrio Sasot
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Hípica internacional al Matarranya!!!
Compte!!!

Al darrer TdF, escrit per en Lluís Rajadell, hi
apareix un article referent al concurs de salts
internacional celebrat el passat setembre a Mont-
roig a la finca anomenada Torre del Marquès.

És evident que això pot representar una promo-
ció turística molt important per la comarca, ara
be jo no estic tan segur dels beneficis que això
pot portar a mig i llarg termini. Tal i com es diu
a l’escrit l’empresari valencià, Mariano Garcia
ha posat en marxa un ambiciós i estrambòtic
projecte hípic. Cal tenir en compte l’indret a on
es va celebrar el concurs, jo vaig ser-hi, vaig
quedar meravellat de l’espectacle que em va
regalar la natura, el punt era un espai majestuós
encerclat de muntanyes, pinedes, planures i
terres de conreu, amb un cel clar i lluminós que
ens feia de sostre, no es podia demanar més.

He de dir que l’organització fou perfecta i
l’espectacle impecable, el que passa es que segu-
rament l’ecosistema de la zona se’n devia ressen-
tir ja que hi acudiren centenars de persones,
això si a cavall dels pertinents automòbils (no
s’hi podia anar d’altra manera) la qual cosa no
beneficià en res a la natura.

Això, tot i ser important, no és el que més em
preocupa, el que realment em preocupa és que
darrera d’aquest fet puntual hi pugui haver movi-
ments especulatius en el futur. Al diari La Comar-
ca del 26-9-06 hi ha un titular que diu «Comien-
zan los preparativos para el concurso de 2007»
i diu «Los responsables del concurso hípico
piensan ya en las mejoras que incorporarán en
la edición del 2007. La creación de una pista
cubierta y el estudio para un hotel son algunos
de esos proyectos».

Mireu, en aquest país som especialistes en
carregar-nos allò que la natura ens dóna; ens
hem carregat les costes, part de les muntanyes
de neu i ara ens en anem terra endins, en aquest
moment tenim mostres del que som capaços de
fer, tallades de boscos per urbanitzar i especu-
lar, macro-urbanitzacions quasi sempre lligades
a camps de golf (sembla ser que en aquest país
tothom juga al golf), edificacions en terrenys
rústics requalificats depressa i corrents i sovint
sense requalificar. No m’agradaria ser alarmis-
ta però ja estem escarmentats.

Jo sempre he defensat que la comarca del
Matarranya té el seu futur en el turisme, però en
un turisme que ajudi a restaurar l’importat patri-
moni arquitectònic i paisatgístic que tenen els
nostres pobles i el territori, que ajudi a mante-
nir els senyals d’identitat de la nostra terra.
Conservem-les, millorem-les i ampliem-les si cal,
però d’una forma sostenible i mantenint l’equi-
libri tal com s’ha fet fins ara. A camins l’avarí-
cia mata les gallines dels ous i a més ens podem
quedar sense corral. 

Antoni Roca 
BCN / La Freixneda  
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 Una nova etapa

La darrera assemblea de
l’ASCUMA ha significat el
meu comiat com a secretari de
la seua junta. Vaig accedir-hi
a finals del 93, de la mà d’en
Toni Llerda. Poc després, vaig
ser testimoni atònit de la tris-
ta crisi que va apartar-ne una
part dels «històrics». Per sort,
l’entrada de gent nova als
òrgans de decissió i especial-
ment d’Hipòlit Solé com a
president, ens va permetre
seguir endavant i eixamplar
la base participativa. Nous
projectes, juntes obertes, asso-
ciats que han passat per les
nostres reunions, amb càrrec
o sense, per aportar-hi les
seues inquietuds. Hi ha molts
noms, alguns segueixen en
primera línia, d’altres s’han
diluït entre els socis numera-
ris –que, per cert, no han parat
d’augmentar.

Ara em toca a mi. Quan va
entrar l’amic Javi com a
tresorer va dir-me que calia
renovar periòdicament els
càrrecs, que aixó d’encadenar
anys i anys amb les mateixes
persones no era saludable. Jo
vaig dir-li que d’acord, però
que sovint costa trobar qui
vulgui agafar responsabili-
tats i que per això és bo, si
funciona,  mantenir  una
estructura. Ara veig que no,
que el temps no passa en va
i que una associació de la
dimensió que ha adquirit la
nostra, on s’hi mou un pres-
supost considerable, neces-
sita la rotació de càrrecs. Si
no, passa que certs vicis es
van eternitzant i engrandint.
Ara hi ha gent nova que apor-
ta d’altres maneres de fer i
que, espero, acabarà d’es-
bandir els defectes de funcio-
nament que puguin sobre-
viure d’èpoques pretèrites.

Carles Terès

Matilde Salvador i Segarra,
que ha desenvolupat la seua
ingent tasca musical a cavall
entre comunitat valenciana i
catalana. Malauradament no hi
va poder ser present a causa
d’una malalia.

Finalment arribà el moment
del lliurament de premis i els
discursos que enguany van ser
tots en català, ja que el Presi-
dente de la Federación Arago-
nesa de Coros és el català Jordi
Martínez Brotons, que s’ho va
passar molt bé i es notava que
se sentia com a casa. També va
parlar el compositor Manel
Cavero i va fer la cloenda, com
de costum, el President de la
Comarca del Matarranya, el
pena-rogí Roman Roda.

La sorpresa final ens la va
oferir l’Ajuntament de Massa-
lió que va obsequiar als presents
amb el tradicional acte de
Masalió Pujada del Pa Beneït,
a càrrec de les mosses del poble,
abillades amb els bellísssims
vestits tradicio  nals. Va ser un
moment brillant i emotiu.

És de rigor felicitar a tots els
participants i assistents, espe-
cialment als coralistes i als seus
directors, que fan una tasca
callada i entusiasta no sempre
reconeguda. L’organitazació
va ser excel·lent i el President
de la Comarca anuncià per fi el
recolzament oficial de l’entitat
que presideix a l’esdeveniment.
A la setena va anar a la vençu-
da. És la màgia del número 7.

Margarita Celma es pot
sentir satisfeta d’haver dut a
terme aquest sarau musical,
que s’ha convertit en un dels
actes corals més importants de
l’Aragó i un esdeveniment
absolutament imprescindible
per reforçar l’identitat de la
nosta envellida, però bellíssi-
ma i dinàmica comarca mata-
rranyenca, i que sembla cami-
nar amb bon peu de cara al
futur.

La Trobada Coral del Mata-
rranya ha arribat aquest any a
la seua setena edició amb la
participació de set corals i cent
coralistes. Si set és el número
màgic del cicle complet de la
creació, es pot dir que en aques-
ta setena trobada s’ha arribat a
la maduresa definitiva.

L’Església de Massalió va
resultar massa menuda per
allotjar a tots els concurrents a
l’esdeveniment, que es desen-
volupà, com de costum, el dia
6 de desembre, dia de la Cons-
titució Espanyola.

Margarita Celma coordina
a Francisco José Celma i
Beatriz Barceló, els altres dos
directors de les Corals, i tots
tres amb els coralistes unei-
xen esforços per dur a bon
terme la Trobada.

Com sempre l’acte va ser
bilingüe, però per primera
vegada el català va ser la llen-
gua de referència i es pot dir
que el castellà s’utilitzà com
llengua de cortesia. Això és la
normalització. Esperem no
tornar enrere.

Obrí l’acte l’alcalde de
Massalió, Rafa Martí amb un
càlid i emotiu discurs, d’alt
nivell formal i de continguts,
que no es recordava des de la
presentació de la Trobada a
Queretes, per part de l’Antoni
Llerda. També intervingué
Ángel Gracia, president de la
Diputació Provincial de Terol.

La coral de Massalió, debutà
amb una polifonia a dos veus.
A continuació actuà la coral de
la Freixneda i seguiren les més
experimentades. El grup Kines-
sis aportava refinament i swing,
mentre el cor de cambra de
Beseit, original i amb perso-
nalitat, presentava el progra-
ma més arriscat i difícil. També
comprovàrem la millora d’es-
til de la coral de Valljunquera
i els més veterans, el cor
Thymiaterion de Calaceit, amb
vint anys d’experiència, van
fer una demostració de bon
gust, elegància i saber estar. La
Francisco Turull de Queretes
tancava l’acte de manera
brillant amb la seua versió
matarranyenca del Meu avi, tot
un clàssic. Adestacar la magní-
fica cantata 147 de Johann
Sebastian Bach, que van fer
conjuntament les corals de
Calaceit i Beseit.

Totes les corals juntes inicia-
ren la part més esperada del
concert, la dedicada al folklo-
re autòcton, cada cop més ric,
gràcies a la tasca de Margari-
ta Celma, i que culminà amb
l’interpretació conjunta de les
Aubades del Matarranya, que
ja s’ha convertit en l’himne
oficiós de la comarca, amb la
col·laboració dels gaiters de
Massalió.

També es lliurà la Menció
honorífica Miguel de Aguilar,
aquest any a la compositora

La màgia del número 7
7a Trobada Coral del Matarranya a Massalió

Antoni Bengochea i Lombarte
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Incívics anònims

Fa poc ham hagut de passar
uns quants dies a la ciutat. I,
com ere d’esperar, també
d’allí mos n’ham pogut endur
un bon grapat d’experiències.
La primera: la vespra del dia
de Nadal, a posta de sol, una
gent, sense tindre en compte
que aquell no ere dia de reco-
llida de trastes, en va dixar
uns quants a la vora dels
contenidors situats davant de
casa nostra; afortunadament,
diversos vianants que els van
trobar, a poc a poc, se’ls van
anar emportant. La segona:
alguns homes, forçats per les
urgències de la bufeta, al vore
que no venie ningú pel carrer
es posaven a orinar al racer
dels contenidors. I la tercera:
lo matí del dia de Cap d’Any,
un home passejave el seu gos;
i, com és habitual, gairebé a
cada portal i a cada cantó
l’animal s’aturave a marcar
el territori; però en un deter-
minat moment la bestiola va
dipositar una enorme paste-
rada; l’honorable ciutadà es
va mirar els excrements amb
cara de resignació i, amb tota
parsimònia, es va traure una
bossa de plàstic de la borxa-
ca; però quan es va pensar
que ningú el vee, es tornà a
posar la bossa a la borxaca i
continuà el passeig dixant el
pastís al mig de la vorera.
Certament, l’incivisme té
poques excuses. I és encara
més censurable quan es
produïx aprofitant-se de
l’anonimat que proporcione
la multitud. La conclusió és
que es tracte d’una anomalia
educacional que cal corregir.
I hauríem de començar per
reeducar la gent gran. Perqué
si els majors no prediquem
amb l’exemple és difícil que
puguem transmetre als nostres
fills aquells valors de la nostra
societat que considerem
essencials. I precisament lo
civisme és un d’eixos valors.

J. A. Carrégalo
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S Assemblea anual d’ASCUMA 

i Homenatge a Toni Llerda
Arnau Timoneda

Aquest any l’assemblea gene-
ral de l’Associació Cultural del
Matarranya (Ascuma) celebra-
da a Calaceit la tarda del 6 de
gener ha estat ben especial per
diverses raons: la primera per
la gran renovació de junta, el
canvi de president i l’home-
natge a Toni Llerda. En l’as-
semblea general anual, a la qual
assistiren més d’una vintena de
socis, la junta presentà el balanç
de les activitats realitzades, la
situació econòmica, la modifi-
cació dels anteriors estatuts de
l’associació que fou aprovada
per unanimitat i la programació
pel 2007. Entre els projectes
destaquen l’edició del CD doble
Sons del Matarranya i els
concerts a La Barraca per
promocionar-lo, cinema en
català, la publicació de dos
volums en homenatge al profes-
sor Artur Quintana –una
miscel·lània i un recull d’arti-
cles seus– i un altre sobre la
literatura oral de Mont-roig a
càrreg de Josep A. Carrégalo, la
continuació dels cursos de
català per a adults i la coedició
de la revista Temps de Franja,
oferir la coordinació de les asso-
ciacions culturals locals, orga-
nitzar la Trobada Cultural del
Matarranya a la Vall del Tormo,
jornades commemoratives del
centenari de l’IEC, publicació
en xarxa dels contes Qüento
va, qüento vingue a càrrec de
Pasqual Vidal i Marc Martí,
maleta didàctica sobre l’expo-
sició de Desideri Lombarte a
càrrec de Pepa Nogués, parti-
cipació en fires i jornades,
publicació en xarxa dels contin-
guts digitals del Molinar… 

En finalitzar l’assemblea
general ordinària començà l’ex-
traordinària on es renovà la
junta. El nou president serà
José M. Gràcia que rellevarà
del càrrec a Hipòlit Solé que
passarà a ser el tresorer, dos
vicepresidents: Artur Quinta-

na i Pasqual Vidal,
continuarà com a secre-
tari Javier Arrufat i com
a vocals: Mª Dolors
Gimeno, Natxo Soro-
lla, Ricard Solana, Pepa
Nogués ,  Ruben
Lombarte i  Ramon
Royo. Al final de l’ac-
te de constitució de la
nova junta es lliurà un
fort  aplaudiment  a
Hipòlit Solé que ha estat
president de l’associació
durant quasi 15 anys.

