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Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó
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L’IEC a la Ribagorça
La Secció Filològica de l’Acadèmia del
Català es va reunir a Benavarri en una
sessió ordinària .

Un xef
de Saidí
Alberto Bayona
ve cada any des
de les Antilles
Holandeses al
seu poble  per a
impartir cursos
de cuina.
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Adéu a Gema Noguera
La sobtada mort de la galerista i pintora
de Beseit commociona el món cultural
de la comarca del Matarranya.
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ESTISORES 
Miguel Estaña

No se sap per què, però a vegades els polítics
prenen el camí més difícil per resoldre els proble-
mes de la ciutadania en general o defensar els
drets de les minories. Ara ens volem referir al
cas concret del Govern d’Aragó i la Llei de
Llengües, i al seu llarguíssim i accidentat procés
de gestació, tants cops interromput i mai acabat.

Anem a pams: amb la Constitució Espanyo-
la a les mans i ben llegida, qui hagués gosat d’en-
torpí la declaració de cooficialitat de les dues
llengües minoritàries d’Aragó? Això ja era
possible en el moment de presentar el primer
Estatut d’Aragó a les Corts aragoneses, perquè
a l’article 3, apartat 2 de la Constitució Espa-
nyola –que és de l’any 1978– s’hi estableix:
“Les altres llengües espanyoles seran també
oficials a les respectives Comunitats Autònomes
d’acord amb els seus Estatuts”. Això ho diu
després de declarar oficial el castellà. El “seran
també” –no ho eren encara en aquell moment–
és un manament obligatori que s’ha de portar a
terme mitjançant els Estatuts, doncs, no és pas
facultatiu. Llavors, per què es vol incomplir
aquest precepte constitucional? Quin o quins
partits polítics gosen situar-se fora de la Cons-
titució? Per què el PSOE no li ho ha explicat al
PAR, partit de coalició en el Govern? Desitja-
ria el PP incomplir la Constitució, atesa l’afe-
rrissada defensa que en fan quan els convé? Per
què la CHA no ho explicita per tot arreu? No
és pas la primera vegada que a Temps de Fran-
ja es parla d’aquesta qüestió i també en més d’un
article sobre la Llei de Llengües per part dels
nostres col·laboradors en algun altre mitjà de

comunicació. Cap articulista, tan de dins com fora
de la caverna mediàtica o partit polític, els ha
rebatut els seus plantejaments. 

Sabem prou bé que els contraris al reconeixe-
ment dels drets dels catalanoparlants o parlants de
l’aragonès, no volen entrar en el tema. Preferei-
xen negar el català, per exemple, i davant la diver-
sitat de llengües que hi proposen, qui és el “llest”
de regular una cooficialitat caòtica? O potser ni
han arribat a plantejar-s’ho o tant se’ls en dóna la
Constitució… 

Pel que fa al nom i la unitat lingüística –català
i aragonès– no ho podien tenir més fàcil la majo-
ria del Govern o el PSOE en general: demanar un
dictamen sobre el tema a una comissió d’experts
lingüistes, acadèmics de la Universitat de Saragossa
i escriptors de la Franja. Després, acceptar el crite-
ri dels experts i portar-lo al projecte de llei. S’ha
pres el camí més difícil: el anar esventant-lo a l’opi-
nió pública de quant en quant, motivant els promo-
tors de la lingüística-ficció —segons expressió
del Dr. Quintana— a crispar la ciutadania, i al rear-
mament del PP i del PAR, tant d’ignorància com
de mala fe. 

La cooficialitat queda establerta en la Consti-
tució i la unitat lingüística és la conclusió dels que
més en saben del tema. La posició del partit ponent
de la Llei restaria confortable i segura: negar la
cooficialitat convertiria a qui ho fes en inconsti-
tucional i no acceptar la unitat lingüística, demos-
traria la seua ignorància.

Res no ha estat així, s’ha agafat el camí més difí-
cil, al qual, al pas del temps li van creixent matolls,
cards barrals i argelagues negres.
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s  u  m a r  i salutació del director
La interessant xerrada d’Artur Quintana dins d’un Curs Inter-

disciplinari d’Humanitats (humani nihil alienum est) celebrat a
Alcanyís donà peu (o, millor dit, pota) per a la rèplica airada de
l’ínclit Sr. Vallés, líder de la FACAO i a la feliç trobada d’una
expressió molt encertada per part del Doctor Quintana en el trans-

curs de la seua rèplica: el de “lingüística ficció”, per a referir-se a l’embolic mental que compor-
ta voler mesclar la ideologia nacional-castellanista amb les teories lingüístiques.

Després, l’economista i poeta Josep Miquel Gràcia, en la seua agudíssima crònica dels fets,
incorregué en la voluntària relliscada semàntica parlant d’infecció lingüística, connotant els greus
perills de contagi d’aquestes delirants teories.

Jo continuaria relliscant encara més deixant-me emportar per les meues estranyes i preocupants
sinapsis neurològiques i parlaria de “lingüística-micció”. Perquè les persones que practiquen tan
estranya ciència pixen una i altra vegada fora del test i es pixen sense pietat ni vergonya pròpia
i aliena damunt de tots els esforços analítics i teòrics que han fet els lingüistes de la Reial Acadè-
mia de la Llengua Espanyola i la Universitat de Saragossa, entre d’altres.

Caldria que algun urolingüista els apanyés la pròstata del seny.

Màrio Sasot

CARTES CREUADES

cartes dels lectorsEditorial

Salutació del director
Cartes dels lectors

El Matarranya

El Baix Cinca

Entrevista
Juli Minoves, 

ministre de Cultura d’Andorra, 
seu de la Fundació Ramon Llull

La Ribagorça

Tema del mes

Aragó

Gent de Franja

Països Catalans

Opinió: 
I després de la crisi, què?
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"El País" llefiscós
«Por qué la comida ‘nacionalista’no vende».

Aquest titular, aparegut a la pàg. 5 dels fulls dedi-
cats a Catalunya d’El País de 28-9-08, va coin-
cidir amb la darrera campanya de promoció de
productes catalans llançada per la Generalitat de
Catalunya. Per mitjà de breus declaracions de
càrrecs vinculats al món de l’alimentació, el
diari subratllava, entre d’altres coses, que l’ori-
gen del producte és irrellevant a l’hora de compu-
tar les vendes.

«El País rinde homenaje al aceite de oliva
(…) El aceite de oliva ocupa un lugar destaca-
do en nuestro país», és un anunci insertat per El
País, junt amb la Junta de Andalucía i altres insti-
tucions locals, que apareix el 12-11-08 en aquest
diari parlant de les excel·lències de l’oli anda-
lús, «uno de los pilares de nuestra cultura».
Perquè, com El País, és un oli evidentment no-
nacionalista.

Quim Gibert
Fraga

Comunicat
Reunides a Barcelona les entitats: Asociación

per la Recuperación de la Memoria Histórica en
Aragón, Associació per a la recuperació de la
Memòria Històrica de Mallorca, Asociación
Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asocia-
ción para la Recuperación de la Memoria Histó-
rica de Valladolid, Fòrum per la Memòria del País
Valencià, Confederación General del Trabajo,
Asociación para la Recuperación de la Memo-
ria Histórica de Aguilar de la Frontera, Asocia-
ción por la Recuperación de la Memoria Histó-
rica de Arúcas (representació delegada en ARMH

de Catalunya) i Associació per a la recuperació
de la Memòria Històrica de Catalunya, han acor-
dat el sigüent:

1. Manifestar el nostre desacord absolut amb
la decisió de la Sala del Penal de l’Audiència
Nacional i amb el posicionament de la fiscalia,
que en lloc de perseguir als criminals ho fa amb
les víctimes que amb aquestes decisions tornen
a ser agredides una vegada més.

2. Exigir al Govern de l’Estat que adopti les
decisions oportunes per paralitzar l’actuació de
la Fiscalia i procedir a l’exhumació de les foses
comunes, a l’identificació dels cossos i a la repa-
ració de les víctimes.

Barcelona, 15 de novembre de 2008
Amb la seva difusió, volem unir la nostra veu

i expressar el nostre suport total a aquest comu-
nicat adoptat per les asociacions reunides a
Barcelona.

Josep Sanmartín
Delegat a l’Aragó de l’«Amical de Mauthausen»
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 Temps de crisi,

temps que passa
Per tot arreu ens arriba el

xàfec de la crisi, bàsicament
en forma d’informacions pessi-
mistes. Les previsions no són
tampoc gens falagueres. Es veu
que no es tracta d’una sotragada
com les que de tant en tant ens
afecten temporalment, sinó
d’una recessió en tota regla.
Les petites empreses i els
professionals som els que més
ho notem. Els clients s’espan-
ten –alguns amb motiu– i
comencen a cancel·lar o pospo-
sar projectes emparaulats o fins
i tot en curs. Hi ha també els
treballadors assalariats, alguns
dels quals surten al carrer per
protestar davant l’amenaça de
pèrdua del lloc de treball. Tot
plegat sembla la migranya
conseqüència d’una nit d’ex-
cessos. Després d’anys de
grues, cotxes nous i electro-
domèstics substituïts abans de
ser amortitzats, apareix la crua
realitat. S’ha acabat la festa.
Potser tot plegat és una opor-
tunitat per destriar quines són
les coses importants i quines les
prescindibles, de repensar en
què esmercem el temps, de què
els fills siguin conscients que
tots aquests objectes que
omplen la seua quotidianitat
són producte de l’esforç.

La vida segueix, tanmateix,
i tot plegat sembla arrossegar-
nos més enllà de la nostra
voluntat. Les filles creixen, les
modes fluctuen, i  anem
complint anys sense adonar-
nos-en. Si hi ha una cosa
immutable, però, és la no
existència d’una llei de llen-
gües aragonesa. La seua
(in)existència ha passat a
formar part de la mitologia
més boirosa de la nostra peti-
ta i diglòssica comunitat.

Carles Terès

El set cadàvers de la guerra bruta contra els
maquis buscats a Mont-roig podrien estar al
Valle de los Caídos

Lluís Rajadell

L’asssociació La Gavilla
Verde sospita que els cadàvers
de les set persones de diferents
pobles del Matarranya i el Baix
Aragó que van ser executades
extrajudicialment l’any 1947
per la Guàrdia Civil per la seua
suposada relació amb l’Agru-
pación Guerrillera de Levante
y Aragón (AGLA) van ser tras-
lladats, als anys seixanta del
segle XX, des del cementiri de
Mont-roig al Valle de los
Caídos (Madrid). 

Les averiguacions que ha
desenvolupat La Gavilla Verde
–organització amb seu a Santa
Cruz de Moya (Conca) que
investiga l’activitat del maquis
i les seues consequències–
després del frustrat homenatge
que va voler retre als set desa-
pareguts el passat mes d’agost
a Mont-roig han permès loca-
litzar una carta del 1965 de
l’Ajuntament d’aquesta locali-
tat del Matarranya on es fa
referència als preparatius per
traslladar les restes de set

«descone-
guts» ente-
rrats en una
fossa comú-
na del cemen
tiri al Valle
de los Caí-
dos. L’opera-
ció s’emmar-
caria en la
voluntad del
règim fran-
quista d’en-
terrar al fa-
raònic
monument
madrileny a
víctimes de
l a  Gue r r a
Civil.

El respon-
sab l e  de
l ’ á r ea  de

desapareguts de
La Gavilla Verde, Adolfo
Pastor, explica que un primer
intent de confirmar per part de
l’organisme gestor del Valle de
los Caídos l’enterrament dels
set desapareguts de Mont-roig
no ha donat resultat positiu.
Pastor considera, no obstant,
que aquesta línia d’investiga-
ció no es pot donar per tanca-
da i avança que continuarà
investigant en aquesta direc-
ció. «No volem que aquest cas
acabe així», diu.

El posible trasllat dels cadà-
vers a Madrid explicaria el
fracàs de l’intent de les famí-
lies dels set assassinats per
localitzar la fossa comuna del
fossar vell de Mont-roig, on,
suposadament, havien estat
enterrats segons alguns testi-
monis orals. Les excavacions
desenvolupades amb aquesta
intenció no van donar cap fruit.

En la reveladora carta loca-
litzada per La Gavilla Verde,
l’Ajuntament al·ludeix a un
escrit rebut del Govern Civil

«en relación al traslado de
restos de Caídos en la pasada
Cruzada Nacional». La respos-
ta municipal explica que al
cementiri hi ha les restes d’una
persona identificada i un ente-
rrament col·lectiu d’altres set
sense identificar i que atri-
bueix, no obstant, a “personas
caídas en pro de la Causa
Nacional”. Es refereix també a
altres quaranta morts de “la
Zona Roja” desconeguts que
l’Ajuntament considera que no
entren “en la orden de trasla-
do al Valle de los Caídos”. El
Consistori, en el seu escrit, diu
que el fuster del poble no es
compromet a fabricar les dues
caixes precises per enviar a
Madrid les restes d’una perso-
na identificada i de les set sense
indentificar. La carta argu-
menta que el fuster té molta
fe ina ,  però manifes ta  e l
compromís de buscar un altre
professional que puga fabricar
els taüts a pobles de la contor-
nada. El cost de l’exhumació
es quantifica en 450 pessetes.

La Gavilla Verde considera
que la carta pot indicar que les
restes dels set represaliats de
1947 podrien estar soterrades
actualment al Valle de los
Caídos. El president d’esta
associació, Pedro Peinado,
considera que la resposta a
l’enigma podria estar en els
arxius de l’Ajuntament de
Mont-roig, que no ha pogut
consultar. Una altra via d’in-
vestigació passaria per parlar
amb regidors del municipi a
l’època de la posible exhuma-
ció. Peinado avança que acla-
rir el destí dels set desapareguts
és «prioritari» per a La Gavi-
lla Verde, que vol derivar la
investigació per la via judicial.
Es tracta, segons Pedro Peina-
do, d’un cas que «fereix totes
les sensibilitats». 

Carta de l’Ajuntament de Mont-roig del 1965 sobre el
trasllat de les restes al Valle de los Caídos
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Educació bilingüe
El mes de setembre es va

publicar a La Comarca una
molt interessant entrevista
amb el professor José Antonio
Pérez, director de l’escola “El
Justicia de Aragón” d’Alcori-
sa, sobre l’educació bilingüe
que s’hi practica des del 2005.
El professor diu que ha estat
tot un encert: des de Primer
d’infantil ja juguen, llegeixen,
escriuen i es comuniquen amb
la seua mestra i els seus
companys en dues llengües. I
adverteix que el model d’es-
tudiar una segona llengua
durant algunes hores a la
setmana és inadequat per a
aprendre-la. En canvi “l’en-
senyament bilingüe crea cons-
ciència i tolerància de la diver-
sitat de cultures, afavoreix una
més gran flexibilitat mental,
augmen ta  l a  capac i t a t
intel·lectual i millora els meca-
nismes d’aprenentatge.
Davant d’aquestes esplèndides
declaracions, costa d’enten-
dre que no s’haja aplicat enca-
ra a tots els alumnes dels terri-
toris de llengua catalana i
aragonesa, on es disposa ja de
partida d’unes importants
bases bilingües, sinó que ben
al contrari només se’ls hi
ensenya en el millor dels casos
una o màxim tres hores setma-
nals de català o d’aragonès
–cosa que com declara J.A.
Pérez– resulta inadequat per a
aprendre una segona llengua.
Tan sols en algunes escoles
de Fraga s’hi fan algunes
assignatures en català, i, per
cert amb excel·lents resultats.
No vull creure que si es fa tan
poca educació bilingüe en
aquests territoris, no es pas
perquè no es vol que s’apren-
guen dues llengües, ni que es
cree consciència de la diver-
sitat de les cultures, o que no
es desitge afavorir la seua
flexibilitat mental, ni augmen-
tar-ne la capacitat intel·lectual
i millorar l’aprenentatge. Hi ha
d’haver unes altres raons.

Artur Quintana

V
IL

E
S

 I
 G

E
N

T
S Un homenatge accidentat

El sueño igualitario

El passat 16 d’agost un
grapat de familiars i amics es
van congregar a Mont-roig
(Matarranya) per retre un
homenatge als set represaliats
que varen morir el 11 de
novembre del 1947 en una
situació irregular i que, segons
totes les indagaciones, van
ser enterrats a l’antic fossar
del poble.

La Gavilla Verde, una asso-
ciació en defensa de la memò-
ria històrica i que investiga
el paper dels guerrillers o
maquis, va defensar l’humil
homenatge que es volia dur a
terme col·locant un «mono-
lit» on figuraven els noms
dels desapareguts tot just allí
on es pensa que van ser sote-
rrats.

En arribar familiars, amics
i simpatitzans de les víctimes,
es van trobar la porta del
fossar tancada, i ningú els va
voler obrir. 

Amb el secretari de l’Ajun-
tament la cosa no va sortir
d’un No i fins i tot va profe-
rir insults. Mentrestant, l’al-
calde, Andrés Cros, no el
trobaven enlloc, tot i que esta-
va al  poble.  Una vegada
acabat l’homenatge (impro-
visat al davant de la porta del
cementiri), els organitzadors
van veure en Cros gaudint de
les festes majors de Mont-
roig, com si res. L’alcalde va
tractar d’explicar per què no
els va obrir: «Perquè no i
prou… que fa només tres dies
que em van enviar un fax i
després un correu certificat…
Jo avui no els obro la porta i
ja està…». L’alcalde també
va dir que a ell no li importa-
va gens ni mica que estigués
present la premsa: «Tantes
vegades hem sortit que què…
una més una menys…».

Antecedents
A l’hivern del 2007 es van

van ésser vists.
D’Alcanyís van anar cap a

Morel la  (e ls  Por ts )  i  to t
sembla indicar que van ésser
assassinats poc abans d’arri-
bar a Mont-roig; molt prop
del Mas de la Serra. Els cossos
van quedar a la vora de la
carretera i pareix que va ésser
un camioner el què va avisar
a la Guàrdia Civil del poble de
la presència dels cadàvers.
Aquesta va ordenar a un
masover que traslladés amb
el carro els cadàvers al fossar.
Això va ser vist per alguns
veïns, ja al matí del 12 de
novembre, quan també dos
persones del poble –Emiliano
Saura i  Joaquín– van ser
requerits per col·locar els
cadàvers a una fossa previà-
ment excavada. Cap testimo-
ni pot dir qui va excavar la
fossa.

El fossar on es van realitzar
els enterraments és l’antic del
poble, ja que des de 1994 va
obrir-se’n un altre. 

Els familiars d’aquests
represaliats van anunciar que
tornaran a intertar fer l’ho-
menatge on cal –dins del
fossar– i ficar allí el «mono-
lito», tot esperant trobar bona
voluntat per part de l’Ajunta-
ment.

portar a terme unes excava-
c ions  arqueològiques  a l
cementiri de Mont-roig per
tal de localitzar i investigar la
fossa comuna amb les restes
de set civils –hòmens i dones
familiars de guerrillers i
enllaços entre els diferents
pobles– que van desaparèi-
xer després de la seua deten-
ció i d’estar a la presó d’Al-
canyís. Ningú va tornar a
saber d’aquella gent des d’un
11 de novembre de 1947.

A la recerca arqueològica
es van cercar els cossos de
l’anomenada «saca» de Mont-
roig amb, al menys, quatre
desapareguts: Aurellio Boj,
José Mir Pastor, Josefa Bayod
y Aurora Piñana, tot i què les
investigacions apunten a què
hi hagueren tres desapareguts
més. A més, segons alguns
testimonis, les dues dones
executades no van ésser ente-
rrades a la fosa comuna del
vell fossar. Podrien estar per
fora de les delimitacions
d’aquest.

Després de la detenció i del
seu empresonament a Alca-
nyís, de la nit al dia aquests
presos van desaparèixer. Tot
indica que van ésser trets de
la pressó d’Alcanyís un 11 de
novembre del 1947 i mai més

Homenatge frustrat del passat mes d’agost a Mont-roig
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Theatrum 
politicae

Sovint penso que tenim uns
polítics amb nivell d’opere-
ta, desprovistos de convic-
ció, tornats incrèduls i vinguts
a tòtils i sense saber estar a
l’alçada de les institucions.
Qualsevol dirà que, genera-
litzant, estic enfarruscat, però
com és evident, se’n salven
algunes honroses excepcions.
No diré noms per no ferir
sensibilitats. En tot cas,
m’han donat peu a pensar…
en e l  d igne  tea t re .  Del
Quadern divulgatiu 27 de
l’AELC La dramatúrgia als
Països Catalans en «La
memòria és el que ens fa estar
vius» de Joan F. López Casas-
novas   podem l leg i r  la
següent definició sobre el
teatre: Reflexió sobre el ésser
humà i els seus condicio-
nants; sobre el seu interior i
les coses que l’envolten. Els
grans personatges del teatre
parlen de passions humanes,
de belleses, de conflictes,
d’existència, de l’home a la
Terra.

Donaré un vot de confiança
a Thalia: (musa de la comè-
dia i de la poesia) però que no
me passo com a Thamyras:
poeta de Tràcia, que havent
volgut competir amb les
Musses, va ser vençut i
després privat de la veu i de
la vista.

Ja sabem si el poeta Tibu-
lo imitava a Theurgus quan
evocava, màgicament, als
esperits. Qui ho sap és Tethis:
(esposa d’Oceà; mare dels
rius: mar) i Neptú, déu del
mar. Tot m’ho van dir a l’es-
tiu, en veu baixa, d’oïda,
gairebé en silenci, entre les
ones.

Juli Micolau  

L’art de la Gema Noguera ja és etern
Josep Puche

Legionari. Un italià de Mussolini a la Guerra Civil Espanyola és el
títol de la interessant exposició que hem pogut veure al Casal Municipal
d’Arnes –Terra Alta– del 11 d’octubre al 9 de novembre organitzada per
l’Associació Cultural la Bresca. La mostra es basa en l’arxiu fotogràfic
recentment recuperat del legionari i fotògraf italià Guglielmo Sandri.
L’exposició mostra les fotografies de les diferents etapes de la lluita
armada i, molt especialment, les que fan referència a la Terra Alta, Matar-
ranya, Baix Aragó i Maestrat. S’acompanya la mostra d’un audiovisual
en què es localitza el lloc actual on es van fer les fotografies i també es
donen els noms i renoms de les persones que hi ixen retratades. Durant
els dies que ha estat oberta al públic l’exposició hi ha hagut diferents xerra-
des sobre el tema, una d’elles a càrrec de Juan Luis Camps sobre la
guerra civil a Queretes. L’Associació Cultural la Bresca, amb la col·labo-
ració de la Conselleria de Cultura del Baix Aragó, oferirà l’exposició itine-
rant per tota la comarca el 2009 i també es preveu l’edició d’un llibre recopilatori d’imatges de
l’arxiu italià que faça referència al nostre territori perquè la quantitat d’imatges recuperades és
força abundant, 4.100 fotografies en total, i de gran valor per a la recerca de la memòria històri-
ca de les nostres viles.

Carles Sancho

La pintora beseitana Gema
Noguera mos va dixar el passat
18 de novembre, data en què va
morir als 43 anys al poble on ha
viscut els darrers 20 anys i on
ha tingut lloc la part principal
de la seua vida personal i
professional. Beseit, el Mata-
rranya i tot l’Aragó ploren la
prematura mort de Noguera,
amb qui perdem una artista de
referència i, sobretot, una gran
persona, vinculada com poques
al territori i amb una preocu-
pació constant per fer accessi-
bles a tothom les arts plàsti-
ques, envoltades massa sovint
d’una aureola d’elitisme que
ella va saber dissipar en tot
moment.

Els qui vam tenir la sort de
conèixer la Gema Noguera i de
gaudir de la seua amistat since-

ra, de ben segur no l’oblidarem
mai; i encara que en patim
l’absència física, en perdura-
ran el record personal i la
presència constant del llegat
artístic, centenars d’obres que
han adquirit massa aviat la cate-
goria d’eternes a les quals va
saber transmetre tota la força del
seu univers sentimental. El seu
taller i lloc de treball, la Gale-
ria d’Art Antiga Fàbrica Nogue-
ra, que resta ara òrfena de qui
en va ser l’ànima impulsora, ha
tingut una intensa i lloada acti-
vitat des de la seua fundació
l’any 2001.

Entre les nombroses amistats
que va cultivar en l’àmbit artís-
tic estava la figura del prestigiós
pintor Albert Ràfols Casamada,
qui li va dedicar crítiques
elogioses com la publicada amb
motiu de la mostra Rojo, i que
diu textualment: “Llum i
penombra dialoguen sobre la
superfície pintada. En els
quadres de Gema Noguera el
color ressona com venint de la
profunditat a la superfície. En
l’espai parlen els colors. És
aquest diàleg el que vol ser
escoltat. La seva pintura té
intensitat i subtilesa, acostant-
se de vegades al monocromis-
me. Però sempre hi ha diàleg,

veus que s’imposen sense
estridència. Les veus del color
i de la forma. En la seva pintu-
ra, dintre de la seva aparent
simplicitat, hi ha una recerca
del complex, de l’inesperat, el
subtil, la poesia de l’amagat,
del secret, de l’essencial.”.
També hi ha detalls interes-
sants de la seua vida i obra a
l’entrevista que li va fer el
periodista i escriptor bellmun-
tí Ramon Mur per al volum del
Matarranya de la “Colección
Territorio” de la Diputació
General d’Aragó i que podeu
consultar a internet a: http://
portal.aragon.es/portal/page/
portal/INFTERR/PUBLICA-
CIONESDIGITALES/COLE
CCIONTERRITORIO/COM
ARCAMATARRANA.