Acabada l’assemblea
ens vam desplaçar a la
Fonda Alcalà on ens
esperàven la família de Toni
Llerda i tots els que es van
afegir al sopar, homenatge i
presentació d’un llibre a la seua
memòria. Entre les autoritats
que presidien l’acte teníem el
president i el vicepresident de
la Diputació de Terol –recor-
dem que Toni era diputat
provincial–, el president de la
Comarca del Matarranya i l’al-
calde de Queretes –que va
substituir Toni després de la
seua mort–. Com a membres de
la família assistiren la vídua, els
dos fills, el pare i la sogra. Al
final del sopar es presentà el
llibre Toni Llerda, terra i llen-
gua. Biografia, fets i escrits
d’Antoni Llerda i Juan, on hi
col·laboràrem, entre altres, tres
amics i companys: Joan Lluís
Camps, Carles Sancho i Carles
Terès i una associació cultural
que presidí: ASCUMA. Inter-
vingueren en la presentació
Joan Lluís Camps amic i paisà
de Toni que feu un breu comen-
tari del contingut de l’obra i
de la seua importància per
destacar la personalitat de l’ho-
menatjat. Després el nou presi-
dent d’ASCUMA es mostrà
agraït de poder oferir la seua
primera col·laboració. Aconti-
nuació Carles Sancho va fer
una breu història de l’amistat

amb Toni a través del compro-
mís i de les coincidències cultu-
rals. Mercè Pallarés, la vídua,
profundament emocionada
després dels parlaments, agraí
a tots els assistents el seu recol-
zament a la família i recordà els
esforços que havia fet Toni per
unir la gent, per fer amics, per
evitar enfrontaments. Per
acabar l’acte dirigiren unes
paraules als convocats el presi-
dent i el vicepresident de la
Diputació de Terol –Ángel
Gracia i Antoni Arrufat– i el
president de la Comarca del
Matarranya José Román,
agraint l’esforç d’ASCUMA
en organitzar l’homenatge i en
l’edició del llibre sobre Toni.

Alguns de nosaltres encara
vam assistir a un altra convo-
catòria musical promoguda per
ASCUMA, el concert de «Los
Draps» a La Barraca de Quere-
tes. Aquella penya emblemàti-
ca de l’època dels primers anys
d’adolescència de Toni i que,
més tard, s’ha acabat conver-
tida en un centre musical de
primera línia que coordina el
projecte musical ’Sons del
Matarranya’ amb ASCUMA.
El local, amb els de Pena-roja
a l’escenari, estava ple i el
públic gaudint del rock rural.  

J.M. Gràcia, nou president de l’ASCUMA
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El dissabte 20 de gener va
tenir lloc la clausura de l’Any
Cabrera (2n centenari del
naixement de Ramon Cabre-
ra) amb una ruta literària deno-
minada L’hivern del tigre. A
dos quarts d’onze del matí, la
boira encara fregava les teula-
des de Flix, tot i que s’augura-
va un bon dia. Els que assistí-
rem als actes vam ser acollits
amb força calidesa pels alcal-
des i regidors de cultura dels
Ajuntaments de Flix, Móra i
Miravet. El títol L’hivern del
tigre correspon a la novel·la
històrica escrita en català de
les terres de l’Ebre per Andreu

corresponents a les activitats de
l’Any, de mans de Carme Jime-
nez i Mercè Roca, presidenta
i secretària tècnica, respecti-
vament, de l’Institut Ramon
Muntaner. 

AMóra, després de la recep-
ció a la plaça de l’Ajuntament
per l’alcalde, Josep Solé, i el
regidor de cultura, visitarem
també el castell, aquest en estat
de taller arqueològic i en
reconstrucció. Castell templer
–per aquelles terres s’acostuma
a dir templari–, ple d’esdeve-
niments de les tropes carlines
de Cabrera. 

Abaix a la vila, després d’un
tomb per la part vella, ens
detinguerem davant de Ca
Montagut, on es va allotjar
Cabrera un parell de mesos,
recuperant-se d’una malaltia
no coneguda. Totes les expli-
cacions a càrrec de Joan
Launes, president de l’Asso-
ciació Cultural «La Riuada».

A Miravet, després de retro-
bar noves forces, amb un bon
àpat i una interessant tertúlia
amb Andreu Carranza, l’alcal-
de Toni Borrell i el grup, un xic
minvat, vàrem ascendir al
castell. En Toni Borrell ens

Clausura de l’any Cabrera
Lluís Roig

Carranza, prolífic escriptor
d’Ascó amb residència a Flix,
el qual ens acompanyà i instruí
durant tota la jornada. La ruta,
amb l’alcalde Pere Muñoz, va
començar a Flix amb el pas de
la barca, que juntament amb
el de Miravet són els únics que
resten en funcionament en tot
el riu Ebre. Des de dalt del
castell de velles pedres i fets
carlins –restes d’una torre i poc
més– vàrem poder fruir de la
vista del gran meandre de
l’Ebre al seu pas per Flix.
Abans, durant la recepció al
Saló de Plens de l’Ajuntament,
havíem rebut les deu fitxes

donà una il·lustradíssima expli-
c ac ió  enve r s  t o t e s  l e s
dependències de l’imponent
castell templer de Miravet, de
carreus i dovelles de pedra
dolça d’Ascó. La vista des de
la terrassa enrajolada, inima-
ginable. (Si un dia en grup
d’amics o associació desitgeu
visitar aquest castell, paga la
pena contactar amb l’alcalde
uns dies abans, no trobareu
millor guia)

Sota la coordinació de l’Ins-
titut Ramon Muntaner i orga-
nitzats pels centres d’estudis i
entitats culturals de les Terres
de l’Ebre, el Priorat, La Fran-
ja, el Maestrat i els Ports, les
activitats de l’Any Cabrera han
tingut lloc a Falset, la Sénia,
Ulldecona, Alcanar, Vinaròs,
Móra d’Ebre, Amposta, More-
lla, Beseit –aquí al Matarra-
nya, sota la coordinació d’AS-
CUMA, van intervenir Pedro
Rújula, Núria Sauch, Joan Lluís
Camps, Joaquim Montclús i
Alberto Moragrega. També a
Tortosa hi tingueren lloc les
jornades, i finalment a Flix,
Móra d’Ebre i Miravet, tal com
ho hem descrit en aquestes
línies. 

Al castell de Flix: al fons l’alcalde Pere Muñoz

Homenatge a Elvira Hidalgo
Carles Sancho

De les activitats culturals
d’enguany programades per
Repavalde –Associació Cultu-
ral per a la Recuperació del
Patrimoni de Vall-de-roures–
destaca la presentació d’un CD
on s’ha gravat un concert en
homenatge a Elvira de Hidal-
go –Vall-de-roures 1891-Milà
1980– soprano i professora de
cant, entre altres de Maria
Callas –1923-1977– també
soprano grecoamericana, una
de les veus més famoses de
l’òpera mundial. El concert-
homenatge es va gravar a l’es-

glésia de Vall-de-roures el 19
de juliol del 2003 promogut
per l’Associació d’Amics de la
Música de Saragossa sota la
direcció del professor Emilio
Belaval. En aquest concert es
van interpretar sarsueles i
òperes molt populars. L’acte
de presentació del CD es va
fer el 6 de gener al matí al Saló
de Plens de l’Ajuntament de
Vall-de-roures. Miguel Angel
Santolaria, president dels
Amics de la Música, i Manuel
Siurana, president de Repa-
valde, ens van fer un magnífic

retrat de la cantant i pedagoga
local, a més, es van poder
escoltar algunes peces del
concert i altres de la pròpia
Elvira de Hidalgo enregistrades
el 1910 i recuperades amb una
gran qualitat de so malgrat el
pas del temps. A la tarda a l’es-
glésia parroquial de la Torre
del Comte es va poder escol-
tar una magnífica antologia
d’òpera i sarsuela sota la direc-
ció musical i piano de Emilio
Belaval. 

Aquests dos actes dedicats a
homenatjar a Elvira de Hidal-

go han donat entrada a la cele-
bració del VII Centenari de
l’adscripció al feu del bisbat
de Saragossa –1307-2007–.
Territori que comprenia els
actuals municipis de Beseit,
Fondespatla, Massalió, la Torre
del Comte i Vall-de-roures, els
cinc de la comarca del Matar-
ranya. Per aquesta celebració
Repavalde ha programat diver-
ses convocatòries culturals que
es desenvoluparan en totes les
viles que formaven part de l’an-
tic feu del bisbat saragossà
durant 500 anys.
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L’Institut d’Estudis del Baix
Cinca va inaugurar el 12 de
gener el cicle Cinga Fòrum
Econòmic i Social, un espai de
debat trimestral entorn a qües-
tions d’interès per a la comar-
ca, i en la línia d’aprofundir en
les relacions existents entre
Aragó i Catalunya.

L’aigua com a factor de
desenvolupament econòmic va
encetar aquesta primera jorna-
da, i va comptar amb ponents
de l’alçada de José Luis Pérez,
president de la Comunitat
General de Regants del Canal
d’Aragó i Catalunya, Magí
Raventós, gerent del grup
Codorniu, i Eugeni Nadal, ex
conseller d’Economia d’Ara-
gó, ex president de la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre
i un dels experts més rellevants
d’Espanya en gestió de l’ai-
gua.

La presidenta de l’IEBC,
Susanna Barquín, va destacar
que aquesta entitat s’ha dedicat
més de vint anys a la defensa i
la promoció del patrimoni
comarcal, i que un dels patri-
monis més importants, les
persones i els seus projectes i
empreses, havien de tenir un
tracte específic. Per això, Cinga
Fòrum Econòmic i Social, la
nova proposta de l’Institut
d’Estudis del Baix Cinca, havia
nascut amb la voluntat de
contribuir al debat econòmic i
social a la comarca i també a la
projecció de la zona com a punt
de trobada entre els interessos
d’Aragó i Catalunya.

L’alcalde de Fraga, Vicente
Juan, va ser l’encarregat d’obrir
els actes, i va donar la benvin-
guda al debat, que ell mateix
havia reclamat com a necessa-
ri en un moment en què, més
que mai, la projecció econò-

1a edició del Cinga Fòrum 

L’aigua, protagonista 
d’una jornada multitudinària

Arcadi Abad

mica del Baix Cinca és notable.
José Luis Pérez va destacar

la novetat dels materials de
construcció de la gran obra
hidràulica i el que va significar
el Canal d’Aragó i Catalunya
per a les comarques que es van
beneficiar de les possibilitats
del regadiu. La gestió de les
aigües a través de les diferents
comunitats de regants, agru-
pades i coordinades en una
comunitat general, ha estat,
durant cent anys, un model que
ha sobreviscut, va apuntar
Pérez, a molts esdeveniments
polítics, i sempre s’ha mantin-
gut fermament al marge de
qualsevol poder polític per
poder defensar els interessos
dels regants. Va indicar també
que el cicle sec actual dificul-
ta les campanyes de reg, i va
posar sobre la taula la necessi-
tat de regular i ampliar els abas-
taments d’aigua.

Magí Raventós va exposar
la història d’una família empre-
sarial vinculada al Canal d’Ara-
gó i Catalunya. Va il·lustrar la
transformació de les terres de
secà en regadiu, i com el desen-
volupament econòmic d’un
territori ha estat lligat al desen-
volupament de l’empresa. Les
dificultats primeres, les adap-
tacions de conreus i els projec-
tes actuals, tant a Raïmat com
a Bellver de Cinca, van servir
com a exemple de la importàn-
cia de l’aigua com a recurs i
com a factor de riquesa.

Eugeni Nadal, per la seua
part, va voler incidir en la
necessitat de mantenir l’acti-
vitat agrària com a únic sector
capaç d’alimentar la població,
més tenint en compte la manca
d’aliments i la fam al món.
L’aigua potable és un dret i és
vital per garantir la seguretat

alimentària al món, va afirmar,
i va denunciar que una Espan-
ya cada vegada més urbana
desprestigia l’agricultura i el
sector agrari per l’ús de l’aigua,
enfront d’altres usos, com l’in-
dustrial o el turístic. Nadal
també va recordar que la regu-
lació dels recursos hídrics a
Espanya no s’ha completat, i
que cal, sobretot a l’Aragó,
resoldre les mancances que hi
ha en extensió del reg. Per
contra, va lloar la gestió de
l’oferta d’aigua a Catalunya,
única Comunitat, va insistir,
que porta a terme una política
extensiva en regadius. Va recor-
dar que els rendiments de la
terra es multipliquen amb l’ex-
tensió de regadius, i una Euro-
pa que compta amb el 30% de
superfície agrària útil, la més

important en percentatge al
món, ha d’assumir un paper
més responsable en la gestió
agrària i en l’ús de l’aigua per
poder fer front a la lluita contra
la fam al món.

La jornada de debat va clou-
re amb la inauguració oficial de
Cinga Fòrum Econòmic i
Social per part del secretaris
generals d’Agricultura d’Ara-
gó i Catalunya, José Antonio
Guzmán i Jordi Beltrán, respec-
tivament. Tots dos es van
congratular de poder presidir
un acte que tenia la voluntat
d’aprofundir en les relacions
entre Aragó i Catalunya, i van
incidir en la importància del
regadiu per al sector agrari, així
com en la projecció de la
comarca del Baix Cinca, en
termes econòmics.
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Eugenio Nadal, expresident de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
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Terres de parla
catalana

No tinc res en contra dels
diaris electrònics, de fet en
llegixco a vegades, quan estic
desvaguerada. L’altre dia n’hi
havia un que destacava en un
titular que L’IEC prefereix
parlar de «països de parla
catalana». La notícia, pel que
vaig entendre, venia motiva-
da per la targeta promocional
d’un simposi titulat «Els
països de parla catalana i Euro-
pa durant la darrera centúria»,
organitzat per l’Institut d’Es-
tudis Catalans, l’IEC. Em va
cridar l’atenció la notícia,
perquè no sabia que ho fos.

Una notícia se selecciona
d’acord amb criteris de nove-
tat, actualitat i interès. Per
tractar-se d’un fet desconegut
pel lector, perquè informa
sobre fets actuals, o per ser
una informació significativa
per a l’interès de la comuni-
tat a la qual es dirigeix al mitjà
de comunicació. 

Tenint en compte que a l’ar-
ticle 2 dels Estatuts de l’IEC es
llegeix textualment que «l’àm-
bit d’actuació de l’Institut
d’Estudis Catalans s’estén a
les terres de llengua i cultura
catalanes», i que els estatuts
són públics, vaig descartar el
criteri de la novetat. Pel que fa
a l’actualitat, bé, tenint en
compte que es van aprovar fa
sis anys, i que es tracta d’un
diari i no d’un mitjà sisanual
o com es diga, tampoc no
servia aquest valor. Ja només
quedava l’interès. Quin interès
hi ha a destacar que l’IEC utilit-
za la fórmula «terres de parla
catalana», amb la qual el
conjunt dels territoris se senten
més còmodes que amb la poli-
titzada «països catalans»?

Susanna Barquín
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El passat 14 de gener, es va
presentar a Fraga l’Associació
de Vidus i Vídues del Baix
Cinca, una entitat de nova crea-
ció  que pretén aglut inar
esforços per reivindicar solu-
cions a una problemàtica
comuna que naix com a conse-
qüència d’un estat civil.

Les seues propostes giren
entorn a l’adequació a les
necessitats reals de la població
de les pensions de viduïtat i
d’orfandat. Així, reclamen que

s’igualen i s’actualitzen les
pensions d’orfandat, i que es
mantinguen al llarg del perío-
de d’estudis com a pensió
universal no contributiva. Pel
que fa a les pensions de viduï-
tat, reivindiquen que s’equi-
paren al Salari Mínim Inter-
professional, i es qualifiquen
com a exemptes a l’hora de la
declaració de la renda.

Durant la jornada de presen-
tació d’aquesta associació, la
Doctora en Dret i professora de

Dret del Treball i la Seguretat
Social a la Universitat Carles
III de Madrid, Eva M. Bláz-
quez,  va pronunciar  una
conferència sobre pensions de
viduïtat i orfandat, on va posar
de manifest que l’edat i el fet
de ser home o dona són factors
que marquen diferències pel
que fa a la dependència econò-
mica de la pensió de viduïtat,
i va anunciar que estan previs-
tos canvis en favor d’una regu-
lació en funció de l’edat.

Creada l’Associació de Vidus
i Vídues del Baix cinca

D. Torrent

Més de 200 persones es van reunir lo passat dia 16 de gener, vespra de la festa de Sant Antoni
Abad, al cinema Parcerissa de Saidí per a assistir a l’acte de presentació del llibre El canal d’Ara-
gó i Catalunya: Cent anys d’esperança i de progrés de d’historiador saidinès Antonio Ibarz Ibarz.

Va presidir l’acte l’alcaldessa de Saidí, Teresa Font i intervingueren des de l’estrada, a més de
l’autor, lo president de la comunitat de regants del canal, José Luis Pérez, també natural de Saidí,
i per part de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, entitat organitzadora de l’acte, Arcadi Abad i Pep
Labat.

Pérez donà compte dels actes que s’estan organitzant durant aquest període des de la Comunitat
de Regants i la CHE per a celebrar el centenari de la construcció del Canal. Toni Ibarz esbrinà el
contingut dels diferents capítols del seu llibre, publicat a la col·lecció Gàllica Flavia, de l’IEBC.
Anton Abad, responsable d’organització de l’IEBC a Saidí, explicà les activitats previstes per l’Ins-
titut per a aquest nou any, i el Pep Labat, membre de la Junta Directiva d’aquesta entitat, explicà
les diferents activitats culturals i vindicatives que l’associació baixcinquenya ha organitzat en els
més de 20 anys d’existència. 

Presentació del llibre de 
Toni Ibarz sobre el Canal, a Saidí

Felip Berenguer
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ESTAMPES RIBERENQUES

Quin fangar…

Marta Canales

El Departament de Medi Ambient de la DGA i la Confedera-
ció Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) han conclòs la neteja de la
zona del riu Cinca en la que fa més de cinc mesos hi va abocar
líquid residual l'empresa d'eliminació de cadàvers de bestiar
CAZSA, de Saidí. Finalment, el material retirat suposa un volum
de 36.000 litres. La major part d'ells eren aigua residual, de baixa
toxicitat, amb una elevada presència de matèria orgànica, enca-
ra que segons la DGA la seva possible toxicitat era molt reduï-
da.

Paral·lelament, el Govern d'Aragó ha encarregat una caracte-
rització del fang que tardarà més d'un mes a estar acabada. L'in-
forme serà remès al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de
Fraga, que instrueix les diligències obertes contra tres respon-
sables de CAZSA com a presumptes autors d'un delicte ecolò-
gic. L'empresa sosté que l'abocament va consistir únicament en
uns centenars de litres sortits per un sobreeixidor de la depura-
dora durant uns minuts. 

La retirada dels abocaments es va portar a terme després d'una
polèmica sobre a qui li corresponia actuar en aquest cas. Aques-
ta situació va portar que el PP hagi sol·licitat la compareixença
en les Corts de tres consellers perquè expliquin la seua actua-
ció. Es tracta dels responsables de Medi Ambient, Alfredo Boné;

Salut, Luisa María Noeno, i Agricultura, Gonzalo Arguilé. També
des de l'oposició, CHA va criticar la inoperància i la descoor-
dinació de les administracions. El que ha quedat clar és que el
Govern aragonès imputarà les despeses de la neteja dels residus
orgànics abocaments al riu Cinca a l’empresa que resulti penal-
ment responsable. Els treballs de restauració de la zona afecta-
da van incloure la col·locació de 20 tones de grava.

Però els Ecologistes del Baix Cinca han emès una nota de prem-
sa on deixen clara la seua opinió respecte a la gestió de l’admi-
nistració aragonesa i de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre,
en aquest tema. Davant els intents per part dels ens implicats a
empetitir la gravetat dels fets, afirmen que és obvi que després
de sis mesos d’estar en el riu, l’abocament ha estat arrosegat
progressivament per les aigües, sense que es pugui determinar
la quantia exacta ni la seua toxicitat. Les 36 tones de residus són
la part residual que després de sis mesos d’ineficàcia adminis-
trativa han restat a la vora del Cinca. La gran part de l’aboca-
ment està diluït al llarg del curs del riu, agreujant la situació
mediambiental. 

L’administració i la CHE tenen clar que no va ser res, però si
després de cinc mesos encara han enretirat 36 tones… res, res
no devia ser. Durant molt dies, amb fortes pluges i crescudes inclo-
ses, els residus han anat fent camí riu avall. I després de tants
mesos, per què fer-ho ara si «no era res»? I si als lectors de prem-
sa no ens falla la memòria, «l’irrisori abocament» sí era tòxic.
Bé, de moment, resolen el tema a Térmens, encara que la seva
població no hi està d’acord… i és ben normal. 

El primer que s’ha de dir és
que l’origen del topònim de
Saidí no té una única versió. 

Hi ha diferents possibilitats,
algunes potser més atinades
que altres; però el que farem
serà enunciar-les totes i així
podrem pensar quina és la més
encertada. 

a) La més allunyada del
nostre temps és la d’aquells
que es basen en els escrits del
geògraf grec Ptolomeu Claudi.
Segons aquest geògraf aquí,
on està ara Saidí, hi havia una
petita localitat diíta Cibso o
Ciso on es lliuraren diversos
combats entre ilergets i romans
(Historia de los Condes de
Urgel, tomo I pàg. 5, Barcelo-
na 1853).

Altres historiadors són parti-
daris de localitzar aquest lloc
per la zona del Segrià entre
Lleida i Escarp.

b) Una altra possibilitat és

la defensada per Francisco
Castillón Cortada, mossèn que
va estar uns anys a Saidí i està
molt interessat per la Història
del Baix Cinca. Segons ell el
nom que ens ocupa vendria de
la veu pre-romana «zay» o
«zaya», després arabitzada; el
seu significat seria el de «forta-
lesa» o «castell» com en el
basc actual.

Aquesta teoria es recolzaria
en què, encara avui, hi ha molts
pobles del Pirineu i Pre-Piri-
neu, tant aragonès com a català,
que van ésser poblats i «bate-
jats» o «rebatejats» per gent
d’origen basc.

c) La 3a possibilitat seria la
defensada per Joan Coromi-
nes, lingüista de gran prestigi,
en la seva obra Onomasticon
Cataloniae en la qual s’incli-
na per la etimologia àrab del
nom de Saidí.

És el mateix origen que atri-

El nom de Saidí
José M. Pascual Panadés

bueix a un «Zaidín», primer
poble i ara barri integrat a
Granada, que Ibn-al-Khatib
anomena «As-sa-idin» (Al-
Andalus, tomo XVII, pàg.
375). El femení «sa-ida» signi-
fica afluent de riu: el plural
popular degué ésser «sa-idin».

Una al t ra  raó en favor
d’aquesta tesi seria el nom del
riu Cinca = Al-Zaitun (riu de
les oliveres o de les olives),
riu gran, de grans avingudes
que podia formar braços i
canvis de llera. Aquest fet
encara l’hem vist nosaltres,
no?                