La pintora de Beseit ens ha
comunicat moltes i bones
coses en pocs anys, massa
pocs, de vida. Ara continua
parlant-mos a través del seu
art. En un comiat multitudi-
nari, Beseit li va dir adéu el
dissabte 22 de novembre, però
només com a presència huma-
na física. Perquè en el record
i en el llegat, la Gema Nogue-
ra sempre estarà als nostres
cors i als de les generacions
futures.

MATERIAL FOTOGRÀFIC DE LA GUERRA CIVIL
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Francesc Serès escriu teatre
Redacció

Segons informa Vilaweb, el
nou llibre ‘Caure amunt.
Muntaner, Llull, Roig’proposa
tres peces dramàtiques a l’en-
torn d’aquests personatges
medievals. ‘Vaig triar Ramon
Muntaner, Ramon Llull i Jaume
Roig perquè, en la vida i en
l’obra d’aquests autors, hi vaig
trobar una sèrie de temes que
podien transportar-se a l’actua-
litat’, comenta Francesc Serés
del seu nou llibre, editat per
Quaderns Crema. ‘Amb Munta-
ner, el primer amb què vaig
confrontar-me, volia tractar de
la memòria històrica, però no
volia escriure una novel·la histò-
rica. És per això que vaig anar
a parar al gènere teatral.’

L’autor de La força de la
gravetat recorre per primera
vegada al text dramàtic. ‘És
teatre de paraula’, diu l’editor,
Jaume Vallcorba, que ha optat
per no anunciar enlloc del llibre
que s’hi contenen tres obres
teatrals. Continua Serés: ’En
cada cas vaig triar una obra de

l’autor i un moment de la seva
vida, per abordar una qüestió de
fons. En el cas de Muntaner,
vaig imaginar que el rei li enca-
rregava la crònica oficial, que
no volia escriure, perquè en les
conquestes havia perdut un fill
i hi era contrari (és una situa-
ció de ficció, és clar). En el cas
de Jaume Roig exploro les rela-
cions de poder entre homes i
dones. I en vaig treure el gaudi
enorme de la relectura constant

de Espill, perquè és un llibre
divertidíssim, com una facècia
immensa. Quant a Llull, a més
de l’alteritat i la religió, també
exploro un tema que m’ha preo-
cupat sempre en l’àmbit litera-
ri i acadèmic, que és l’apropia-
ció que, d’un autor, en fan
estudiosos i deixebles, ‘Llull va
dir això i no allò altre…’ El
llibre inclou les tres obres en
tres actes cadascuna, pensades
per a ser representades en una

hora i mitja, aproximadament.
Però a banda l’estructura, hi ha
més elements que donen unitat
al llibre: ‘Són tres autors que em
proposen temes de fons i, cosa
millor, són de la pròpia tradició;
tots tres són escriptors, però
d’alguna manera ho són des de
fora (un cronista, un religiós,
un metge); la família sempre
fa el contrapunt i el contrapès
de cada personatge; i el poder
és al darrere de tots tres textos.’

L’alcalde de Fraga continua sense entendre el català
Redacció

L’Institut d’Estudis del Baix
Cinca (IEBC) va enviar tres
cartes a l’Ajuntament de Fraga
escrites en català i de nou van
ser  rebutjades.  El  motiu
d’aquestes comunicacions és
que el consistori pretén ensor-
rar la zona de nínxols més anti-
ga del cementiri de Fraga i
l’entitat pretenia informar l’al-

caldia sobre el valor patrimo-
nial d’aquests nínxols, dema-
nant-li que prengui les mesu-
res oportunes per a la seva
conservació. En cadascuna de
les cartes, hi havia també una
relació dels nínxols que conte-
nen les despulles d’il·lustres
de Fraga i un document foto-
copiat procedent de la biogra-
fia del senyor M. de Barrafon
que «és el personatge més
important que hi ha al munici-
pi» segons el IEBC. Per la seva
banda, l’Ajuntament de Fraga
va rebutjar la carta al·legant
que aquesta no estava escrita en
castellà i argumentant que no
s’ajusta a la llei de procedi-
ment administratiu, com ja ho

fes en anteriors ocasions per
la demanda de subvencions.
L’Institut d’Estudis del Baix
Cinca treballa per a la conser-
vació i divulgació del patri-
moni cultural de la comarca, fet
que va implicar la necessitat
«d ’adve r t i r  que  a lguns
d’aquests nínxols poden tenir
un alt valor històric ja que
corresponen a personatges de
les famílies més notables de la
Fraga del segle XIX». Per
aquest motiu, i prevenint que
no es poguessin conservar,
opinen que «s’hauran de pren-
dre mesures especials com a
una exhumació arqueològica en
previsió d’obtenir indumentària,
condecoracions, objectes d’al-

tres èpoques i un llarg etcètera
en les tombes». Amés, les sepul-
tures tenen una inspecció realit-
zada el 3 de gener de 1994 i
contenen despulles de perso-
natges il·lustres, destacant «el
nínxol de Domingo Barrafon,
fragatí amb càrrecs polítics
importants entre els regnats de
Ferran VII i Isabel II, tal com es
pot deduir de la biografia publi-
cada per l’entitat el 1994».
L’IEBC és conscient que «no es
tracta d’una tasca fàcil» i que
«suposa una coordinació inter-
departamental» i per això van
decidir dirigir-se a l’Alcaldia, al
regidor de Serveis Municipals
i a la regidora de Cultura de
Fraga.
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La cultura 
enterrada

Segons notícies que aparei-
xen a diferents mitjans de
comunicació, l’Ajuntament de
Fraga té la intenció d’enderro-
car la zona antiga de nínxols del
cementiri municipal, on hi ha
enterrats personatges il·lustres
de Fraga, com ara Domingo M.
Barrafon, Marià Cortillas,
Miquel Allué o la família Sudor.
Tal com afirma Valerià Labara,
estudiós de la figura de Domin-
go M. Barrafón i d’altres
il·lustres de la comarca del Baix
Cinca, caldria fer-hi una exhu-
mació arqueològica, perquè hi
ha moltes probabilitats que,
sobretot al nínxol dels Barrafon,
es puguen trobar condecora-
cions, indumentària o altres
peces d’aquella època.

L’Ajuntament de Fraga, nova-
ment, en un gest que no deixa
lloc a cap dubte, ha retornat la
carta de petició que se li ha fet
en el sentit de realitzar una exhu-
mació arqueològica i estudiar la
manera de conservar les làpides,
ja que formen part de les prime-
res formes d’enterrament dife-
rents al colgament a terra.

Els motius per retornar la
carta són que l’IEBC s’hi ha
dirigit en català, i ells només
accepten escrits en castellà.

La possibilitat de trobar cultu-
ra enterrada a la zona més anti-
ga del cementiri de Fraga és
això, una possibilitat que no es
pot desestimar. Però no hi ha
cap dubte que l’Ajuntament de
Fraga fa dies que ha pres la
decisió d’enterrar el que pugue
quedar de cultura. Tot això, per
enarbolir la bandera del dret a
la ignorància, un estendart que
ha tingut èpoques de glòria a tot
el món i que troba la màxima
exponència en la foguera… de
les vanitats?

Susanna Barquín
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La plataforma d’oposició al
complex de casinos Gran Scala
ha intensif icat  les  seves
accions a la comarca del Baix
Cinca des de que es va tenir
coneixement, a final de l’estiu,
que la localitat d’Ontinyena
s’havia ofert per a acollir el
projecte.

P e r  u n a  p a r t ,  a q u e s t
col·lectiu s’ha entrevistat amb
el president de la comarca del
Baix Cinca, el socialista
Evaristo Cabistany, per dema-
nar-li que aquesta institució
retiri el recolzament que va
donar a Gran Scala en sessió
plenària i per unanimitat el
passat mes d’octubre. Stop
Gran Scala, a més a més, va
demanar  a l  representant
comarcal la difusió d’una sèrie
de documents entre els alcal-
des del Baix Cinca. De tots
aquests, destaquen un infor-
me elaborat per Càrites Sara-
gossa on es descriuen tots els
efectes perniciosos d’aquesta
proposta i un enregistrament
d’una entrevista que TV3 va
realitzar el maig passat al
periodista J. M. Trasobares en
el programa “La nit al dia”,
on es denuncia la insolvència,
la mala gestió –traduïda en
empreses fallides– i els escàn-
dols econòmics i polítics que

han protagonitzat els seus
promotors (www.TV3.cat/
videos/451289). 

També Stop Gran Scala van
suggerir, al llarg de la trobada
amb Cabistany, la necessitat
de realitzar un estudi seriós
per part d’una comissió d’ex-
perts en diferents disciplines i
independents amb l’objectiu
d’avaluar l’impacte social,
econòmic, cultural, polític,
mediambiental, etc. que tindria
Gran Scala a la nostra comar-
ca; d’aquesta manera, seria
possible la generació d’un
debat social i polític sobre la
idoneïtat del projecte.

Per altra, la plataforma oposi-
tora també ha demanat un inter-
canvi d’impressions, a través
dels seus representants, amb
les altres institucions que defen-
sen la idea, com són l’alcalde
d’Ontinyena, Ángel Torres i la
Delegada del Govern d’Aragó
a la comarca del Baix Cinca,
Rosario Jiménez.

Finalment, és important
esmentar que el passat 16 de
novembre, en sessió oberta a la
població en general i per als
mitjans de comunicació en
particular, es va mantenir una
reunió amb l’eurodiputat,
David Hammerstein. L’objec-
tiu de la trobada va ser el d’in-

tercanviar impressions sobre
Gran Scala. El diputat d’«Els
Verds/Aliança Lliure Europea,
que va oferir la seva visió
particular sobre el projecte,
etiquetà la iniciativa de «sur-
realista». A més, va coincidir
plenament amb els arguments
dels moviments contraris a
Gran Scala pel que respecta a
la qualificació el projecte com
a una operació especulativa,
relacionant-lo amb el fenomen
del blanqueig de diners i altres
activitats delictives de caràc-
ter mafiós, com la droga, la
prostitució, el joc compulsiu
associat a ludopaties, etc,
factors que sense dubte,
malmeten el teixit social i
econòmic i són causa d’ani-
quilació cultural i lingüística.
També va incidir en la idea
que és possible un altre model
de desenvolupament econò-
mic més equilibrat i sostenible,
afavorint empreses del nostre
territori de sectors tan diversos
com les noves tecnologies,
l’alimentari de productes de
qualitat, etc., i que no tingui un
cost social tan elevat com el
que proposa ILD amb el recol-
zament del Govern d’Aragó i
la Comarca del Baix Cinca.
Paral·lelament, va explicar que
la idea és immoral, d’acord
amb el plantejament polític
institucional d’adaptar la legis-
lació vigent a interessos parti-
culars.

Per acabar, va adoptar el
compromís de realitzar un
seguiment exhaustiu de la
proposta i portar a terme totes
les accions que estiguin al seu
abast, com a membre del
Parlament Europeu, per a
frenar-la i impedir que algun
dia sigui una realitat. Ara bé,
va explicar que des d’Europa
no  e s  poden  emprend re
accions legals contra Gran
Scala fins que no es materia-
litzi, al menys, en un projec-

Intensa campanya de Stop 
Gran Scala al Baix Cinca

Pep Labat

L’eurodiputat David Hammerstein durant la seua conferència
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ESTAMPES RIBERENQUES

Passeig pel número 79 
de Temps de Franja

Josefina Motis

Rebut el num.79, després del lògic temps de sequera per
vacances, en un moment que necessitava petites il·lusions, m’he
passejat tan a gust per ella que m’ha produït una inspiració
especial. 

La presentació del Director és de les més genials, amb el simbo-
lisme del autobús. També és bona la notícia sobre aquest tema
i el nom tan maco, que –permetent-me una petita broma– fa xoc
amb el retratet. I m’atreveixo a fer-la perquè en un retrat de la
pàgina 7 es veu a aquesta mateixa persona guapíssima i molt
elegant. 

Una mica així com jo, que estic força guapa a les fosques.
A les cartes dels lectors surt una expressió tan desitjable com

difícil de trobar realitzada en altes instàncies i a la vida diària.
«Que els manaires estiguin al nostre servei». Alguns estarien
en la línia dels «Perversos» que comenta l’Ababol. Per cert –quina
sorpresa!–, he vist al diccionari que és la rosella, una de les flors
preferides per a mi, no pas pels pagesos. 