Altres significats d’aquesta
paraula en les diferents formes
aràbigues serien «afortunat» i
«orgia»; però aquestes no
venen al cas.

d) La grafia Baix Medieval
en què es presenta el nom de
Saidí, al llarg dels textos que
hem pogut consultar, són els

següents:
SAYD SAYDINO ÇAYDÍ    
ÇAYDÍN ZAIADIN CEGDÍ
CEYDÍ ZAHADÍN ZAIDINO
ZAHEDINA ZAIDÍ ÇAIDINO
ÇAHIDINO ÇAYDINI

e) Avui tenim dos grafies,
una per al castellà –ZAIDÍN–
i  una  a l t r a  pe r  a l  ca ta là
–SAIDÍ–.
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Carrers de Saidí
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4 de novembre de 2006, en
acabar l’acte de presentació
de l’obra Batec a batec.
Miscel·lània de treballs oferts
en honor de Josep Galan i
Castany celebrat al palau de
Montcada de Fraga, lliurem
a un dels col·laboradors de la
miscel·lània, el biòleg David
Badia, un breu qüestionari
a propòsit de la seua visió
sobre l’entorn natural del
Baix Cinca i sobre els seus
projectes científics. Al cap de
pocs dies ens el retorna amb
les respostes pertinents.

Pregunta. Primer de tot, qui
ha estat Josep Galan per a tu?

Resposta. Ha estat un refe-
rent, un catalitzador per a la
dinamització cultural, espe-
cialment de la llengua, a la
comarca del Baix Cinca en els
últimes dècades. Serà necesa-
ria la col·laboració de força
gent per cobrir la feina que
duia a terme, sense estridències
però de manera constant.

P. Crec que en l’actualitat
resideixes a Osca,  quins
lligams tens/mantens amb la
ciutat de Fraga?

R. Per una banda, lligams

Entrevista a David Badia i Villàs, biòleg

amb la família i amics, amb
els qui tractem de mantenir les
clàssiques celebracions com
ara la castanyada, cap d’any, la
mona… Per una altra, fem
gairebé cada any algun curs
(al Palau Montcada) o alguna
eixida dintre del Programa
Sòcrates-Erasmus, de la ICHN,
de la UCECN, etc. tenint a
Fraga o la comarca com a zona
de estudi.

P. Com naix el teu interès
per l’entorn natural?

R. A l’Institut de Batxillerat
de Fraga el professorat de
biologia transmetria, i em cons-
ta que encara ho fan, a més a
més de coneixements, entu-
siasme i passió; coses que en
el meu cas em van saber tras-
passar. Més entavant, als
primers cursos de carrera
universitaria, passaren unes
diapostives a classe que corres-
ponien a la Serreta Negra de
Fraga i em va «picar» que d’al-
tres conegueren molt millor
que no pas jo l’entorn on vivia.
Des de llavors tracto de apren-
dre més coses de l’entorn natu-
ral. I específicament del Baix
Cinca i voltants.

P. Com valores el coneixe-

ment que els habitants del Baix
Cinca tenim del nostre entorn
natural? 

R. En los darrers anys s’ha
publicat molta informació al
respecte, però sospito que enca-
ra hi ha gent que no ha fet una
volta per molts dels racons
naturals que ens envolten. A
més hi ha grups de persones
que per la seua fenya o afició
(pagesos, caçadors, excursio-
nistes,…) coneixen l’entorn a
la seua manera. És important
tenir altres punts de vista per
aprofitar allò que l’entorn ens
pot transmetre i ens passa desa-
percebut.

P. Quin és l’estat de conser-
vació del patrimoni natural del
Baix Cinca?

R. A la comarca queda al
voltant d’un 20% de superficie

en un bon estat de conservació,
bàsicament de mont, amb relleu
accidentat i en llocs allunyats
de les poblacions (per exemple
la Serra d’Ontinyena, la de
Mequinensa, els Vedats de
Fraga i de Torrent). La ribera
pateix continues agressions que
fa dificil trobar llocs naturals
però, com els voltants estan
mancats d’aigua, molta fauna
hi troba refugi (especialment a
l’Aiguabarreig). La resta del
territori és utilitzada de forma
més o menys intensiva.

P. I en la resta de l’Aragó?
R. A les zones on l’activitat

agrícola, ramadera i/o turística
és molt intensiva el patrimoni
natural ho pateix, si bé l’Ara-
gó globalment té una baixa
densitat  de població que
comporta una certa dilució de
les agressions ambientals antrò-
piques. 

P. Com creus que l’ense-
nyament reglat al Baix Cinca
té en compte l’estudi de l’en-
torn natural? 

R. És evident que allò que no
coneixem no es pot disfrutar
ni conservar, per tant l’ensen-
yament de l’entorn natural és
imprescindible en la formació
de la gent. Les Ciències Natu-
rals haurien de tenir més pes en
el segon cicle de secundària i,
especialment, les que fan
referència a les Ciències de la
Terra donada la vocació agrí-
cola de la comarca. També
s’hauria de facilitar el fer eixi-
des per tal de assimilar els
conceptes teòrics impartits; és
allò que una imatge val més
que…

P. Què en penses de les espè-
cies alòctones introduïdes en el
medi ambient del Baix Cinca? 

R. Entre les espècies animals
n’hi ha que provoquen pèrdues
econòmiques i malmeten la
fauna autòctona, però amb les
que hem de conviure per manca
de capacitat de control; està

«L’ensenyament de l’entorn natural és im

«El moviment 
ecologista al Baix Cinca
és incipient, però en 
el futur haurà de tenir
un paper clau»
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mprescindible en la formació de la gent»
passant amb el musclo zebra i
anteriorment amb el cranc
americà. En alguns casos, estes
mateixes espècies poden ser un
recurs tròfic per a altres animals
o, fins i tot, convertir-se en un
potenciador turístic de la zona,
com en el cas del silur. També,
hi ha centenars d’espècies
vegetals recentment introduï-
des, menys mediàtiques, que
actuen com ruderals i generen
pèrdues econòmiques als
conreus, per exemple l’abútilon
al panís, l’heteranthera a
l’arròs, o la vulpia als cereals
d’hivern de sembra directa, etc.
En qualsevol cas, la introduc-
ció d’espècies alòctones
comporta riscos perquè, en
molts de casos, en desconei-
xem les conseqüències.

P. Quina incidència té en
l’entorn natural del Baix Cinca
les modernes tècniques agro-
pecuàries? 

R. L’ús d’adobs, fitosanita-
ris o purins en dosis superiors
a les que la planta requereix i
que el sòl pot retenir generen
una pèrdua de qualitat de
l’agroecosistema; i la inevita-
ble arribada d’estos productes
a l’aigua que més tard o més
prompte, haurem de beure.
També es constata com el
conreu de noves vessants sense
mesures de conservació de
talussos i de sòls n’incremen-
ta l’erosió i escurça la vida del
pantà de Riba-roja. S’ha de
pensar que els sòls han tardat
en formar-se milers d’anys però
una mala gestió els destrueix en
pocs dies. En el futur immediat

del medi ambient.
P. Com veus les anunciades

instal·lacions d’una central
tèrmica a Mequinensa i d’una
incineradora de residus càrnics
a la Granja d’Escarp? 

R. Sembla bo pensar en una
certa diversificació en l’ús del
territori, però cal que no hi
hagen incompatibilitats. Els
habitants de la zona hauran de
fer balanç de les coses positi-
ves i negatives que suposaria
a curt i llarg termini. Particu-
larment tenia la impressió que
la comarca podria apostar per
una agricultura de qualitat,
menys agressiva amb el medi
ambient i per un conjunt de
serveis que acompanyen l’eco-
turisme relacionat amb la ribe-
ra i el mont (s’ha constatat com
la renta per càpita dels arago-
nesos millora a les comarques
que aposten pel turisme en les
seues diverses versions) però
és difícil compatibilitzar-ho
amb eix tipus d’instal·lacions.
I és que són instal·lacions que
requeriran d’un fort control
ambiental, en especial pel que
fa referència a les emissions a
l’atmosfera (CO2, NO2, SO2).
Pensem que cada dia passen
pels nostres pulmons uns 10
m3 d’aire i convé que estiguen
nets! 

P. En quins projectes estàs
treballant?

R. En projectes de recerca,
estic estudiant, amb d’altres
membres de la Universitat, els
tipus de terres, de sòls i els
seus factors de formació
(clima, organismes vius, temps,
litologia, relleu) a la confluèn-
cia Cinca-Segre-Ebre (Aigua-
barreig). Anivell docent, estem
adaptant  l ’ensenyament
universitari a fórmules més
obertes, seguint el model de
l’espai europeu d’educació
superior (EEES).

Berenguer de Mussots

és previsible que es milloren
estos aspectes, almenys és el
que es pretén amb l’ús del
quadern d’explotació de cada
finca o en la declaració de
zones vulnerables pels nitrats,
encara infravalorades.

P. Quin paper hauria de tenir
l’agricultura tradicional en la
conservació del patrimoni natu-
ral? 

R. Lo pagés en determinades
zones i amb les condicions
d’excedents de la Unió Euro-
pea sembla que jugarà el doble
paper de productor i conserva-
dor del medi natural aplicant
mesures agroambientals, com
ara mantenint el guareit tradi-
cional per afavorir la presència
de sisons o piocs, llaurar
seguint les corves de nivell per
controlar l’erosió del sòl, deixar
marges o espones que incre-
menten la biodiversitat, crear
mosaics de vegetació que facen
de tallafocs, etc. Esclar que
manca equilibrar la renda dels
que produeixen alfals dels que
produeixen sisons amb les
ajudes agroambientals. L’agri-

cultura convencional està sent
transformada en una agricul-
tura de qualitat, amb traçabili-
tat, o bé una agricultura inte-
grada i fins i tot ecològica. Un
increment en el consum d’es-
tos productes ajudarà a la seua
valorització, per exemple en
menjadors escolars, casals
d’avis,…

P. Com valores el moviment
ecologista en la societat del
Baix Cinca? 

R. Com a la resta d’Aragó,
tinc entès que el moviment
ecologista al Baix Cinca és
molt incipient però haurà de
tenir un paper clau en el futur.
Sembla imprescindible la
defensa d’un desenvolupament
compatible amb la conservació

«Sembla que el pagès
jugarà el doble paper
de productor i 
conservador del 
medi natural»

«Allò que no coneixem no es pot disfrutar ni conservar»

David Badia Villas, nascut a Fraga el 1962, és doctor en Cièn-
cies Biològiques amb la tesi doctoral La materia orgánica en
suelos de zonas semi-áridas: caracterización, descomposición
e influencia sobre propiedades biológicas presentada a la
Universitat Autònoma de Barcelona el 1991 i publicada el
1993. Professor titular (al 1995 T.E.U.; al 2002, T.U.) de l’àrea
de producció vegetal a l’Escola Politècnica Superior d’Osca,
dependent de la Universitat de Saragossa. Membre de la Insti-
tució Catalana d’Història Natural –Secció d’Història Natural
de l’Institut d’Estudis Catalans– i de l’Instituto de Estudios Alto-
aragoneses. És autor, sovint en col·laboració, de més d’un
centenar d’articles científics especialitzats i de divulgació sobre
els sòls i el medi ambient, especialment centrats en el Baix Cinca
i l’Aragó en general. Entre els llibres destaquen els volums Los
suelos en Fraga: cartografia y evolución (1989), Arbres i
arbusts del Vedat de Fraga (3a edició, 2001) i Guía natura-
lística por el Bajo Cinca (2002).

B. de M.

«La introducció 
d’espècies alòctones
comporta riscos, 
perquè en desconeixem
les conseqüències»
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Aprovat el pressupost de la 
Comarca de la Llitera per al 2007

Fernando Sabés

El Consell Comarcal de la
Llitera va donar llum verda al
pressupost per a l’any 2007
que ascendirà a 5.256.108
euros. Aquest pressupost va
comptar per a la seua aprova-
ció amb els vots a favor del
PSOE, PAR i CHA, mentre
que en contra van votar els
consellers del PP.

Es tracta d’un document que
destaca per la contenció en la
despesa en totes les partides
que es desglossen de la següent
forma: Presidència (339.130
euros), Desenvolupament
(190.354 euros), Administra-
ció (390.614 euros), Extinció
d’incendis (463.663 euros),
Residències (1.654.969 euros),
Servei Social (577.164 euros),
Ensenyament (28.497 euros),
Servei Tècnic (48.972 euros),
servei de residus (660.311
euros),  Cultura (191.374
euros), Esports (54.002 euros),
Patrimoni Cultural (79.700
euros), Arxius (31.404 euros),
Joventut (10.000 euros), Turis-
me (88.281 euros) i Deute
Públic (447.673 euros).

El conseller delegat d’hi-
senda de la Comarca de la
Llitera i portaveu del PSOE en
el Consell Comarcal, José
Ramon Gombau, va destacar
que es tracten d’uns pressu-

postos «molt realistes» i que
són fruit del consens i del
treball en les diferents Comis-
sions Informatives. «La nostra
limitació en aquests moments
la tenim en el capítol d’in-
gressos i caldrà esperar a la
nova fórmula de finançament
de les comarques que estudiarà
el Govern d’Aragó en la pròxi-
ma legislatura», va comentar
Gombau. De totes maneres, el
responsable de la Hisenda
comarcal va indicar que «amb
aquest pressupost es demostra
el treball que s’està fent des de
la Comarca per potenciar
alguns serveis que són claus
per als ciutadans com és el cas
d’Acció Social, que rep més
d’un 42% del total del pressu-
post, la recollida de residus,
amb un 12%, o extinció d’in-
cendis, amb gairebé un 9%», va
manifestar Gombau.

Per la seva banda, els porta-
veus del PAR i de CHA van
destacar  que encara  que
haguessin preferit un altre tipus
de pressupostos els assumei-
xen perquè són frui t  del
consens i del treball realitzat
per tots els membres de la
Comissió Informativa d’Hi-
senda.

Així mateix, el PP, únic grup
que no va aprovar la previsió

de comptes per a 2007, va justi-
ficar la decisió que «són els
pressupostos de l’equip de
Govern i no ens veiem obli-
gats a votar a favor». 

D’altra banda, el Consell
Comarcal de la Llitera va apro-
var també la reclamació de
8.000 euros a l’antiga Agrupa-
ció de Bombers Voluntaris i
Voluntaris de Protecció Civil de
Tamarit de Llitera en no haver
justificat correctament l’últi-
ma subvenció que se’ls va ator-
gar.

Calaceit
Amb la posada en marxa

de la comarcalització d’Ara-
gó, la vila de Calaceit fou
declarada com a capital cultu-
ral del Matarranya. Això ho va
ser possible gràcies als movi-
ments culturals que s’inicia-
ren a principis del segle passat
dirigits per Santiago Vidiella,
Marià Galindo, Joan Cabré,
etc.. Després, a partir dels anys
setanta, amb l’arribada a la
població d’escriptors i perso-
nalitats de renom cultural com
José Donoso, Ràfols Casa-
mada, Ángel Crespo, etc., i
iniciatives com la «Fundació
Noesis» i moviments cultu-
rals nascuts a la població per
la reivindicació de la llengua
i la cultura.   

Aquest any es compleixen
800 anys de la primera carta
de població de la vila atorga-
da per Roderic de Bolea i la
seva esposa Arsen i per Sanç
de Sarinyena i la seva esposa
Oliva. Arsen i Oliva eren filles
i hereves de Rotllant de
Cambrils el primer senyor de
la població.  

També es commemora en
2007 el centenari de l’apari-
ció del Boletín de Historia y
Geografía del Bajo Aragón,
promoguda des de la vila de
Calaceit. Igualment es compli-
ran els 125 anys del naixe-
ment de l’arqueòleg Joan
Cabré. Cal recordar que
gràcies a l’homenatge que se
li va tributar amb motiu del
seu centenari, avui la vila de
Calaceit disposa d’un impor-
tant museu arqueològic.  

Després de llegir els butlle-
tins que edita l’Ajuntament
on, sense cap vergonya i amb
veritats a mitges, l’actual
equip de govern els utilitza
per fer-se propaganda i ridi-
culitzar a l’oposició, no hi ha
previst que faci cap celebra-
ció.  S’hauran de fer les
commemorac ions  fo r a
d’aquest àmbit. Prenguen nota
els votants. 

Joaquim Montclús
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INSTAL·LAT UN CONTENIDOR
PER RECOLLIR GRANS

QUANTITATS DE PAPER–
CARTRÓ A L’ABOCADOR

COMARCAL

La Comarca de la Llitera
ha instal·lat un contenidor
especial destinat a la recolli-
da de paper i cartró a l’abo-
cador comarcal que s’ubica
al terme municipal de Tama-
rit de Llitera. Aquest aboca-
dor està destinat essencial-
ment a empreses i a altres
generadors d’importants
quantitats de paper o cartró
amb la finalitat de facilitar-
los al màxim la possibilitat
de reciclar. Aquest servei, que
és totalment gratuït, ve a
ampliar el que ja es realitza en
les poblacions de la Comar-
ca i que està destinat al reci-
clatge en els habitatges.

L’horari en el que es podrà
utilitzar aquest gran conteni-
dor de recollida és de dilluns
a divendres de 8.00 a 14.00
hores. La seva instal·lació a
l’abocador comarcal s’ha dut
a terme amb la finalitat de
facilitar al màxim sobretot a
les empreses el reciclatge de
paper i cartró dins del compro-
mís amb el medi ambient de
la Comarca.
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TOT ENSENYANT LES DENTS

Em disculpo per haver fet anar un recurs retòric tan suat i barro-
er. En definitiva, no és més que una paronomàsia barata: la xarxa
d’Internet. I la porto a col·lació perquè fa dos dies que estic tancat
a casa, i no pas per la grip (encara que n’arrossego seqüeles, com
gairebé tothom en est hivern en què s’escalfa tot el planeta,
excepte el Pla de Lleida on m’ha tocat la sort de viure). 

Si no estigués angoixat per les presses, fóra un bon moment
per a reflexionar sobre els canvis en les condicions de vida
produïts en els darrers vint anys. Si durant el tercer quart del segle
XX l’agricultura, pels nostres rodals, va passar del postneolític
a la gran revolució de la mecanització del camp (amb les diàs-
pores que se’n derivaren), el final de segle i el començament de
l’actual es caracteritzen per la revolució urbanita, que ha canviat
la nostra manera de viure fins al punt d’atrofiar-nos literalment
l’espinada. Quan era petit m’imaginava el futur com un fart de
robots i coets pertot arreu. Però ni autopistes aèries a les ciutats,
ni hiperespai, ni multitransgalaxialitat. 

Ara que el futur ja és el present (si més no des de l’òptica dels
meus records), tot plegat resulta decebedor; no té glamour. L’úni-
ca cosa que ha canviat de debò, fins al punt que no ho podíem

La xauxa de l’internat

Ramon Sistac

haver imaginat de cap manera, és la virtualitat. Per posar un exem-
ple. Avui, abans de posar-me a treballar, he fullejat dos diaris en
PDF, un parell de revistes electròniques, un «blog» i un fòrum
on he escrit unes quantes carallades. He contestat el correu
electrònic i després d’esmorzar he començat a cercar dades a l’ine-
fable Google, algunes de les quals aprofito per a estes ratlles i
he comprovat, com sospitava, que l’expressió correcta és «portar
a col·lació» i no pas «traure a col·lació», que és una castellana-
da). També he fet una transferència bancària, i tot en pijama. A
mesura que avançava el matí, m’he vist en la necessitat d’acu-
dir al cybersupermercat, he fet la comanda, he omplert el formu-
lari de la targeta de crèdit i diligentment m’ho han portat a casa.
A més del pa, he triat un bon «Costers del Segre» i uns talls de
carn ben roja, sucosa i tendreta… que he passat lleugerament
per la planxa ben calenta, i que m’he servit amb un tall de foie
al damunt, que s’ha anat fonent amb la calor residual de la carn
lentament, dolçament, suaument, amorosament…

Bé, tot plegat també és virtual; fruit de la meua imaginació.
Haig de confessar que he dinat una trista sopa de verdures i un
plàtan. I és que el meu metge (ah, si l’enxampo a soles…!) m’ha
dit que tinc un problema, com no, virtualíssim (que no pas
virtuosíssim): el colesterol alt. Serà orc! Resulta, doncs, que és
una mena de cosa de les que no pots veure ni tocar; segurament
un altre invent de la classe dominant, dels americans, del govern
central o de l’Església catòlica per a fer-nos la guitza, la vida
més trista… Un cop més, em toca vessar una altra llàgrima pels
paradisos perduts (i no cal dir que virtuals).

La Festa del Tocino d’Albelda, un èxit creixent
Redacció

La reivindicació de la «Festa
del Tocino», celebració popu-
lar del mondongo tal com va
néixer en els seus orígens, és el
tema central d’aquesta festa
popular, d’interès turístic
autonòmic, de la localitat d’Al-
belda. Enguany, a la seva 20a
edició, s’hi van trobar més de
quatre mil persones, encara que
la reivindicació de poder matar
el porc en directe davant de la
gent continua vigent, ja que de
l’Associació per a la Protecció
Benes t a r  de l s  An ima l s
(ANPBA) va anunciar el 2003
accions legals contra els orga-
nitzadors de la festa, la Penya
«Lo Magre», si no es complia
la legislació vigent al sacrificar
del porc.

«Lo Magre», en la seua llui-
ta per recobrar el sacrifici en
públic del porc, ha estat recol-
zat per les firmes dels milers de
visitants (entre 4.000 i 5.000,
segons els organitzadors) que

cada any es reuneixen en el
poble per seguir aquest antic
ritual.

En l’edició d’enguany, el
grup musical Tirurirus Fri va
llegir un manifest en el qual
demanaven a  l ’autor i ta t
competent «que amb el mateix
raser es tracti el tocino d’Al-
belda com al toro dels tore-
ros» i, després de relatar el
calvari al qual se sotmet al toro
en nom la festa nacional, es
preguntaven si la festa «nacio-
nal» és menys cruenta que fer
mondongo. 

Malgrat això, un any més la
Festa del Tocino d’Albelda va
aconseguir recrear tot el procés
d’elaboració artesanal que a
moltes cases rurals segueixen
celebrant, i també van acon-
seguir aplegar milers de perso-
nes procedents de Catalunya,
Aragó, Navarra, el País Valen-
cià i fins de França, els quals
comencen degustant al matí la

xocolata amb coca i seguei-
xen amb carn de porc a la brasa
sobre una torrada amb oli d'oli-
va i picada, mentre que al
migdia hi ha olla barrejada,
caldereta de costella, fruita del
temps i cafè, tot gratuït.

A més dels ajuts institucio-
nals que rep la penya, són més
de 200 els establiments que

col·laboren en aquesta festa,
així com les aportacions dels
més de 375 socis que té l'enti-
tat. D’ells, més d'un centenar
sacrifiquen una jornada de
diumenge per a fer de bons
amfitrions, atenent les graelles
i altres necessitats d’una festa
resultat de l’esforç de tot el
poble d’Albelda. 
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El claustre del monestir d’Alaó 
torna a veure la llum

Glòria Francino Pinsasa

Uns dies abans de Nadal van
fer-se realitat les excavacions
del claustre del monestir d’Alaó
de Sopeira, consagrat pel bisbe
de Roda San Ramon l’any
1123, a càrrec de tècnics de
l’empresa Prames, sota la direc-
ció de l’arqueòloga, Beatriz
Andrés, en un dels projectes
de la Direcció General d’Ara-
gó, que ha atorgat 60.000 euros
per dur a terme aquesta obra
que  no  ha  f e t  més  que
començar.

Des d’anys enrere els veïns
de Sopeira reivindicaven que
s’excavés el  claustre del
monestir, també conegut popu-
larment com l’hort del capellà,
perquè els capellans van viure
a l’antiga abadia fins els anys
seixanta del segle XX; el
monestir havia desapregut com
a tal durant la desamortització
de Mendizábal, no obstant
això, l’església va esdevenir
el centre de la parròquia de
Sopeira fins al dia d’avui.

L’hort tenia arbres fruiters, i ja
fa un parell d’anys van ser
arrencats i la superfície nete-
jada per l’Ajuntament. Però
encara hi havia molta runa de
diverses obres com la teulada
i altres anteriors, que amb el
temps s’havia deixat allí.