Ara que, l’Esmolet, millor que no tingui tristor. Hi ha que plan-
tar fort. És evident que el Català ha tingut pitjors moments i ha
sobreviscut. En ple temps de la transició, estàvem molt mal vistes
les persones que parlàvem el Català de la Franja ací a Barcelo-
na. Per un costat «que tan mal parlat» i per l’altre «que si xapu-
rreau». La veritat és que vam patir força i féiem servir molt el
Castellà. 

La descripció de la trobada del Matarranya està maca, a més

del contingut, adornadeta amb frases com"el cel estrellat" i una
espècie de mar del color de la verdor dels pins”. Fantàstic.

Sempre s’omplen els ulls de llàgrimes quan es comenta sobre
les fosses, morts, homenatges a les víctimes tan properes, que
tanta gent ho ha viscut encara. Es vergonyós que es qüestioni
tot el relacionat amb això i que hi haja veus que rebutgen l’es-
pontaneïtat de que cada qual parli segons la seva costum. N’hi
ha per fer un bon retrat amb noms ben clars.

Hi ha una careta de candil encès a la pàgina 6, que entre altres
llibres ens parla de títols com “El Riu que Parla" i “La Nit d’es-
tels" i que es poden trobar a: serretllibres.com.

I "El que ensenya les dents”, cal veure quin estiu més nodrit
que va passar. Per cert, els miracles existixen. Els darrers retra-
tets es corresponen més a la interpretació “corquiana” que el
situa entre Richard Geere i Enrique Iglesias amb el convenci-
ment que els anys poden servir per millorar.

Així és que amb tanta moguda, difícil serà que li passi res greu
al Català. Sembla que surt alguna cosa sobre un esborrany de
Llei de Llengües i tot, almenys que es mogui. La Ribagorça està
cada vegada més pressent en aquesta publicació, cosa que no
es pot dir de la Llitera. On para?

Els comentaris sobre algun esport, pintura, dislèxia, música,
etc. dóna diversitat i amenitat a la revista. Però jo sempre hi trobo
a faltar coses sobre la terra, les aigües, l’habitatge, mitjans per
viure i tot això.

Peró, soooocors, apart de la fotografia tan fantàstica de la Vila
de Pals i de la necessitat de viure les sensacions del entorn, Deu
vos en guard de Slow movements,. Els ritmes massa lents en les
convivències són una tortura i motiu de situacions greus. Es
poden perdre moltes possibilitats d’aprofitar la vida igual que
els massa ràpids passen sense assabentar-se’n. Cadascú ha de
saber trobar el seu propi equilibri i flexibilitat en la dimensió
temporal, i l’adaptació als altres.

Activitats del Projecte d’Animació “Jesús Moncada”

Taller de DJ a la Florida 135
Lorena Puigvert Gramún (IES Ramon J. Sénder)

El dimecres 29 d’octubre
vam fer una sortida amb la
classe de català, un curs de
DJ’s, però no la vam fer a qual-
sevol lloc, sinó a la més que
coneguda i anomenada com a
“la catedral del techno”: Flori-
da 135, de Fraga, una de les
discoteques més importants
del món.

Una vegada allà, ens van
presentar al Pablo, un DJ cone-
gut a l’escenari com a “Bipo-
lar”; el nom li ve donat ja que
no t racta  una música en
concret, sinó una barreja, per
la qual cosa fa una música més
atractiva i no repetitiva. Ell
mateix ens va explicar el
perquè de la seva vocació i la

seva trajectòria, que moltes
persones han pogut començar,
però no acabar i que, en el seu
cas, ha estat un somni fet reali-
tat. També ens va ensenyar a
distingir els diferents tipus i
varietats de música: dance,
techno, house, scranch, pop,
flamenc…, com a activitat
d’aprenentatge; després, ens
va complaure mostrant-nos la
taula de mescles, amb què
punxant discos pot convertir
una nit trista i apagada en la
més màgica.

Després de tot això, vam
passar a estar amb l’Àlex
Escribano, encarregat dels
llums de totes les sales (la Sala
Principal i la Bathroom).

Molts pensaran
que és una feina
fàcil, però és un
treball més aviat
com-plex, ja que
ha d’estar pendent
de l’escenari i del
D J ,  p e r q u è  a
vegades es pot
perdre el control dels llums
dels robots grans. Ha d’acon-
seguir els canvis de color
adients contrastant l’ambient i
compartint-lo amb la gent,
creant el fum màgic que ens
transporta a un estat d’eufòria
inexplicable.

Aquesta activitat va estar
molt bé perquè se’ns va perme-
tre conèixer la Florida 135

d’una manera diferent a com és
de nit, contemplant-la com si
realment fóssim a New York
(Manhattan), que és en la idea
en què es van inspirar quan la
van començar a construir: el
pont, el carrer, els balcons…
En definitiva, un munt de
sensacions que segur li agra-
daria viure a qualsevol perso-
na. La solució és anar a veure-
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Juli Minoves, ministre de Cultura d’Andorra, seu de la Fundació Ramo

«La Fundació permetrà a tots els territoris de parla 

Quan el passat hivern la
premsa va anunciar la crea-
ció, amb seu a Andorra, de la
Fundació Ramon Llull, amb
la presència de polítics cata-
lans al Principat com el Sr.
Josep Lluis Carod-Rovira i el
Sr. Josep Bargalló, vaig ser
conscient que era una notícia
prou important com per
escriure sobre ella a Temps de
Franja.

I una pregunta s’imposava:
per què la creació d’una
fundació si ja existia l’Insti-
tut? 

Podria fer-li la pregunta al
ministre andorrà Sr. Juli
Minoves, un dels principals
protagonistes i artífexs de tot
allò? 

Si més no, ho podia inten-
tar, així que després de
consu l tar-ho  amb e l s
companys de la revista, vaig
trucar al Govern d’Andorra,
vaig parlar amb la secretària
del Sr. Minoves, vaig explicar
qui érem i què volíem i vaig
esperar.

El 2 de setembre 2008 el
Sr. Minoves em rebia en el
seu despatx de l’edifici admi-
nistratiu del Govern d’An-
dorra i m’aclaria el perquè i
el com de la Fundació Ramon
Llull.

Són les 10:30 passades del
mati del dimarts 2 de setembre
2008. Les vacances s’han
acabat i la sensació de feina
acumulada és estressant.
M’oblido de tot i em concen-
tro en l’entrevista. 

Després de les salutacions i
els agraïments (no és poc per
a un home tan ocupat haver
buscat un forat per rebre algú
de Temps de Franja) li presen-
to la revista. De forma natural
el primer tema és la franja de
ponent, Fraga, la revista…

Coneix Fraga de passada,
anant en cotxe cap a Madrid.

L’interessa el fragatí, fonèti-
cament com sona, si s’assem-
bla al lleidatà. Li dic que sí que
s’assembla, que el fragatí és
com un lleidatà més castella-

nitzat, amb la e més oberta
encara i amb un “pujal” de
paraules completament origi-
nals, només existents en fraga-
tí (sempre que dic això la
primera que em ve al cap és
mullarero).

«I la gent de Fraga, va molt
per Lleida?». Si es clar, els
fragatins se’n fan un fart d’anar
a Lleida, per compres, per
metges…

«La revista no la coneixia»
(!) i li explico una mica: és una
revista en català de les comar-
ques catalanoparlants de l’Ara-
gó, de temàtica lingüística i
cultural, una iniciativa d’uns
quants que hi col·laboren i ho
tiren endavant desinteressada-
ment per ajudar a mantenir viva
la parla catalana en una franja
de territori on l’idioma oficial
és un altre.

Em pregunta si es pot quedar
l’exemplar que li he donat, li
dic que es clar i ara ja si,
comencem amb les preguntes.

Pregunta. Quin és el motiu

de la creació de la Fundació
Ramon Llull?

Resposta. L’Institut Ramon
Llull, amb seu a Barcelona,
està gestionat com un consor-
ci, format inicialment pel
Govern de la Generalitat i el
Govern Balear. Andorra, com
a estat sobirà que és, no podia
entrar a formar part d’aquest
consorci, així que es va buscar
la fórmula jurídica que vehi-
culés la integració. Aquesta
estructura jurídica flexible que
permet la incorporació d’al-
tres membres ha estat la Funda-
ció Ramon Llull amb seu a
Andorra, en dues sales de la
planta baixa de la Casa Museu
Areny-Plandolit d’Ordino.
Aquesta seu és provisional,
fins que no es trobi, sempre
dintre Andorra, la seu defini-
tiva. 

La  Fundac ió  t é  com a
patrons l’Institut Ramon Llull
i el Govern d’Andorra. El
president de la Fundació és el
cap de govern d’Andorra, Sr.
Albert Pintat i compta amb dos
vicepresidents, el Sr. Josep-
Lluis Carod-Rovira i jo mateix.
Josep Bargalló queda com a
director de la Fundació i de
l’Institut simultàniament.

El més important és que
mitjançant la FRL no només es
pot incorporar Andorra si no
que també ho poden fer altres
organismes de França i Itàlia,
de València i de l’Aragó. Les
portes estan ben obertes. 

De fet, des del Consell Gene-
ral del departament francès
dels Pirineus Orientals i des

«Hem rebut demandes
d’ingrès dels Pirineus
Orientals i d’Alguer 
i s’han resolt 
favorablement»
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de la ciutat de l’Alguer han fet
arribar demandes d’integració
que ja s’han resolt favorable-
ment. També hi ha una vinte-
na d’ajuntaments valencians
(Elx, Gandia, Vinaròs…) estu-
diant com incorporar-se a la
FRL, possiblement a traves
d’una associació d’ajunta-
ments.

La FRL neix consagrada al
català, per vetllar per la promo-
ció exterior de la llengua i la
cultura catalanes i amb la
voluntat de servir d’espai de
trobada i coneixença per a tots
els territoris de parla catalana. 

P. I com va començar tot el
projecte?

R. A partir de que el govern
d’Andorra va tenir voluntat de
participar, es va buscar aquest
marc jurídic. L’impuls ha estat
sobretot la voluntat política per
part dels governs andorrà, bale-
ar i català. 

La primera reunió, el primer
pas per dir-ho així, es va portar
a terme al Monestir de la Cura
a Mallorca. 

De fet, la voluntat per part
d’Andorra de entrar a formar
part del Institut Ramon Llull ja
fa temps que va començar, però
és en aquesta legislatura que
s’hi ha posat fil a l’agulla i s’ha
treballat fins aconseguir un
resultat, la Fundació Ramon
Llull.

S’ha establert molt bona rela-
ció amb el Govern de la Gene-
ralitat, la figura del Sr. Josep
Bargalló ha estat clau i de molta
utilitat.

Tots hem estat d’acord que
aquest tema s’havia de portar
al marge de la política, s’havien
d’unir esforços per la llengua.

n Llull

Confiem en que si en un futur
hi haguessin canvis de color
en els Governs de qualsevol
dels membres de la Fundació,
aquest fet no afectaria en cap
cas a aquesta.

P. Què es vol aconseguir amb
la Fundació, quines fites s’han
posat?

R. Un fet important és que
s’ha de donar més prestigi a la
llengua, fer que n’augmenti el
seu ús social.

A Andorra, l’ús social del
català, és només del 29%. Això
ens planteja un gran repte d’as-
similació de la llengua, de que
la gent la conegui i la faci seva. 

Quant al futur de la FRL, per
una banda està la feina practi-
ca, s’ha de transcriure el projec-
te i les instal·lacions a la Casa
Museu Areny-Plandolit han
d’estar llestes abans de Nadal.

Una web, un logo i un canal
de TV per Internet, centrat en
aspectes culturals i nodrit per
la cessió de programes propis
d’Andorra Televisió i de Tele-
visió de Catalunya són alguns
dels projectes en l’àmbit de la
difusió.

La FRL també col·laborarà

catalana entrar en l’òrbita de l’Institut Ramon Llull»
en els premis literaris Carle-
many, uns dels més importants
en llengua catalana i també
s’implicarà en la producció de
l’opera El somni de Carlemany,
que estan preparant per l’ON-
CA l’escriptor Albert Villaró i
el compositor Sergio Rendine.

Altres coses previstes són
per exemple la participació en
el fons d’ajuda iberoamerica-
na Iberescena, orientat al
foment i la projecció de les arts
escèniques i que esperem
serveixi per obrir la porta a
coproduccions amb Iberoamè-
rica i per descomptat promo-
cionar la cultura catalana en
els països d’Amèrica del Sud. 

En breu s’obrirà un nou
lectorat de català a la Univer-
sitat de Columbia, a Nova York.
Això vol dir que en aquesta
universitat hi haurà un profes-
sor de català i qui vulgui es pot
apuntar a fer classes de català,
a aprendre català.