Se sabia de l’existència del
claustre gràcies a la documen-
tació del monestir, el primer
document del qual està datat
l’any 806-814. Quan es va repi-
car el ges i la calç que cobria
l’interior de l’església, a la nau
lateral nord va aparèixer la
porta d’accés del temple al
claustre. D’allavors ençà han
passat molts anys.

Testimonis orals recordaven
haver sentit dir que a comença-
ments del segle XX se n’havien
endut pedres del claustre carre-
gades als matxos fora de Sopei-
ra, qui sap on? També testi-
monis escrits, com és el cas de
la novel·la Eros Christ, publi-
cada al 1908, i situada a Sopei-

ra, amb trets molt realistes,
quant als topònims i altres
aspectes –malgrat ser l’època
del modernisme– hi ha una
descripció molt fidedigna del
monestir i dels seus voltants, i
parla del claustre en runes i de
les pedres que encara s’hi
troben, l’any 1906, quan l’au-
tor Víctor Oliva va visitar el
poble.

Desenterrat a últims del
2006, conserva el perímetre
del quadrat al voltant del qual
passejaven els frares benedic-
tins, amb rajoles de ceràmica
roja en algunes zones, amb
dependències del cenobi, amb
un enterrament on es veu
perfectament que hi havia
hagut una tomba, amb una
inscripció llatina en un carreu
al mur nord d’un tal Unvere-
dus?, que havia estat enterrat
a Alaó; les bases de les colum-
nes a les parets del claustre

encara reposaven al mateix lloc
cobertes de terra, han apare-
gut alguns trossos de capitells,
i s’intueix el túnel que es diu
que comunicava l’església amb
el Castell de Sopeira i altres
llocs.

Contemplar les parets al ras
i les divisions d’antigues
dependències del monestir és
un panorama enriquidor per al
conjunt arquitectònic romànic
d’Alaó, que pot aportar enca-
ra interessants sorpreses si es
continua treballant en l’exca-
vació. Sense oblidar que el
treball es troba en la fase del
començamen t ,  s ’han  de
reforçar i refer les parets exte-
riors i reconstruir el propi
claustre amb les pedres retro-
bades, abans que la pluja, la
intempèrie i les circumstàncies
accidentals puguin destruir
aquesta joia amagada fins ara,
potser perquè l’arribéssim a

EN CONTRA DE LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA PRESA A MONTREBEI

Diferents entitats del Principat, com la Universitat de Llei-
da (UdL) i organitzacions ecologistes de la Franja han
mostrat la seua oposició al projecte de construcció –enca-
ra en fase d’estudi– d’una pressa de trenta-tres metres
d’alçada a la cua de l’embassament de Canelles, a menys
de cinquanta metres del Congost de Montrebei, a la Riba-
gorça Oriental. 

Mesos enrere, el passat 19 de novembre ja es va fer
públic un manifest a la UdL on es considera que, de fer-se
realitat aquest projecte, «el seu impacte seria irreparable».

El Montsec és un espai de gran bellesa i riquesa biolò-
gica i és protegit per diverses normatives nacionals i euro-
pees. Forma part de la Xarxa Natura 2000 i és candidat a
Patrimoni de la Humanitat davant la Unesco.

L’estudi inicial d’aquest projecte fou presentat el passat
30 d’agost a la seu de la delegació del Govern a Lleida, amb
la presència de l’allavonses conseller de Política Territo-
rial, Joaquim Nadal.
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El Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó 
se celebra amb cava, entre somriures i suspicàcies

Màrio Sasot
El passat 20 de gener va tindre

lloc al restaurat Palau del Lloc-
tinent de Barcelona l’acte oficial
de fundació del Patronat de l’Ar-
xiu de la Corona d’Aragó, amb
la presència de ministra de Cultu-
ra, Carmen Calvo i els presi-
dents de les Comunitats Autò-
nomes pertanyents a l’antic
Regne: el de Catalunya, José
Montilla, el de Balears, Jaume
Matas, l’aragonès Marcel·li Iglè-
sias i el de la Comunitat Valen-
ciana, Francisco Camps. 

Entre els discursos i saluta-
cions florentins i la satisfacció
més o menys generalitzada per
haver-se arribat a una fita comu-
na després de 25 anys de reunions
i demores estèrils, es podien apre-
ciar les divergències de fons entre
representats de partits polítics
diferents (dos autonomies estan
presidides pel PSOE i dos pel
PP) així com l’interès divers que
suscita a cada territori la gestió
conjunta de l’Arxiu. 

Jaume Matas i Prancisco
Camps posaren l’accent en
demostrar que la Corona d’Ara-
gó va ser una peça clau per a
forjar posteriorment la «unitat
d’Espanya». Amés, el president

L’ARXIU MÉS ANTIC D’EUROPA
L’Arxiu de la Corona d’Aragó naix com Arxiu Reial l’any 1318 per iniciativa del Rei Jaume II,

conscient del valor polític i històric que els documents que expedia la seua Cancelleria tenien per a
defensar la legalitat dels seus territoris. A aquest arxiu es va incorporar la documentació de l’Arxiu
Reial de Barcelona que datava del segle IX.

L’actual i immens fons documental està dividit administrativament en nou seccions: La Reial Cance-
lleria, el Consell d’Aragó, la Reial Audiència de Catalunya, el Reial Patrimoni, la Generalitat de Cata-
lunya, les Ordres religioses i militars, Protocols Notarials, Delegació d’Hisenda de  Barcelona, i l’ano-
menat Diversos i Col·leccions, que inclou actes de col·legis professionals i fons nobiliaris i familiars.

Actualment, l’arxiu disposa de dos seus: el Palau del Lloctinent, al barri gòtic, i la seu del carrer
Almogàvers, 77. En total són 2.842 metres quadrats de materials, 8.033 lineals de prestatges, dels
quals més d’una tercera part estan ocupats per documentació.

El Patronat de l’Arxiu està presidit per la Ministra de Cultura, en ser una entitat de titularitat esta-
tal, i té dos vicepresidències; una vicepresidència primera estarà ocupada pels consellers de Cultu-
ra de les quatre comunitats autònomes de forma rotativa anual. La segona estarà ocupada pel subse-
cretari del Ministeri de Cultura.

El nou òrgan rector comptarà amb catorze vocals nats; els altres tres consellers de Cultura de les
Comunitats Autònomes i onze alts funcionaris de l’Administració central. A més a més, el Patronat
podrà designar a vuit personalitats rellevants del món de la cultura. Els òrgans decisoris del Patro-
nat seran el Ple i la Comissió Permanent. També es podran formar Comissions d’Estudi per a treba-
llar diversos temes. 

Balear indicà que ses illes gràcies
a la seua pertinença a la Corona
d’Aragó «havien contingut
l’avenç de sarraïns a la Península,
afavorint la reconquesta».

Camps recordà en aquests
arxius apareixen «els cognoms
de molts repobladors que es
quedaren a viure a poblacions
valencianes i  que encara
perviuen».

Lo pres ident  a ragonès
remarcà el caràcter ‘confederal’
d’una Corona «que va saber
administrar la diversitat jurídi-
ca i econòmica dels diferents
regnes, comtats i principats que
la componien» la qual cosa
valorà com «un exemple per a

l’Espanya i l’Europa actuals».
El president català, José

Montilla, va valorar l’interès i
qualitat cultural de l’Arxiu, «un
dels més importants d’Europa i
animà a tots els patrons de la
institució a treballar per impul-
sar la seua conservació i difu-
sió».

Com a rerefons de l’acte esta-
va el recurs d’inconstitucionali-
tat presentat per València, Aragó
i Balears contra l’Estatut de
Catalunya, que preserva la docu-
mentació de l’arxiu Reial de
Barcelona, del segle IX, i la reco-
pilada a partir del segle XVIII
com d’exclusiva competència
del Principat.

De gairó 
Hi ha dies en què t’aixe-

ques de gairó. No sé si vostès
coneixen aquesta expressió
que diuen a la meua vila i
que vol dir lo mateix que
aixecar-se del llit amb lo peu
esquerre, i, en fi, acabar tenint
un mal dia. Lo de perquè lo
peu d’eixe costat i no l’altre
del dret tindrà a veure amb la
majoria, que utilitza la part
dreta del cos. Potser per això
ja des de els romans, tan
aficionats als auguris, tot allò
que venia de l’esquerra, de la
seua sinistra, era fatal, és a
dir, «sinistre» al nostre voca-
bulari connotatiu.

T’aixeques del costat que
no toca i s’encadenen infor-
tunis. Vas de pressa des de
primera hora i un petit aparell
de no res que necessites –un
eixugacabells, una torrado-
ra…—i resulta que no s’en-
gega. Arribes tard a treballar,
i ara t’has deixat alguna cosa
a casa. No et pots connectar
a Internet i mirar uns correus
que aguardaves; vas a un altre
ordinador, nou però una mica
atrotinat, i es pengen los
documents. La impressora
tampoc respon ni la grava-
dora de CDs, i el llapis de
memòria se descompon en
dos. Quina tragèdia!

Què fer? Tornar al passat:
a la màquina d’escriure amb
paper de calcar? Al bolígraf
i prou? Quins temps! No sé
si ho faríem, ni qui treballa
amb material informàtic ni
qui fa feines domèstiques,
això de tornar a l’era prema-
quinista i preelectrònica per
moltes avaries que tingueren
alhora. Hem construït un
món de màquines que mos
fan la vida fàcil, però també
difícil quan s’entesten en no
funcionar. Arribat un dia
«tort», hem de pensar que un
simple càlcul de probabili-
tats ha provocat totes les
desgràcies i que demà serà un
altre dia!

M. Dolores Gimeno
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La quadratura del cercle 
Hèctor Moret publica la seua poesia completa en edició bilingüe

Màrio Sasot

Després del magnífic aperi-
tiu que va suposar l’aparició el
2005, a la col·lecció Lo Trull,
de In nuce, l’antologia lírica
d’Hèctor B. Moret en versió
trilingüe, los amants de la bona
poesia i seguidors de la trajectò-
ria del poeta mequinensà han
tornat a estar de sort amb la
publicació de Camp Clos, que
recull la seua obra poètica
completa en edició bilingüe.

La versió castellana ha estat
obra del professor i folklorista
Carlos González, que ha fet un
excel·lent treball de traducció,
atenint-se no solament al signi-
ficat lèxic dels poemes, sinó a
la etimologia dels mots, a la
seua sonoritat, al ritme i fins i
tot a la rima dels versos. 

En Camp clos/Campo cerca-
do, editat per Prensas Univer-
sitarias de Saragossa, es poden
seguir, passa a passa, l’evolu-
ció i les constants poètiques i
temàtiques de una obra consi-
derada com un tot global i
tancat, per decisió de l’autor
que, a principis dels anys 90 ja
va donar per conclosa la seua
producció lírica.

Així, Camp clos/Campo
cercado inclou els sis poema-
ris editats anteriorment: Penta-
grama, Parella de negres/
Pare ja  de  negros ,

Ròssecs/Rastros, Al cul del sac
trobarem les porgueres/ En el
fondo del saco hallaremos las
granzas, Antídots /Antídotos i
Temps pervers/ Tiempo perver-
so. Finalment, a manera d’epí-
leg i sota el títol de Quadernet
d’exercicis complementaris,
es publiquen cinc poemes que
no estaven inserits en els
poemaris esmentats i que van
ser escrits en l’època més juve-
nil del poeta (1975, 1976) i la
més tardana (2003). 

En la poesia de Moret es
poden veure dos vessants
poètics complementaris: un
que es podria qualificar de
«reflexiva», on discorren en
paral·lel indagacions sobre la
creació poètica, i diàlegs i
monòlegs del poeta en prime-
ra persona en torn al fet
amorós, i una altre que té quel-
com de «divertimento» on
conviuen jocs poètics formals
i conceptuals (rodolins, palín-
droms, ambigüitats, ironies
contrasts, etc.) i poemes narra-
tius que detallen, amb humor
i agudesa  aventures amoro-
ses més o menys frustrades, o
històries on es desvela el
paisatge, la geografia física i
espiritual de la Mequinensa
natal i el seu entorn ebrenc.
Entre aquests trets el poeta

destaca l’origen morisc seu i
dels seus congèneres i el caràc-
ter sec, adust dels riberencs
que, d’eixa manera, es confo-
nen i s’assimilen al paisatge
que els envolta. 