Aquest nou lectorat és el que
fa el numero 163 en la llarga
llista de lectorats que hi ha
arreu del món, entre els quals
s’inclou el que Andorra ja té a
la Universitat Carolina de

Praga.
A hores d’ara crec que ja en

tenim prou d’explicacions i
arriba el moment d’acomia-
dar-se, però abans m’agradaria
fer-li alguna pregunta més
compromesa, i que tingui a
veure particularment amb la
Franja, alguna cosa del gène-
re…

P. Què opina de la política
lingüística del govern d’Aragó
respecte el català?

Amb un somriure fa gal·la de
la seva professió de diplomà-
tic.

R. Jo no opino de la políti-
ca lingüística d’altres governs.
El que sí que vull que escrigui
és que la Fundació Ramon
Llull té els braços oberts a
tothom.

Maria J. Nicolás Royes

“UN POLÍTIC DE LLARGA TRAJECTÒRIA”
Juli Minoves Triquell va néixer a Andorra l’agost del 1969.
Es economista (Universitat de Friburg, Suïssa) i politòleg (Universitat de Yale, EEUU) i te

una llarga trajectòria com a polític i diplomàtic.
Al juliol del 1993, s’encarrega de la primera missió diplomàtica d’Andorra, al entrar aquesta

a l’organització de les Nacions Unides. Ha estat ambaixador d’Andorra a l’ONU, als Estats Units,
al Canada i a Espanya. L’any 2001 es nomenat Ministre d’Afers Exteriors d’Andorra, amb la
tasca de negociar els nous acords d’Andorra amb la Unió Europea.

A l’actualitat exerceix de ministre Portaveu del Govern, de Desenvolupament econòmic,
Turisme, Cultura i Universitats. 

Assumeix entre altres càrrecs la presidència del Institut d’Estudis Andorrans, dels premis i
reconeixements Carlemany i de l’Escena Nacional d’Andorra, i recentment la vicepresidència
de la Fundació Ramon Llull. 

Al 1989 va guanyar el premi Fiter i Rossell amb la novel·la Segles de memòria. També te una
altra obra publicada Les pedres del diable i altres narracions (1991).

MJ. N.

«A Andorra, l’ús social
del català, és només
del 29%»

«La Fundació té 
els braços oberts 
a tothom»
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Ramon Mur
Ramon Mur i Gimeno és

familiar directe de Juan Pío
Membrado (1851-1923) de
Bellmunt de Mesquí (perdó,
ara es diu  Bellmunt de Sant
Josep). Ramon Mur és un home
de lletres, un humanista dels
que avui en queden pocs. Per
guanyar-se la vida va fer cap al
País Basc. Allí treballà com a
periodista, nou anys al periòdic
Deia i quinze més al Correo del
Pueblo Vasco. Després va
tornar a les seves terres i va
dirigir durant un any i mig La
Comarca d’Alcanyís. A més,
Ramon Mur és l’hereu de l’ar-
xiu i de la biblioteca de Juan Pío
Membrado que la conserva i té
cura d’ella com la gran joia
que és.  

Vers la dècada dels noran-
ta va publicar Sadurija. Una
novel·la històrica amb anals
secrets de la família Membra-
do que va tenir un gran impac-
te. Ara, a través del Centro de
Estudiosos Bajoaragoneses,
ha publicat, en edició facsímil,
l’obra de Juan Pío Membra-
do, El Porvenir de mi Pueblo.
Batalla á la Centralización.
Mur, amb la col·laboració de
Teresa Thomson, fa un extens
perfil bibliogràfic de l’autor i
situa la seva vida i obra en el
context històric.    

Juan  P ío  Membrado i
Santiago Vidiella, són els prin-
cipals exponents d’aquestes
terres del que es coneix com
el Regeneracionisme Ara-
gonès. Així es constatà el
passat 14 de novembre, en la
conferència inaugural de les
jornades culturals de la
Comarca del Matarranya,
dictada al saló de plens de
l’ajuntament de Calaceit per
Ramon Mur i José Ignacio
Micolau. Mur, al final de la
seva conferència, va dir: “Si
avui visqués Membrado, el
regeneracionisme també
passaria per posar en el lloc
que li correspon la llengua
que parlem”. 

Joaquim Montclús
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O La Secció Filològica de l’IEC
es reuneix a Benavarri

Redacció

La Secció Filològica de l’IEC,
que es reuneix periòdicament a
diferents territoris de parla cata-
lana, va escollir Benavarri com
a seu de la darrera trobada.
D’una banda, per donar-se a
conèixer com a acadèmia de la
llengua en aquesta zona, i de
l’altra, per informar-se de la
realitat cultural i lingüística del
territori.

La reunió ordinària de la
Secció es va celebrar a porta
tancada el 14 de novembre al
matí i, a partir de la tarda i
durant el dissabte dia 15, hi va
haver una sèrie de conferències
obertes al públic. El membre
de l’IEC Ramon Sistac va ser
l’encarregat d’obrir aquestes
sessions acadèmiques amb la
conferència «Estat i estatus del
català ribagorçà», durant la qual
va analitzar la problemàtica
local de la llengua. «Els dos
problemes més importants són
la manca de consciència dels
parlants, directament condicio-
nada per la manca de reconei-
xement polític i administratiu,
i la despoblació brutal de la
zona, amb una mitjana d’edat
molt alta». No obstant això,
Sistac va destacar l’aspecte
positiu que «hi ha una sèrie de
col·lectius que estan treballant
per la llengua, com ara el Centre
d’Es tud i s  R ibagorçans

(CERib)». «Institucions com el
CERib treballen per recuperar
la memòria i conscienciar la
gent que s’ha de sentir orgu-
llosa del seu patrimoni cultural
i lingüístic, ja que a vegades
ignoren que té un valor impor-
tantíssim. La idea és que la
cultura ha d’incidir en el desen-
volupament sostenible, que el
territori té un valor i que no cal

marxar», va apuntar Sistac.
Durant les jornades, el

membre de l’Institut Artur Quin-
tana va parlar de la «Literatura
oral a la Ribagorça»; Albert
Turull i Jordi Suïls de «La
Universitat de Lleida: recerca
en filologia catalana a l’Alt Piri-
neu» i Jordi Moners de «El parlar
de Castigaleu». Així mateix,
Glòria Francino, Carles Barrull,
Manel Riu i Xavier Tomàs van
tractar diferents aspectes rela-
cionats amb la lluita pel català i
la cultura ribagorçanes. El presi-
dent de la Secció Filològica de
l’IEC, Joan Martí i Castell, va
cloure els actes.

Segons el CERib, la presèn-
cia dels membres de l’IEC al
territori és molt positiva, ja que
els permet conèixer in situ la
realitat de la Ribagorça i també
fa que la gent de la zona vegi que
l’IEC, com a màxima autoritat
lingüística, està implicat amb
la comarca.

L’IEC VOL UN DICCIONARI MÉS FLEXIBLE
L’Institut d’Estudis Catalans es planteja deixar el patró de

Pompeu Fabra i generar un nou model de diccionari. El presi-
dent de l’IEC, Salvador Giner, també explicà que el nou diccio-
nari serà més flexible, amb connexions entre paraules, però conti-
nuarà vetllant per conservar la integritat de la llengua.

Aquest nou volum serà «tan útil» com l’actual diccionari
normatiu però amb «connexions» entre paraules, podent obte-
nir antònims i sinònims al consultar una definició. Segons
Giner, hi ha una «inquietud mundial» sobre aquesta qüestió i
el diccionari britànic de referència (Oxford), el nord-americà
(Webster) i el de l'Académie Française «van cap a aquesta
nova tendència, on la lingüística estructural permet intercon-
nexions sintàctiques i semàntiques molt diferents» que enri-
queixen les consultes. 

El cap de l’IEC considera que cal un diccionari més flexible
que reconegui noves formes, com «si us plau» i «sisplau». Però
a la vegada Giner té clar que la llengua catalana «està sotmesa
a una allau de barbarismes extraordinari, no té la protecció del
danès o l’holandès», de manera que es mirarà amb lupa quins
termes dóna cabuda, a fi de conservar la integritat de la llengua. 

Giner també ha anunciat que tindran una «seu permanent»
a Mallorca i mantindran el conveni de col·laboració amb l’Ins-
titut Menorquí d’Estudis. 

Reunió a Benavarri de la Secció Filològica de l’IEC
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TOT ENSENYANT LES DENTS

Així és la misèria. Hi ha coses que, de tan òbvies i elemen-
tals, pareix gairebé impossible que ni tan sols haguéssem gosat
d’imaginar-les. Fa uns anys, quan tota una generació –la meua–
érem joves –molt joves–, i vam invertir les millors de les nostres
energies intentant de transformar el món (quan les hauríem d’ha-
ver invertit procreant, o si més no intentant-ho), aqueix món
que preteníem transformar ens pesava com una gran llosa que
ens esclafava. Nosaltres ens vam cremar –i alguns fins i tot van
caure pel camí–, però el món no va donar senyals d’haver-se
alterat ni per equivocació; no li vam fer ni pessigolles. Eren els
temps de reclamar la llibertat, la justícia social, la catalanitat
lingüística. Bé; de fet el que reclamàvem era una catalanitat que
anava força més enllà de la lingüística. Potser aquest va ser el
nostre error, la clau del nostre fracàs generacional. Vam inten-
tar de fer la casa pel teulat, i ningú no ens va seguir: els nostres
conciutadans van contemplar impertèrrits com la casa, o el
teulat, se’ns venia damunt, i no se’ls va conèixer cap més reac-
ció que l’ancestral rialleta sardònica.

Passats els anys, i quan ja era evident el nostre fracàs, el partit
socialista (o “un” partit socialista) ens va passar al davant. Ja
no era, tot plegat, un moviment civil espontani, sinó una estratè-
gia planificada. I els alcaldes van signar la famosa “declaració
de Mequinensa”. A partir d’aleshores la reivindicació de la
catalanitat es va moure en paràmetres exclusivament lingüís-
tics i, lentament però constant, es van fer els primers passos cap

A Benavarri, guineus

Ramon Sistac

a una pretesa normalitat, insòlita en els darrers segles de la nostra
història. Un procés lentíssim, amb alts i baixos, amb ombres
(moltes) i llums (poques), que pareixia que tindria el seu punt
culminant amb l’arribada al poder, novament, dels socialistes;
primer a la comunitat autònoma i més tard a l’estat, amb un presi-
dent d’Aragó catalanoparlant i ribagorçà (d’allà on diuen las
blledas que vulgas pren-las, sinó se txelaran). Però, amb la pers-
pectiva que dóna el temps, encara ens ha tocat veure com la
manca d’ambició d’aqueix partit, i la seua absoluta dependèn-
cia de la demoscòpia, ha portat tot el procés a la mateixa via
morta on, a nivell estatal, ha entrat també el procés de federa-
lització, de diàleg i de resolució definitiva dels conflictes nacio-
nals de les Espanyes. Una vegada més, comprovem que la
millor manera de guanyar unes eleccions és vendre fum. I que
conste que seria immensament feliç si, en el moment d’eixir
aquestes ratlles a la llum, m’hagués d’empassar les meues
paraules i hagués de reconèixer que m’he equivocat en la meua
anàlisi. Em menjaré, ho prometo, aquest article amb trumfes (i
un punt de ceba). Suposo que sabeu de què parlo.

Mentrestant, però, continuarem treballant per algun ideal o altre.
Confesso que m’he sentit molt reconfortat de veure la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans reunida a Benavarri.
Reconfortat i feliç, perquè, malgrat tot, la societat civil (i l’ad-
ministració de proximitat, i els gestors culturals) encara confien
en miracles. I realment cal creure en miracles per a no llançar
la tovallola. Tot veient com els companys i companyes, tant els
de la Secció com els de la trinxera, no perden la gana ni al
voltant de la taula més ben parada, fan i desfan el món inasse-
quibles al desànim o canten coralment com a excursionistes les
cançons d’Anton Abad, encara conservo un bri d’esperança. El
problema és que aviat em passarà l’edat de procrear.

E l  mes  de  novembre
començava amb una sanció de
7.500€ del Govern d’Aragó a
un jove que havia donat un
cigarro a un amic de 17 anys
(menor d’edat) a les portes de
la discoteca Florida 135 de
Fraga. Segons apareixia a la
premsa,  el jove havia dit en el
moment que el denunciava la
Guardia Civil que “només reco-
neixia l’autoritat dels Mossos
d’Esquadra”

L’autor del llibre El Complot,
que es presentava al Casal
Jaume I de Fraga, feia públic
que la vicepresidenta del
Govern espanyol havia dema-
nat l’entrega de les obres de la
Franja a Aragó, a canvi del
retorn dels Papers de Sala-
manca. Mentre, el govern
central de Madrid certificava

que el Museu Diocesà era
“disgregable”, en clara al·lusió
als Bens de la Franja. Aragó
vetava la presència de Cata-
lunya a la proposta de Jocs
Olímpics que començava a
elaborar juntament amb Ando-
rra, però a la vegada l’alcalde
de Lleida defensava el projec-
te.

L’alcalde de Fraga (PP) es
mantenia en la seua guerra
particular contra el català, ober-
ta a finals de 2007 amb el retorn
de cartes a Almacelles per
haver estat escrites en català. I
en esta ocasió es negava a
acceptar escrits del propi Insti-
tut d’Estudis del Baix Cinca
(IEBC), la qual cosa feia arri-
bar la queixa al Justícia d’Ara-
gó. A la vegada, l’IEBC  dona-
va els seus premis Josep Galan,

entre els que destacaven la
Direcció Provincial d’Educació
a Osca per les seccions bilin-
gües en català a les escoles .

Naixia el Centre d’Estudis
Lliterans presidit per Juan
Rovira, amb un fort lligam amb
el Consell Comarcal. Col·labo-
raria amb l’Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses i mantin-
dria la seu a Tamarit de la
Llitera

La Ribagorça rebia la visita
de la Secció Filològica de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, amb un
extens programa de xarrades i
actuacions de personalitats de
la Ribagorça. I el CERIb
lamentava l’ocultació a TV3
de les entitats que treballen al
territori de la Franja.

La nota d’humor del mes de
novembre la donava la presi-

denta del PP aragonès, Luisa
Fernanda Rudi, que declarava
que a Aragó hi ha llengües
pròpies “molt properes al català
" i en altres casos "no tan coin-
cidents". Per exemple, situava
la llengua de Fraga entre les
"properes al català" i les utilit-
zades a diverses poblacions del
Pirineu i el Matarranya entre
les "no tan coincidents". Tota
una lliçó de cultura de qui aspi-
ra a presidir el Govern d’Ara-
gó. 

Natxo Sorolla. Administrador de franja.tk 

ESPURNEGALL
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El president d’Aragó, Marce-
lino Iglesias, i el president de
Catalunya, José Montilla, van
presentar a l’església de San
Climent de Taüll el projecte
Associació per al desenvolu-
pament de la Ribagorça Romà-
nica. Durant l’acte els van
acompanyar el secretari d’Es-
tat del Medi Rural i Aigua,
Josep Puxeu, el conseller
d’Obres Públiques, Urbanisme
i Transports, Alfonso Vicente,
i el conseller d’Agricultura de
la Generalitat, Joaquim Llena i
Cortina, així com els alcaldes
dels municipis ribagorçans. Els
presidents d’Aragó i Catalu-
nya destacaren la importància
de la cooperació i coordinació
entre els dos governs i mani-
festaren que aquest acord «és un
camí per a futures col·labora-
cions entre les administracions
i governs». Marcelino Iglesias
va felicitar tots els qui van
treballar en la consecució
d’aquest acord i va insistir en
què «queden coses per fer però

hi ha voluntat de cooperació i
col·laboració entre Aragó i
Catalunya». José Montilla
explicà que aquest projecte
«representa un compromís de
les persones» i que «ha de servir
per desenvolupar la zona des de
tots els camps d’una manera
sostenible». «Aquesta Asso-
ciació representa la voluntat de
tots per mantenir una cultura
que traspassa fronteres». El
programa Ribagorça Romàni-
ca comprèn un conjunt de
mesures i actuacions concebu-
des per millorar el nivell de
vida de les poblacions rurals
més desafavorides. Entre els
seus objectius està frenar el
procés de despoblació, així com
consolidar i millorar l’activi-
tat agropecuària, crear canals i
estratègies de distribució i
comercialització, generar noves
activitats econòmiques i captar
nous residents i visitants. Les
vessants del projecte són diver-
ses: l’activitat econòmica,
incloent la relacionada amb

l’atractiva oferta cultural i natu-
ral de la zona; les explotacions
agrícoles i ramaderes; els
serveis, equipaments bàsics i
infraestructures, com l’educa-
ció, la sanitat i l’atenció social;
la cura del patrimoni natural i
de la biodiversitat; l’accés a
l’habitatge al medi rural i l’or-
denació territorial i l’urbanisme.
El pressupost del conveni és de
5 milions d’euros per any entre
2008 i 2012, procedents del
Ministeri de Medi Ambient,
Medi Rural i Marí. L’àrea
geogràfica sobre la qual s’actua
manté una tradició agrícola i
clarament rural, i correspon a
les valls de l’Éssera, Isàvena i
Noguera Ribagorçana, així com
el seu afluent Noguera de Tor.
Els municipis aragonesos que
es beneficiaran d’aquesta inicia-
tiva són Areny de Noguera,
Bonansa, Isàvena, Les Paüls,
Montanui, Pont de Montanya-
na, Sopeira, Torre la Rivera,
Vall de Lierp i Veranui i Calve-
ra, mentre que els catalans són

El Pont de Suert, la Vall de Boí,
Vilaller i la Terreta de Tremp.
El caràcter muntanyós, rural i
eminentment agrícola d’aques-
ta zona, així com la seva baixa
densitat de població i gran
riquesa cultural i natural han fet
d’aquest territori d’actuació
l’objectiu d’aquesta iniciativa
pública. La seva població és
de 6.069 habitants (4.263 cata-
lans i 1.806 en 10 municipis
d’Aragó) en 112 nuclis pobla-
cionals, (33 catalans i resta
aragonesos) dels quals sol el
10% tenen més de 100 habi-
tants. Aquesta iniciativa arren-
ca amb la firma del conveni
marc el gener del 2008 a càrrec
de totes les institucions impli-
cades i correspon al desenvo-
lupament de la Llei de Desen-
volupament Sostenible del
Medi Rural. Després de la
presentació, els presidents
d’Aragó i Catalunya van visi-
tar el conjunt històric de
Montanyana. Aquest nucli ha
estat restaurat íntegrament pel
Govern d’Aragó i ha comptat
amb una inversió de 2,2 milions
d’euros fins a 2007 i de 5,4
milions entre 2007 i 2008.
S’han emprès intervencions
d’emergència de la Torre
–Camí de les Eres– i la reha-
bilitació del camí d’accés, així
com en habitatges, edificis
(ajuntament) i esglésies (Santa
Maria de Baldós), la muralla
sobre el nucli urbà al barranc
de Sant Miquel, la consolida-
ció de les vessants als barrancs
de Sant Miquel i Sant Joan i
consolidació de l’arc del carrer
de l ’Esglés ia ,  a  Pont  de
Montanyana, entre d’altres
actuacions. Actualment hi ha
projectes en execució com les
obres de reparació de l’antic
camí que unia Montanyana
amb Benavarri, amb un pres-
supost de 180.486 euros.

Iglesias i Montilla presenten 
la Ribagorça Romànica

Redacció

Església de Santa Maria de Cardet, municipi de la vall de Boí
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L’Institut d’Estudis del Baix
Cinca va lliurar el passat set de
novembre, els Premis Josep
Galan, Sis de Novembre, a la
Normalització Lingüística
d’aquest any 2008, en un sopar
de gala que va tenir lloc al
restaurant Ca’l Siskets de
Torrent de Cinca. Els premis
pretenen reconèixer la labor que
realitzen institucions, associa-
cions o ciutadans a títol parti-
cular, a favor de la normalitza-
ció de la llengua catalana a
l’Aragó, tant a nivell públic com
privat. Els premis d’enguany
han recaigut en la Direcció
Provincial d’Educació a Osca,
per les seccions bilingües en
català que té obertes en centres
educatius de Fraga i Tamarit;
en el regidor de l’Ajuntament de
Fraga, Joaquín Vera, per la
normalitat en la utilització del
català en les sessions plenàries
i intervencions públiques; en el
concurs literari «El temps de les
cireres» de la vila de Seròs, i en
Miquel Català, per la traducció
al català de la pàgina web del
Parlament Europeu. Els guar-
donats van agrair la distinció
que se’ls concedia. Així, la dele-
gada del Govern d’Aragó al
Baix Cinca, Rosario Jiménez,
va recollir el premi en nom del
Servei Provincial d’Educació, i
va destacar «l’aposta del Depar-
tament d’Educació del Govern
Aragonès per potenciar l’en-
senyament de i en català». Per
la seva part, el regidor fragatí
Joaquín Vera, va assegurar
sentir-se «molt orgullós, enca-
ra que no crec merèixer un reco-
neixement, simplement per
parlar en la meva pròpia llen-
gua». L’alcalde de Seròs,
Gabriel Pena, va recollir el
premi concedit al concurs lite-
rari «El temps de les cireres»
que convoca aquest ajuntament.
Gabriel Pena va defensar «la
relació existent entre els muni-

cipis veïns del Baix Segre i del
Baix Cinca, que es demostra
també en les manifestacions
literàries i en l’ús de la llengua
pròpia». Durant la vetllada es va
donar a conèixer també, la deci-
sió del jurat de la convocatòria
2008 de les beques d’investi-
gació Amanda Llebot. El treball
de recerca guanyador va ser
«Distribució i autoecología d’ar-
bres i arbustos al barranc de la
Vallcorna, al Baix Cinca»,
presentat per Sergio Galindo.
En la convocatòria escolar, es va
concedir una beca al treball
«Llegendes vingudes de tot el
món», presentat pels alumnes de
català i atenció educativa de
tercer i quart d’ESO de l’IES
Baix Cinca, dirigit per les
professores Mariví Vassall i
Yolanda Cabrera. La presiden-
ta de l’Institut d’Estudis del
Baix Cinca, Susanna Barquín,
en la seva intervenció a la cloen-
da de la gala dels Premis, va
defensar els drets lingüístics
dels aragonesos catalanopar-

lants, als quals va situar per
damunt de qualsevol legislació
ocasional. Barquín considera
que aquests drets «estan per
damunt dels governs, existei-
xen amb anterioritat i els
governs han d’establir meca-
nismes perquè es puguin exer-
cir amb normalitat». Segons la
presidenta del IEBC, aquests
drets els estableix la Carta Euro-
pea de les Llengües Minorità-

ries, ratificada per l’Estat Espa-
nyol i que, obliga per tant, als
governs espanyol i aragonès.
En aquest sentit, va tornar a
exigir a l’Ajuntament de Fraga
que registri l’entrada de les
cartes que l’Institut li remet en
català i va anunciar novament
que “s’elevarà una queixa al
Justícia d’Aragó, contra l’Ajun-
tament fragatí per haver dene-
gat una subvenció considerant
que el fet de presentar la sol·lici-
tud en català incomplia les
bases. Aquesta actitud és un
abús”. Susanna Barquín és cons-
cient que “el català no és llen-
gua oficial a Aragó” però entén
que “la qüestió que es planteja
al Justícia, va més enllà d’una
qüestió legal. Es tracta de saber
si un ciutadà de Fraga té dret a
dirigir-se al seu ajuntament en
la llengua que es parla a Fraga,
i que es pronunciï sobre això
una institució aragonesa com el
Justícia”. La presidenta del
IEBC es va referir també a la
polèmica que està despertant un
possible reconeixement legal
del català en una llei de llengües
que ha d’aprovar el Parlament
aragonès. Va acusar a qui nega
aquest reconeixement de ser
“defensors de la ignorància” i va
demanar “més respecte per la
llengua catalana i els seus

L’IEBC lliura els premis Josep Galan 
a la normalizació lingüística

Jaume Casas

LO MEU PREMI JOSEP GALAN
Decididament aquest país no és, encara, normal. Si ho fos, ni jo

invertiria temps ni energies com ho faig ni això mateix suposaria
un reconeixement a la Normalització Lingüística.

L’altra nit vaig estar sopant amb la gent de l’IEBC. Van decidir
concedir el reconeixement Josep Galan a la Normalització Lingüís-
tica al projecte Europarl.cat.

Va ser un plaer conèixer més membres de l’IEBC i comprovar
la seua bona voluntat i enorme predisposició per fer avançar la nostra
cultura a la nostra terra.

La vetllada va ser força distreta, però allò que més il·lusió em
va fer és que fora a Torrent de Cinca, el poble de la meua família
paterna. Això mateix vaig destacar en el meu breu parlament:
veure el meu treball reconegut per un institut que treballa en una
comarca que sento tan meua com el Segrià li dóna a aquest engin-
yós trofeu ceràmic un valor afegit.

Així mateix vaig comentar breument el tipus de projecte pel què
se’m concedia el trofeu i vaig esboçar les línies de treball futur.
La predisposició de gent treballadora és, sense dubte, allò que acon-
segueix inflingir major motivació.

Els vaig desvetllar una petita sorpresa de procediment. L’entu-
siasme amb el què la van rebre espero que sigui compartit tan bon
punt la doni a conèixer; serà més endavant.