La llengua emprada per
Moret en la seua poesia és un
corpus polièdric i multiforme
on es poden trobar paraules i
expressions de la parla mequi-
nensana actual i col·loquial,
junt amb arcaismes lèxics del
món de la terra, de l’àmbit
fluvial o de les mines, o cultis-
mes medievals i formes pròpies
del català oriental. D’altres
vegades, l’autor, per voluntat
d’estil, construeix estrofes o
poemes sencers anfiglòsics,

que sonen igual en català que
en italià, en francès o en
provençal.

En la seua versificació,
predomina l’estil lliure, però a
voltes retorna als clàssics
renaixentistes italians amb
metres com el sirventès, el
sonet, o els versos i estrofes
curtes a imitació de lírica
trobadoresca, reivindicant la
tradició poètica catalana. Tot
això es barreja sàviament en la
poesia de Moret amb elements
de modernitat de la cultura del
segle XX (el noucentisme
català, el pop, el rock&roll,
anglicismes, etc., junt amb la
poesia i la cançó romàntica
italiana o francesa).

MMIISSCCEELL··LLÀÀNNIIAA  AARRTTUURR  QQUUIINNTTAANNAA  ii  FFOONNTT

L’Associació Cultural del Matarranya, l’Institut d’Estudis del Baix
Cinca, el Centre d’Estudis Ribagorçans i l’Associació de Consells Locals
de la Franja –organismes constitutius de la Iniciativa Cultural de la Fran-
ja (Coordinadora d’Entitats Culturals de l’Aragó Catalanòfon)–, amb el
suport i la col·laboració d’un nodrit grup de persones i entitats motiva-
des en la difusió i l’estudi i de la llengua i la literatura aragoneses i cata-
lanes a l’Aragó com ara l’Instituto de Estudios Altoaragoneses, l’Institu-
to de Estudios Turolenses, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Consello d’a Fabla
Aragonesa, Govern d’Aragó, etc., han cregut oportú dedicar al doctor
Artur Quintana i Font una publicació d’homenatge (Llengües i fets, acti-
tuds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics
oferts a Artur Quintana i Font), amb motiu de la seua jubilació com a
bibliotecari i professor universitari i del seu setantè aniversari.

Hi podrà participar tota persona que ho desitge i hi seran admesos
treballs sobre llengua i literatura, especialment els que estiguen motivats
pels temes tractats per l’homenatjat: dialectologia, onomàstica i etno-
logia en terres aragoneses, literatura popular a l’Aragó i al Carxe, histò-
ria de les llengües catalana i aragonesa, lexicografia, les altres «fran-
ges» peninsulars i europees, relacions entre la cultura catalana i
l’alemanya…

Els articles haurien de tenir un màxim de 12 fulls a un espai i mig i
hauran d’estar redactats, preferiblement, en català o en aragonès. Per
tal que a finals d’octubre de l’any 2007 puga publicar-se la miscel·lània,
els treballs hauran d’ésser tramesos (en disquet o directament a l’adreça
electrònica esmentada més avall) al coordinador de la miscel·lània, Hèctor
Moret Coso, c/ Aribau, 47, àtic 2a, 08011 Barcelona; o bé Plaça U,
núm. 12, 50170, Mequinensa (Saragossa), abans del final de juny de
2007.

Els interessants a prendre-hi part són pregats de fer arribar notícia a
Hèctor Moret, a l’adreça electrònica besecri@hotmail.com o a alguna
de les adreces postals adés esmentades, com més aviat millor de la volun-
tat de participar-hi i la temàtica triada.

Com és habitual, la coordinació de la miscel·lània es reserva el dret
de no admetre els treballs que no s’ajunten a les característiques indi-
cades o que no tinguen el mínim de qualitat desitjada.

Presentació del llibre a la III Fira del llibre i autor ebrenc a Móra d’Ebre
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GALERIA DE PERSONATGES

Sirventesos 
i narcocorridos

Esteve Betrià

El doctor Josep Romeu i Figueras (Òdena, 1917-Barcelona,
2004) –filòleg medievalista, estudiós i crític de poesia popular
catalana i insigne poeta– anotava en el Diccionari de la Litera-
tura Catalana (1979) d’Edicions 62 que amb el mot sirventès
es fa referència a un «Gènere poètic trobadoresc de temàtica
denunciadora diversa –moral, política, bèl·lica, satírica, d’atac
personal, àdhuc de discussió literària, etc.–, escrit en un estil molt
viu i animat, fins i tot agressiu i virulent, i que admetia diverses
modalitats formals i genèriques. Era cantat amb la melodia d’una
cançó preexistent, a la qual manllevava també la forma estròfi-
ca i mètrica. Entre els autors de sirventesos més notables figu-
ren els trobadors Marcabrú, Guillem de Berguedà, Bertran de
Born, Peire Vidal, Peire Cardenal, Cerverí de Girona, etc. [JRF]»

D’un dels trobadors citats, Guillem de Berguedà, documen-
tat –a grans trets– en la segona meitat del segle XII, ens han arri-
bat una trentena de poemes, entre els quals destaquen, pel seu
llenguatge cru i obscè, diversos sirventensos, però també el
sincer i delicat planh –elogi fúnebre que constitueix un gènere
poètic trobadoresc emparentat amb el sirventès perquè, igual que
aquest, fa referència a un esdeveniment pròxim i elogia o ataca
una persona– que trobà en ocasió de la mort de Ponç de Mata-
plana a mans dels sarraïns. Guillem de Berguedà prengué part
en moltes lluites feudals i, a causa del seu caràcter violent i abran-
dat, de mica en mica fou abandonat per parents i amics i, final-
ment, sembla que morí assassinat per un soldat abans de 1196.

L’obra d’aquest trobador ha estat recentment (2003) traduïda al
català, musicada i enregistrada en un excel·lent doble disc per
un nombrós grup de músics catalans coordinats per en Francesc
Ribera «Titot», cantant dels grups Brams i Mesclat, i amb arran-
jaments i instrumentalització d’en Marcel Casellas, un dels
músics més prestigiosos del país. 

Tot això (sirventesos i planhs sobre esdeveniments pròxims,
Guillem de Berguedà, violència i enfrontaments entre senyors,
trobadors que elogien o ataquen persones conegudes, etc.) m’han
vingut al cap mentre llegia a La Vanguardia del passat 27 de
desembre la crònica «El ’narcocorrido’se tiñe de sangre», subti-
tulada «Las canciones por encargo dedicadas a las hazañas de
los traficantes son una metáfora de los males de México». La
lectura d’aquesta crònica –signada pel periodista saidinès Joaquim
Ibarz– no és altra cosa, al meu entendre, que una actualització
del món dels trobadors i joglars medievals al Mèxic del segle
XXI; és a dir Nihil novum sub sole, si més no en el món de la
poesia. El ’narcocorrido’és un gènere musical del nord de Mèxic
que idealitza el tràfic de drogues, la vida dels caps dels ’narco-
traficants’ i les lluites –incidencias, en diuen– entre bandes
rivals. Unes disputes sagnants de les quals en ocasions són vícti-
mes els mateixos compositors dels ’narcocorridos’, uns troba-
dors moderns contractats per destacar i difondre atributs reals o
imaginaris dels mafiosos, els quals paguen generosament per
sentir-se lloats en temes que els immortalitzen. Malgrat assas-
sinats i amenaces, els especialistes en compondre ’narcocorri-
dos’ cada dia tenen més clients, i més ingressos. Així, de Mèxic
s’han estès a Sud-amèrica, en especial a Colòmbia, un altre país
–com anota en Joaquim Ibarz– amb capos rumbosos. Fins i tot
en això hi ha paral·lelismes amb la poesia trobadoresca: nascu-
da en les corts feudals del sud de la Gàl·lia, ràpidament s’estengué
per països veïns, per Catalunya, Llombardia, Ligúria, Galícia,…  

José Luis Paricio, periodista, director de Ràdio Binèfar
«El periodisme local és la meua vocació i la meua vida, pràcticament tot»

Javier Ortega

José Luis Paricio Casado,
director de Radio Binéfar y
corresponsal a la comarca de la
Llitera del Diario del Altoara-
gón, va rebre el passat 25 de
gener el premi de l’Associa-
ció de la Premsa d’Aragó
(APA) en reconeixement a la
seua tasca informativa des d’un
mitjà local.

En la seua persona, segons
la junta directiva de la APA, es
premiava la trajectòria de «un
home de ràdio, gran defensor
de la comunicació local, espe-
cialment de la seua localitat,
Binèfar, i la seua comarca, la
Llitera.

Tenia 17 anys acabats de fer
quan començà, en 1978, la seua

CRÒNIQUES TAGARINES

tasca informativa. Durant tots
aquests anys ha estat compa-
ginant el seu treball a la ràdio
amb la corresponsalia del
Diario del Altoaragón, «un
periòdic al que em sento molt
vinculat» –declarà alguna volta
Paricio.

Entre la seua família es
troben el seu germà Joaquín,
batlle de El Grado/Lo Grau, i
Paco, director dels mítics Titi-
riteros de Binéfar.

José Luis és també un apas-
sionat del futbol. Fidel segui-
dor del Binéfar, que milita a la
tercera divisió, el seu equip
«gran» és el Barça. 

La seua necessitat de contar
tot el que passa al seu entorn

l’ha fet ser corresponsal dels
diaris Segre, AS i Equipo.

I ell, des de la seua feina
diària, ha parlat de temes tan
diversos com del creixement
de població que ha experi-
mentat Binéfar, que ha superat
ja els 9.000 habitants, dels
problemes en les comunica-
cions i l’estació ferroviària, de
la presentació d’una guia dedi-
cada a la Llitera, o dels actes
del començament de l’Any
Jubilar de Sant Josep de Cala-
sanç, amb motiu del 450è
aniversari del seu naixement. 

Paricio ha escrit i coordinat
llibres como el dedicat a la
història i la experiència de la
seua estimada Cadena Dial

Binéfar. 
També va ser un dels promo-

tors d’una multitudinària
degustació de vedella a la Llot-
ja de Binéfar en els difícils
temps de «vaques boges». 

Tot això i molt més ho fa
sempre, José Luis, amb un
somriure permanent i gens
impostat. 
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No ho sé com ho veieu, tot plegat, però la perspectiva dels nous
temps no em fa massa bona espina. Tant si ho mirem per la cosa
local, com si ho enfoquem des dels altres punts de vista –el del
païset de la Franja, l’àmbit dels Països Catalans, l’Estat espan-
yol o, directament, tot el món mundial– em pareix que la cosa no
està per tirar coets. 