Miquel Català
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El Dr. Quintana durant la conferència al Palau Ardid d’Alcanyís

Al Palau Ardid, nova seu de
la Biblioteca i Arxiu d’Alca-
nyís, i a les 19,30 del dia 5 de
novembre, el Dr. Artur Quin-
tana pronuncià una documen-
tada conferència sobre La
lengua catalana en el Bajo
Aragón, dins del curs interdis-
ciplinari anyal de l’Instituto de
Estudios Humanísticos de la
capital de la comarca del Baix
Aragó. Una àvida concurrència,
que fregava el centenar de
persones, hi romangué amb
força atenció tota l’estona,
gaudint les paraules del Dr.
Quintana. Entre els assistents hi
era l’alcaldessa d’Alcanyís,
Amor Pascual, també altres
polítics, càrrecs de l’Instituto,
científics, historiadors, perio-
distes, membres d’associacions
culturals i persones compro-
meses amb la cultura. 

Després de la breu, però
calorosa presentació del confe-
renciant a càrrec de José Igna-
cio Micolau, arxiver bibliote-
ca r i  de  l ’A jun t amen t
d’Alcanyís i sotsdirector de
l’Instituto, començà la inter-
venció del Dr. Quintana fent un
repassada històrica partint de
l’arribada dels cristians al Baix

Aragó després de la Recon-
questa en portar amb ells la
seua llengua, el català. Parlà de
la imprecisió en quant als límits
lingüístics primitius, però asse-
gurà que anirien molt més enllà
dels actuals. Prou interessant
va estat la distinció entre llen-
gua parlada i escrita. Fins al
segle XIV s’escrivia només en
llatí i per això el primer docu-
ment en català trobat és de
l’any 1321. Un comentari espe-
cial van merèixer les traduc-
cions del rector de Maella,
Guillem Nicolau.

Continuà la conferència
parlant del Compromís de
Casp, moment a partir del qual
va començar el procés de caste-
llanització, les actituds deci-
didament contràries al català,
la introducció posterior del mot
despectiu chapurriau i fins al
dia d’avui amb l’associació
Facao i la plataforma No
Hablamos Catalán. Va aportar
força testimonis com a prova
de que la llengua que es parla-
va a una part del Baix Aragó
era el català. Els primers estu-
dis seriosos no hi van arribar
fins a les visites a Calaceit de
mossèn Antoni Maria Alcover,

autor del Diccionari català-
valencià-balear. Va destacar
quatre personalitats del Baix
Aragó, Braulio Foz, Santiago
Vidiella, Maties Pallarès i Juan
Moneva i el seu posicionament
envers la llegua catalana i la
cultura en general. Després
vingueren el treballs de Manel
Sanchis Guarner, Francesc de
Borja Moll i Joan Coromines.

En arribar a l’últim terç del
segle XX, va posar l’èmfasi,
el Dr. Quintana, en els dos
primers cantautors en llengua
catalana, Tomàs Bosque i
Àngel Villalba, en el treballs
monogràfics (Quintana, Rafel,
Ariño, Sancho Meix, Gimeno
Betí, Pere Navarro, María Rosa
Fort, María Antonia Martín,
Javier Giralt, Artur Quinta-
na…), i en la plèiade d’autors
en llengua catalana (Desideri
Lombarte, Lluís Rajadell, Tere-
sa Jassà, Juli Micolau, José
Miguel Gràcia, Susanna Anto-
lí, Miquel Blanc, Carme Alco-
ver, Aurèlia Lombarte, Josep
Anton Carrégalo, Carmeta
Pallarés de la Ginebrosa, Laura
Satué de Nonasp,  Carles
Sancho, Mercè Gimeno de
Calaceit, Margarita Celma de

Artur Quintana parlà del català 
del Baix Aragó a Alcanyís

Lluís Roig
Vall-de-roures, Pasqual Vidal
de Massalió, Joaquim Mont-
clús de Calaceit,…) No va
deixar en l’oblit les publica-
cions com Sorolla’t, Temps de
Franja, Andalán, Rolde, La
Comarca, Diario de Teruel…,
la gran obra de literatura popu-
lar Lo Molinar, l’Associació
Cultural del Mataranya amb
més de cinquanta títols editats
i una emotiva referència a la
importància del que va ser
primer conseller de Cultura
d’Aragó, José Antonio Bada,
en la introducció del català a les
escoles.

Un cert regust amarguenc
desprenien les paraules del Dr.
Quintana quan va fer referèn-
cia al tema de la comarcalit-
zació i al procés legislatiu esta-
tutari en els aspectes de la
llengua catalana. I així va fina-
litzar referint-se a les llengües
minoritàries i a la manca d’in-
terès del poder polític d’Ara-
gó: «Deixar aquesta salva-
guarda a un grup d’activistes
és simplement, o intenciona-
dament, suïcida».

Una col·loqui obert, viu i de
caire força històric va mante-
nir els assistents fixes als
seients fins a dos quarts de deu
del vespre. El protagonista de
l’anècdota no podia ser un altre
que el president de la Facao,
impertèrrit espectador davant
del seu querellat criminalment,
Dr. Quintana. El speech del
senyor R. Vallés, que no
pregunta, el de sempre. Diri-
gint-se el Dr. Quintana al
querellant digué que no mante-
nia polèmiques amb els que
fan declaracions de lingüística-
infecció. Però això va ser un
malentès d’aquest maliciós
cronista de dura oïda. El que
realment va dir el Dr. Quinta-
na amb un imperceptible rictus,
producte de la seua finor
intel·lectual, va ser: lingüísti-
ca-ficció.
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GALERIA DE PERSONATGES

El passat mes d’octubre, els
dies 17 i 18, l’Associació de
les Mestresses de Casa de Saidí
van organitzar el tercer curs de
cuina impartit pel Chef de l’ho-
tel Bucaneer d’Aruba, Alberto
Bayona Zueras, nascut a Saidí
l’any 1950. Vam aprofitar per
a xerrar dels nostres records
d’infància, i recordarem que a
pàrvuls, vam tenir coeducació.
Era el primer any que a Saidí
estaven junts a l’aula xiquets i
xiquetes. Encara que va ser per
manca de pressupost. Hi havia
sol una mestra pels més de 50
alumnes que havíem nascut
l’any 50. 

Després de passar l’infància
a Saidí en l’època de la palla
d’arròs, de fer petar pots de
carburo al barranc, de ballar al
ball de la polseguera i haver
set escolanet de mossèn Casi-

miro, va anar un dia a Lleida,
i al visitar el Restaurant La
Rada: va quedar impressionat
pels uniformes dels botones i
cambrers!

Als 14 anys va anar a Barce-
lona a treballar d’aprenent de
cuiner al Hotel Milán i al Sant
Siro de la Via Laietana. 

Encara no havia fet els 18
anys quan va anar a França a
Saint Ciprien-Plage, on un Xef
francès se’l va emportar a Gine-
bra (Suïssa) on va estar dos
anys, i després va estar a Mois-
sac al Departament Tarn-Garo-
na (França), on va viure el seu
Maig del 68.

Als 21 anys va fer la mili
entre Saragossa i, solet a Jaca,
on els oficials el van tindre de
cuiner.

Al llicenciar-se, va tornar a
Moissac i ja de Sub-Xef, a

Espàrrecs, truites 
i prosètica

Esteve Betrià
L’estiu passat ha estat per a mi, entre altres moltes coses, un estiu

de lectures; unes lectures que sovint han tingut un clar caràcter
poètic. Però, com no podria ésser d’una altra manera en el meu cas
–ho lamento senyor Romà Siscar, però les coses són com són i no
com voldríem–, també ha estat un temps de reflexió al voltant d’un
tema que en el darrer any i mig ha quasi dominat les pàgines d’aques-
ta revista: quina és i com ha de ser la millor truita d’ous –truitada en
ribagorçanopallarès– amb farciment vegetal? Doncs bé, per a tran-
quil·litzar-vos, m’agradaria ara reproduir ací la justificació –la prosè-
tica en diu l’autor– que el poeta i editor Jordi Cornudella va haver
de redactar per a encapçalar la selecció dels seus poemes que el crític
Manuel Guerrero va incloure en l’antologia Sense contemplacions.
Nou poetes per al nou segle (Barcelona: Editorial Empúries, 2001):
“Em sembla que he reeixit en la intenció, que em devia formular fa
dotze o tretze anys, de no tenir una poètica pròpia. Me n’interessen
moltes, això sí, i moltíssim: les de Carner, Catul, Góngora, Íbic de
Règion (que el temps ha esbocinat deplorablement) i les de bastants
altres. Com que m’he esforçat a precisar la manera com els llegei-
xo, m’he definit la poètica de cadascun d’ells: una meva poètica de
lector, que em serveix per tenir tractes d’estricta i planera quotidia-
nitat amb els seus versos. I és que m’hi relaciono com amb els espà-
rrecs: per la dèria de collir-los, pel vigorós increment sensitiu, emotiu
i intel·lectiu que em produeix cada sortida al bosc, per la satisfacció

plena i memorable de cada truita (sempre la mateixa i sempre dife-
rent), o potser només per costum, però no per cap afany d’exhibir-
me en tribunes de més o menys immerescuda anomenada.

Confio, doncs, que els versos que escric no manifestin, tret de la
més ferma ambició de pulcritud en les idees, els ritmes i les parau-
les, cap poètica singular que m’hagi de confondre amb aquells que
sí que en tenen d’una hissada al pal de la bandera. Només faig versos
perquè m’hi diverteixo imitant els poetes que estimo, entre altres
coses, perquè m’acompanyen, quan és temps, a buscar espàrrecs.
[31.3.1999.]”

No només estic d’acord amb el senyor Cornudella –i amb l’amic
Carrégalo, que en la passada primavera s’ha manifestat ací i en el
Diario de Teruel partidari, amb suculents matisos, de la truiteta
bavoseta d’espàrrecs– quan manifesta la satisfacció plena i memo-
rable que ens produeix cada truitada d’espàrrecs i la lectura d’un bon
poema –sempre les mateixes i sempre diferents–, sinó també en el
fet que em diverteixo força imitant els poetes que estimo –que no
necessària són els mateixos que estima el meu molt admirat senyor
Cornudella– perquè també m’acompanyen inevitablement, quan és
temps, a buscar espàrrecs, bolets, caragols, túferes (ja fa alguns
mesos que he sentit en boca d’un mequinensà de 95 anys –l’oncle
Manolo Comas, de cal Po– referir-se a les tarfèzies –trufes per a la
gent jove del Poble–, tal com fan a Calaceit d’acord amb el DCVB,
com a túferes),…

Ara, només pretenc que s’animen el senyor Romà Siscar –i, no
caldria dir-ho, l’admirat doctor Ramon Sistac–, i sobretot l’amic Carré-
galo per tal que reflexionen públicament, sense vergonya i en profit
de tots plegats sobre la bondat de les truites bavosetes que ens han
d’il·luminar en aquest temps de penúria que mos ha tocat viure. 

CRÒNIQUES TAGARINES

Concorde, d’Aruba, a les Anti-
lles Holandeses, com a Xef del
seu Restaurant, el Bucaneer,
fins avui dia, i ja són 20 anys!!

Quan ve de vacances al poble
ensenya els seus plats preferits
a les mestresses de Saidí. Espe-
rem que aquesta activitat cultu-
ral i gastronòmica duri molts
anys. Fins l’any que ve, Xef
Alberto.

Alberto Bayona Zueras, xef de l’Hotel Concorde d’Aruba (Antilles Holandeses)

«A pàrvuls a Saidí ja vam tindre coeducació als anys 50»
Víctor Sanvisén

Montpeller a l’Hotel Frantel.
D’allí va fer cap a l’Atlàntic, al
centre de Convencions Conda-
do Beach.

L’any 80 va anar a l’Hotel
Hilton de Caracas, després al
Cabimas, de la província de
Maracaibo i, el 1988. a l’Inter-
continental de València (Vene-
zuela).

D’allí va passar a l’Hotel
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“Com es pot defensar que la Verge de Saidí  siga a Lleida!”
Li vaig sentir dir a Marcelino Iglesias a Catalunya Ràdio, en una
entrevista llarguíssima en la qual, per cert, no en va dir ni un
sacre, de la Llei de llengües. 

“Les aloses becades no poden emigrar cap a Fraga, perquè
aquestes no són catalanes”. Això diu que li van respondre uns
ecolos catalans a l’aleshores president Jordi Pujol quan defen-
sava de fer l’aeroport a Alfés i que les aloses de la timoneda que
les alberga, segons Pujol, segur que emigrarien cap a  Fraga, on
n’hi ha tantes. 

El bisbe Ramon Malla Call, el de la segregació de les parrò-
quies: “Els catalans em poden acusar de no fer res, però els arago-
nesos no”. Perquè l’home diu que havia estat acusat pel bisbe
de Barbastre d’haver treballat per unir la Franja a Catalunya. 

D’això, que semblen jocs de paraules per veure qui la diu més
grossa o disbarats directament, se’n diuen paradoxes o situacions
paradoxals. Un gosaria dir que il·lustren la nostra història recent,
vull dir la petita història de la Franja (que són 30 anys!). És clar
que al món –al nostre món també– hi passen més coses, per sort.
I la gent ix a treballar, si pot, cada matí i les famílies tenen els
seus maldecaps, tant si tenen canalla petita o si tenen ganàpies;
els més petits a l’escola, els més grans a l ’Insti... I encara hi ha
la gent gran que ens demana més atenció... I després al treball
i, entremig, un lleure més o menys ben gestionat que és un verb
que es conjuga molt últimament i no gaire cosa més. Mentre, a

fora, sovint com qui veu ploure, s’esdevé el món.
Per tant,  és evident que a ca nostra el personal no està només

pendent de les coses de l’esperit; bé prou que ho sé i, tanmateix...
I, tanmateix, esdevenen aquestes meravelles: un president d’un
govern (autònom, això sí) s’encanta amb una imatge d’una mare-
dedéu i s’escandalitza que l’obra d’art estiga en un lloc tan
estrambòtic, llunyà i aliè com Lleida!; un altre president, vaja,
expresident (d’una altra autonomia, què hi farem!), se’ls va
haver de tenir amb moixons i la mare que els va parir i si els va
parir, els moixons, més allà o més ençà de la Clamor d’Alma-
celles. I per acabar-ho d’adobar, un que no és president però que
manava molt al bisbat de Lleida, perquè en va ser molts anys bisbe,
ens fa saber que els xiquets no vénen ni venien de París, com si
no ho sabéssim: que els catalans el poden acusar de no fer res
... I tant! I tant que no va fer res!, de tal manera que els feligre-
sos van viure una fe coixa, aliena a la catalanitat que se li supo-
sava al bisbat,  i potser li podrien demanar explicacions per no
haver actuat a favor de les seues ànimes de Déu i no tractar-los
com unes autèntiques ànimes  de càntir... 

Una veu interior i llunyana m’està avisant que no desbarre: No
desbarres!, sento com em recrimina, i em demana que torne a
parlar de les coses que preocupen  a la gent del carrer, on hi ha
una crisi com un piano de cua de tan llarga com serà, i de pesa-
da i de grossa i tu, apa!, amb les coses identitàries.

Pensa que mentre tu t’esgargamelles amb aquestes foteses, sorto-
sament, la gent, com la de la cançó del Raimon –Jo vinc d’un
silenci– va a treballar a la fàbrica i al camp i no es fa preguntes
sobre collonades, com tampoc no s’ho pregunten els moixons
que fan la guitza a Alfés, ni els parroquians del bisbe Malla, ni
la gent de Saidí perd el son per saber on dorm cada nit la seua
Verge… I jo que m’he emocionat tants camins amb allò de “qui
perd els orígens perd identitat”.

Meravelles

Francesc Ricart

SOM D’EIXE MÓN

L’Organització de les Nacions
Unides va declarar solemne-
ment l’any que ham empès Any
Internacional de la Patata, Any
Internacional del Planeta Terra,
Any Internacional de la Salu-
britat i Any Internacional de les
Llengües, declaració lleugera-
ment ambiciosa si tenim present
que els patates dels nostres
governants (lliurement escollits
per nosaltres) juguen brut en la
gimcana per eradicar la diver-
sitat lingüística del Planeta com
pas previ per arruïnar definiti-
vament el Planeta mateix.

Amb el lema «Languages
matter!», l’ONU donava a
entendre que les llengües cons-
titueixen un element indispen-
sable en la identitat de qualse-
vol persona o grup humà i
posava en relleu el valor del

La llengua silenciada
Carme Messeguer

mult i l ingüisme per  a  la
convivència pacífica i la inter-
comprensió. 

En l’àmbit de l’educació, la
UNESCO promou l’educació
multilingüe, amb especial aten-
ció a la formació del professo-
rat i l’alfabetització en les llen-
gües maternes; en el camp de les
ciències naturals posa en valor
el paper de les llengües verna-
cles en l’adquisició de coneixe-
ments i pretén afavorir l’inter-
canvi científic mitjançant la
col·laboració i la traducció de
documentació; en l’àmbit de les
ciències socials, s’interessa pels
drets humans i la relació entre
drets lingüístics i exclusió social
o immigració; en cultura
promou el diàleg i l’intercanvi
cultural, la protecció del patri-
moni i la salvaguarda de llen-

gües en perill de desaparició; i
en el sector de la comunicació
promou la universalització de
l’accés a la informació garantint
la diversitat lingüística i cultu-
ral en les TIC.

Acasa nostra, amb l’objectiu
de fer difusió de llengües poc
conegudes, el consorci Lingua-
món – Casa de les llengües, inte-
grat per la Generalitat de Cata-
lunya, la Fundació Fòrum de
les Cultures i la mateixa UNES-
CO, va organitzar l’exposició
itinerant «La mar de llengües.
Parlar a la Mediterrània» per fer
visibles les més de vint llengües
que es parlen al voltant del
Mediterrani i, amb motiu del
dia Europeu de les Llengües (26
de setembre), una aula oberta per
a l’aprenentatge de llengües, a
la Plaça Catalunya de Barcelo-
na, per a poder tastar fins a 12
llengües en sessions de 20
minuts. En un altre nivell, també
Les Tres Bessones s’han volgut

sumar a les iniciatives de promo-
ció del multilingüisme oferint
cada lliurament setmanal en
DVD de les seues noves aven-
tures en català, castellà i una
llengua convidada, entre les
quals el portuguès, l’occità, el
grec, el kurd, el xinès o el
japonès.

Mentrestant, a Mequinensa,
a Albelda, a Nonasp, a Calaceit
o a qualsevol poble catalanosi-
lent de l’Aragó, ham tornat a
menjar raïm sense Llei de llen-
gües.
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Sé que corro el risc de que
se m’acusi de pretensiós, no
sense raó, si dic que procura-
ré  d’“endevinar”  e l  que
passarà després de la crisi.
Amb tot i això, no em resis-
teixo a donar-li una certa
llibertat a la meua imagina-
ció, això sí, utilitzant el raona-
ment econòmic, l’experiència
històrica, la pura lògica i uns
tocs a la bola de vidre. 

La primera cosa que cal
deixar ben establerta és la
seguretat de que la crisi, reces-
sió o el que sigui, passarà més
tard o més aviat. I arribarà un
dia, no massa llunyà, en què
quedarà oblidada en el boirim
del temps passat. Estic donant
un salt massa llarg en el temps,
la qual cosa ve a demostrar
que em traeix el meu subcons-
cient davant la por, irracional
o no, de equivocar-me. M’im-
poso sobre el meu subcons-
cient i vaig pel tema.

Una primera conseqüència
de la crisi, en aquest cas no tinc
dubtes, serà l’aparició de dife-
rents regulacions de caràcter
internacional, destinades a
controlar els riscs bancaris.
No seria gens d’estrany que
es copiés de manera total o
parcial la regulació del Banc
d’Espanya envers les provi-
sions i control bancaris. 

La lògica em fa pensar en
l’aparició de normes o acords
per regular els grans movi-
ments de capitals, o si més no,
perquè a posteriori se’ls pugui
seguir el rastre. No sé si s’as-
sajarà la desaparició dels para-
disos fiscals actuals, en tot cas
es podrà arribar a un semi-
control d’aquests. També
poden produir-se alguns altres
canvis en el sistema monetari
internacional. 

Si ens fixem en Espanya,
encara que també podria apli-
car-se a altres països, però amb

menys contundència, no hi ha
cap dubte de que el mercat
immobiliari sofrirà grans
canvis. Els preus dels habitat-
ges s’hauran reduït fins a límits
insospitats no fa gaire temps,
amb la qual cosa els nous
compradors es veuran benefi-
ciats substancialment en les
quotes mensuals de la hipote-
ca, o el que és més segur, que
els terminis descendiran dels
35 o 40 anys fins als 20 o 25.
No es tornaran a construir els
750.000 habitatges anuals com
es feia fins no fa gaire, no veig
que es puguin superar les
300.000 en el millor dels
casos. Baixarà el percentatge
d’ingressos familiars destinats
a l’adquisició de l’habitatge,
amb la qual cosa els augmen-
tarà el poder de compra i d’es-
talvi. Com a línia de negoci
de bancs i caixes, el mercat
hipotecari, es reduirà i trans-
formarà: menors imports i un
rigor major en la concessió.
Com el segon habitatge patirà
l’ indecible  amb la  cr is i ,
baixarà la pressió constructo-
ra a les costes i altres paratges.
La costa i el paisatge descan-
saran.

Pot ser que el consum desen-
frenat entri per un camí de més
racionalitat, alhora que els
intel·lectuals, els polítics i els
animadors dels corrents de
pensament, exterioritzin la
seua dilecció amb fervor cap
a la sostenibilitat del nostre
planeta i un millor repartiment
mundial dels recursos, per
exemple, energia i matèries
primeres. Que bonic seria si
amb tot i això l’ètica presidís
el pensament. En aquest punt
la imaginació m’ha superat la
racionalitat

El socialisme real se’n va
anar a fer punyetes amb la
caiguda del teló d’acer i el
sistema capitalista ha sofert

I després de la crisi, què?
José Miguel Gràcia

un cop baix, tanmateix, com és
l’únic que tenim, ens hem
d’agafar-hi com calgui, però
obl idant  les  teor ies  dels
neocons i de les salvatges lleis
del mercat, i tornar a replan-
tejar-nos el paper de l’Estat en
alguns sectors. Caldrà salvar
els mobles com sigui.

No crec que baixin realment
els impostos, ja que és la millor
forma de recaptar recursos,
potser l’única i més justa, per
part de l’Estat. Durant la crisi
i després d’ella no hi manca-
ran col·lectius necessitats
d’ajut i protecció. Crec també
que les desgravacions per a la
compra d’habitatge o s’elimi-
naran o disminuiran força,
atesa la seua eficaç col·labo-
ració a l’augment del preu de
l’habitatge.

Durant la crisi i després de
la crisi es moderarà la inflació,
en poder arribar, si els preus de
l’energia no experimenten
grans increments, a una xifra
realment baixa i semblant a la
dels altres països de l’UE. En
aquestes condicions, l’euribor
haurà d’anar a la baixa també. 

El gran repte de les econo-
mies occidentals més desen-
volupades —plantejat ja en
l’actualitat— no és un altre

que la transformació produc-
tiva i estratègica de les seues
economies: els treballadors
aturats, així com les noves
incorporacions al mercat labo-
ral, difícilment no podran rein-
tegrar-se als sectors més casti-
gats durant la crisi, pensem
en el sector de la construcció
i en els seus proveïdors i en el
sector de l’automòbil. Caldrà
crear nous llocs de treball en
sectors diferents, a poder ser,
de gran valor afegit; en empre-
ses exportadores; nous serveis;
empreses tecnològiques; etc.

Malgrat que en temps de
crisi es restringeixen els
crèdits adduint falta de liqui-
ditat, després de la crisi poden
aflorar grans bosses de liqui-
ditat producte de l’estalvi de
la  classe mitjana i alta, i no
gastat ni invertit. Aquests
diners es dirigiran cap al Deute
Públic i cap als bancs en gene-
ral.

Podria afegir algunes coses
més sobre el després de la crisi
i així incrementar el risc de
no encertar. L’espai de l’arti-
cle no dóna per a més, i el meu
atreviment ha superat amb
escreix els  marges de la
prudència dels economistes
en actiu.

Seu del Banc d’Espanya a Madrid
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L’IEC a la Ribagorça
La Secció Filològica de l’Acadèmia del
Català es va reunir a Benavarri en una
sessió ordinària .

Un xef
de Saidí
Alberto Bayona
ve cada any des
de les Antilles
Holandeses al
seu poble  per a
impartir cursos
de cuina.
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Adéu a Gema Noguera
La sobtada mort de la galerista i pintora
de Beseit commociona el món cultural
de la comarca del Matarranya.

DISCOTECA
DE FRAGA
DISCOTECA
DE FRAGA

BIBLIOTECA

PUBLICACIONES

CENTRO DE ESTUDIOS SENDERIANOS

FUNDACIÓN JOAQUÍN COSTA

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN

PATRIMONIO CULTURAL – CIPCA

CENTROS COLABORADORES

PROYECTO LASTANOSA

SEMINARIOS, JORNADAS, CONFERENCIAS