L’any encetat hi haurà eleccions municipals; i també hi haurà
les autonòmiques a l’Aragó. I això serà bo? Què convé que
passe?, o sigui, qui convé que guanye per assegurar d’avançar en
la presència i l’ús del català? Marededéu senyor, m’apunten els
assessors, però si cap partit mai no incorpora promeses electo-
rals relacionades amb creixements lingüístics o discursos cultu-
rals i collonades d’eixes; més aviat, al contrari (continua l’advi-
ser). Si no tenim un partit que ens «ho arregle», com es pot
enfocar?, què podem fer? («vendre’ns la casa i anar a lloguer!»,
em torna a ajudar el manager). O siga que, per ara, sense un bon
paraigua en forma de partit on aixoplugar-te, tot fa pensar que
cal continuar buscant estratègies a partir de l’associacionisme i,
fins i tot, de l’actuació personal, com la d’individus amb els seus
articles-corcó escampats per tota la premsa d’arreu del territori,
o les iniciatives telemàtiques transmissores de noves del nostre
món que arriben a tants «usuaris»… No cal dir que tot és bo per
guanyar dignitat fins a assolir LA dignitat necessària. Aquestes

actituds individuals –poseu-hi Quim Gibert o Natxo Sorolla–
vénen a ser com una lliçó ecologista: tots podem fer alguna cosa,
per minúscula que siga a favor de la sostenibilitat… 

Per continuar amb la perspectiva de l’any, tenim a tocar Llei-
da, capital de la cultura catalana de l’any 2007 (tot i anar de
corcoll al principi amb no sé quina mandanga d’una xiqueta
concursant en un concurs televisiu espanyol de cançó espanyo-
la); a València estan més contents que un gínjol amb la inaugu-
ració del complex El Segle, amb la firma d’Eliseu Climent, el gran
venedor d’esperances de la marca PPCC; i això passa quan farà
300 anys des de la batalla d’Almansa, el 1707, on segons la histò-
ria acaba tot per als representats per aquella marca o, si ho voleu,
torna a començar. I també serà l’any de Frankfurt, i caldrà veure
com es descabdella l’esdeveniment més important per a la lite-
ratura i la cultura catalanes dels últims temps… 

Davant aquestes bagatel·les, els optimistes de debò trauen pit, i
et miren per damunt el muscle (m’agrada aquesta paraula), com dient:
amb tantes coses importants que van bé com és que hi ha qui s’em-
patolla a pensar en aquestes xorrades (aquesta no m’agrada gens);
i aleshores t’aboquen les meravelles del creixement econòmic, amb
l’expansió del futur immediat en poblacions com Fraga o la febra-
da de l’or de la Saragossa olímpica del 2008 (o com se’n diga)…
o que et deixes «guiar» pels interessos marcats pels mitjans de
comunicació, amb el món feliç representat pels cromos dels suple-
ments dels diaris dels diumenges de paper cuixé o, directament pel
broc gros, pels defensors d’això que anomenen neoliberalisme… 

Davant la varietat de mostruari, ara no sé per quins set sous,
m’ha vingut al cap allò tan catòlic (perdoneu si l’erro o en faig
heretgia): de què ens serveix tenir tanta cosa material, si perdem
l’ànima? Ai, que encara prendré mal.

2007, un bon 
mal any 

Francesc Ricart

SOM D’EIXE MÓN

«AArenys el dijous parlen en
castellà». Històricament Arenys
de Mar ha estat una vila de
senyors (o de marquesos), molts
dels quals gaudien de servei
domèstic. Aquesta dita s’explica
perquè el dijous era el dia de festa
de les minyones, que gairebé
totes eren castellanes. I, alesho-
res, en petits grups, se les veia per
la riera conversant, passejant i
cercant xicot. És a dir, no fa ni un
segle el castellà era una llengua
exòtica en terra catalana i preci-
sament per aquesta raó les dites
en parlen en aquest sentit.

Tan exòtica era la llengua de la
meseta entre nosaltres que no
teníem la necessitat de conèixer-
la en la quotidianitat. Per això la
veu popular no ha passat per alt
el cas d’un llaurador valencià
que va patir burles i menyspreus
el dia que va haver d’anar a
València a fer unes gestions
oficials. Tio Canya, la cançó

Aigua corrent
Quim Gibert

d’aquest personatge de poble,
així ho explicita: «set vegades
va fer cua, en presentar uns
papers, per no saber expressar-se,
en llengua de forasters». Les dites
i les cançons tradicionals propor-
cionen dades d’un temps, d’una
cultura, d’un indret… Al capda-
vall, baixar de la Font del Gat, en
referència a la popular tonada, és
del tot possible perquè es tracta
d’un llogarret de la muntanya
barcelonina de Montjuïc. I si algú
t’hi engega, també és possible
anar a raure a la Quinta Forca. A
hores d’ara correspon a un punt
indeterminat de la barriada de
Can Tunis, però en el segle XIV
era un veral inhòspit de més enllà
de les muralles de Barcelona.
Tot i que un cert aire exòtic envol-
ta la Font del Gat i la Quinta
Forca, ambdós paratges tenen o
han tingut una existència real.
Pel pedagog Antoni Miralpeix,
aquestes expressions i melodies

són una mena de dipòsit, en la
memòria col·lectiva, de concep-
tes i vivències de l’experiència
dels pobles i dels individus: «un
dipòsit dinàmic en constant canvi
i sempre a punt de tornar a ser
reutilitzat». Allò que ens mou a
reutilitzar aquesta cultura oral i
propagar-la neix de la nostra
voluntat de ser. En aquesta línia,
l’assagista Víctor Alexandre
apunta que «és del sentiment d’on
prové la força que ens empeny a
crear un llenguatge propi que ens
permeti explicar-nos».

Els occitans, de l’aigua corrent,
en diuen aigua viva. I tal vegada
això ens aporti pistes sobre l’ori-
gen d’Aiguaviva (Matarranya),
vila ubicada en la confluència
dels rius Bergantes i Guadalop,
i d’altres topants amb aquesta
mateixa denominació. Ho confir-
ma la lingüista Carme Junyent
quan assenyala que les llengües
són considerades com els instru-

ments d ’adequació al medi «que
cada comunitat desenvolupa (i
aquí hi ha la causa de la diversi-
tat) i, per tant, l’instrument de
què disposa cada individu per
adaptar-se a l’entorn». 

No és tant estrany, aleshores,
que el castellà, en no ser la llen-
gua autòctona, sigui un idioma
sense accent quan l’utilitzem els
catalans (o qualsevol altre
col·lectiu no castellanoparlant).
És a dir, a casa nostra sona com
un castellà de llibre. Per això, en
lloc de dir-li «pelo» al cabell –tal
com fan els castellans– sovint
ho traduïm per «cabello».

L’oralitat transmesa de pares
a fills ens obre portes tant per
conèixer l’idioma en profunditat
com per comprendre un país. No
en té cap dubte l’escriptor portu-
guès José Cardoso Pires, que diu
que «la llengua forma part del
paisatge, la llengua és la veu del
paisatge».
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El català en Pau Gargallo
José Miguel Gràcia

Les primeres paraules que
va escoltar Pau Gargallo van
ser en català, qui ho dubta? En
el català de Maelle, el qual
tanca a dojo les as. (Quan ere
xiquet, pujai a l’ermita de
Santa Bàrbera, replegai terre
i amb l’aigüe del xoro fee figu-
retes d’hòmens i dones amb
mans de timonsell, i per boca,
una flor roa. I jugai i rieva…).

Al traslladar-se els seus pares
a Barcelona quan tenia set anys,
el xiquet Pablo, encara no Pau,
aniria a escola, parlaria en
català amb els altres xiquets i,
potser, estudiaria amb llibres
escrits en català. A casa, natu-
ralment, seguirien parlant en
català de Maella Al taller d’Eu-
geni Arnau, a l’Escola de Belles
Arts de la Llotja i a Els Quatre
Gats parlaria també en català.
Per tant, la seua formació i rela-
ció seria globalment en català.
Qui sap en quin moment i per
quanta gent, deixaria de ser
Pablo i passaria a ser Pau?

A l’angle superior d’esque-
rra del retrat que li va fer al
seu amic Joan Canellas, va
escriure, l’any 1896, o potser
el 97: A mon amich/Joan Cane-
llas/P. Gargallo. Per algun
motiu que desconeixem l’obra

va ser retornada a l’autor amb
la inscripció: Al autor P Garga-
llo/son amich Joan Canellas.

A l’edat de 19 anys –any
1900–,  possiblement per
influència del seu íntim amic i
poeta, Rafel Nogueras i Oller,
publicà en el número 26 de la
revista Joventut, un relat curt en
català –una mena de conte–
signat com Pau G. i Catalán
amb el títol: Somni i realitat,
il·lustrat per A. Solé («una dona
blanca com la neu, rossa com
l’or i amb ulls d’àngel» entra
de sobte al taller d’un jove
escultor). L’Hèctor Moret va
transcriure íntegrament el
conte, a la revista Desperta
ferro! (núm. 8 de 1991) i ens
diu en un paràgraf de l’article:
«[Pau Gargallo] no deixà mai
d’emprar la llengua catalana, al
costat de la castellana i la fran-
cesa, per expressar les seves
reflexions ar t ís t iques en
quaderns i dietaris de caràcter
íntim i personal». Rafel Nogue-
ras, poeta modernista, simbo-
lista i amb idees força anar-
quistes, col·laborava sovint en
la revista Joventut, amb poemes
i algun text en prosa. El poema
Justícia, publicat el 1903, va ser
il·lustrat per Pau Gargallo amb
un dibuix obscur i tenebrós.
L’any 1900, Gargallo havia fet
un magnífic retrat al seu amic
Rafel amb una molt depurada
tècnica pictòrica, possiblement
fou aquest retrat el millor de
tots els que dibuixà l’artista de
Maella. (Al marge dret del
r e t r a t  e s c r i gué :  EN
NO/GUERAS i no el signà)

Ben escàs és el treball literari
de Gargallo que ens ha arribat,
en el cas que n’escrigué més,
així i tot, encara s’hi pot exami-
nar una altra petita mostra
literària, al Museu Gargallo de
Saragossa, escrita a l’altra cara
del dibuix de Persones cami-
nant (esbós), un parell d’anys
abans del conte, i que diu: «Ja
casi no em recordo de com

s’agafa la pluma per a fer-la
anar com deu per explicar tot
lo que un sent i pensa. Resolt
a tributar un moment de prega-
ria a n’aquell jove i ja cèlebre
poeta que sa última voluntat
fou deixar que anéssim passant
aquesta miserable existència
rebent desenganys del món
mentre sa matèria restaria tran-
quil·la i ell i son ànima portats
per l’ideal viatjarien pels espais
de l’infinit i lo invisible gosant
els plaers que en vida [no
havien pogut] lograr». (En la
transcripció només em fet algu-
nes modificacions ortogràfi-
ques segons la normativa
vigent). Cap resta del català de
Maella en el seus escrits lite-
raris.

Gairebé totes les obres que
va signar Gargallo ho va fer
escrivint-hi. P. Gargallo, per
tant ens és difícil saber en quan-
tes ocasions voldria dir Pablo
o Pau. Per contra, en les
referències de les revistes cata-
lanes de l’època –Joventut,
Themis, Garba, Revista Nova,
Futurisme, Forma, etc.–, amb
motiu de exposicions, premis,
crítica i catàlegs, sempre l’ano-
menaven com Pau.

Com he insinuat més amunt,
crec que el amic poeta, Rafel
Nogueras, va influenciar força
en Gargallo, quan ambdós

vintenejaven pels Quatre Gats
i altres indrets intel·lectuals de
Barcelona, si tenim en comp-
te la gran amistat que es
dispensaven i la forta perso-
nalitat del poeta. Una curiosi-
tat vull destacar de Rafel
Nogueras: allà per l’any 1905
va escriure un poemari de caire
social, Les tenebroses, el qual
va anar publicant en plecs a la
revista Joventut. Un dels
poemes, Una essa, era un
poema visual, que sembla
l’anunci dels cal·ligrames que
al cap de nou anys publicaria
Apol·linaire.

No em quedaria tranquil si
no digués que jo mateix, en uns
versets que vaig escriure fa
algun temps, lloant Maella i
Gargallo, l’anomenava Pablo.
Ara en saber un xic més de la
seua vida i obra, ho rectificaré
en part. L’estrofa en qüestió era:
«I escultures neixen/ de terra i
del Pablo,/després ferro i bron-
ze,/de Pablo Gargallo». Així
l’he rectificada: «I escultures
ne ixen /de  t e r ra  i  de l
Pablo,/després ferro i bron-
ze,/del gran Pau Gargallo». El
deixar en el primer vers el nom
Pablo obeeix en primer lloc a la
circumstància de que a Maella,
de menut, així li dirien; i d’al-
tra banda, perquè no és possi-
ble rimar Pau amb Gargallo.

Text literari de Pau Gargallo de 1908

Portada del número 26 de la revista
Joventut, on publicà Pau Gargallo,
Somni i realitat
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Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó
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Entrevista a David Badia
El biòleg fragatí ens parla dels principals
problemes mediambientals de la comarca
del Baix Cinca.

Festa del
tossino
Albelda celebra
la XX edició
d’aquesta
tradició popular
que cada any
presenta més
continguts
culturals.
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Trobada de corals
La vila de Massalió acull la Setena
Trobada de Cant Coral de la Comarca del
Matarranya.

SALVADOR PALOMAR

Diablets de Sant Antoni de la Freixneda

Ja tenim
Patronat!
Ja tenim
Patronat!

ES CONSTITUEIX A BARCELONA EL PATRONAT
DE L’ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ




