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Moncada

Nou disc
d’Anton Abad
De carros i estels
Les jornades “Cinga Fòrum 09” van
promoure debats transgressors i moments
d’esbarjo.

El cantautor de
Saidí presenta
els temes del
seu disc
“Llesques” al
festival Barna
Sants.

Imatges d’Albelda
Un repàs pel llibre “Història gràfica
d’Albelda” desperta en l’autora de
l’article un munt de records.

Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó

CURS 2008-2009
CIRCUIT D’ARTS
ESCÈNIQUES I MÚSICALS A L’ARAGÓ
CAMPANYA ESPECIAL DE LLENGÜES ARAGONESES
PROGRAMACIÓ EN LLENGUA CATALANA
Programa d’abril i maig
POLÍGLOTA TEATRE C.P. Vicente Ferrer
Vall-de-roures, 1 d’abril
LA CHAMINERA CRA Ribagorça Oriental
Montanuí, 2 d’abril
TERESA LA BRUIXETA C.P de Llitera
Fraga, 8 de maig
TRENCACLOSQUES TEATRE CRA Matarranya
Massalió, 14 de maig
Queretes, 15 de maig
Calaceit, 16 de maig
MENDA LERENDA La Portellada, Fontespatla, Ràfels
28 de maig

Marxar pel
Matarranya

Participants en la 8a Marxa Senderista del Matarranya pujant al tossal de Sant Cristòvol

JOSÉ MARÍA GALLEGO DUQUE
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El passat set de febrer, unes tres-centes persones es manifestaren a la Plaça Sant Jaume de
Barcelona, seguint la crida del partit Ciudadanos/Ciutadans, sota la cobertura de la COPE i
en contra de la política lingüística de la Generalitat. La frase més destacada del Sr. Rivera
durant l’acte, va ser: «No ens cansarem de reivindicar el bilingüisme fins que es faci realitat».
Potser per considerar l’acte massa conservador,
el PP no va assistir-hi, tot i estar d’acord amb els
seus objectius. A Santiago de Compostel·la,
similars manifestants portaven la pancarta «Sí
bilingüe».
El PSOE aragonès o el senyor President
mitjançant la Conselleria de Cultura, han donat
a conèixer un esborrany d’un projecte d’una
moderada Llei de Llengües, en la qual, ni s’estableix la cooficialitat del català i l’aragonès, ni
l’obligatorietat del seu ensenyament als seus
respectius territoris. És una llei de drets i no
d’obligacions, es diu, tot i així es qualifiquen com
a pròpies les dues llengües. El PP, oblidant-se del
mandat estatutari, del seu vot favorable a la Llei
de Patrimoni i de l’article 3r de la Constitució
Espanyola, reacciona amb virulència declarant
que la Llei no és necessària, no important-li els
drets dels seus parlants ni el patrimoni lingüístic d’Aragó. I el PAR, partit de Govern? Què hi
fa?: als oblits i incompliments del PP, afegeix,
sense cap mirament, un agosarat activisme en
contra del projecte de Llei. Militants del partit
creen una plataforma contra el català, juntament

ESTISORES
Miguel Estaña

amb una associació de pseudolingüistes, de la
qual alguns són també dirigents, amb la que reinventen la història menyspreant qualsevol criteri
científic, acusen del que faci falta als seus oponents
i judicialitzen la lingüística a través de querelles
criminals. «Curiosament», la COPE enalteix i
promociona l’operació. Finalment, la posició de
la CHA és ben clara: admetria el projecte del
PSOE si inclogués la cooficialitat del català i
l’aragonès.
Associacions culturals, com ASCUMA, IEBC
i CERIb, defensen la cooficialitat en un Aragó
trilingüe, amb tots els seus matisos i singularitats
i com a patrimoni cultural de tots. Malgrat això o
per això, alguns les qualifiquen d’activistes agitadores, venudes a l’or forà. La dreta integrista
reivindica el bilingüisme i la cooficialitat a Catalunya, València, Galícia i Euskadi. A qui defensa
el mateix per l’Aragó, se l’exclou per revolucionari. Algú ho entén tot això? Ja ens agradaria a
molts que en qualsevol lloc de la Franja, el PP o
el PAR diguessin en una manifestació: «No ens
cansarem de reivindicar el bilingüisme fins que es
faci realitat» Per què, allò que és constitucional i
bo, respecte a totes les llengües d’Espanya, no pot
ser-ho a l’Aragó? Si algú ho entén que ens ho expliqui. Fins que no arribi aquell dia, no podrem
menys que recordar el poeta i crític francès, André
Breton. De viure actualment, potser la mai no
aflorada Llei de Llengües d’Aragó i les seues
circumstàncies, li donarien matèria suficient per
al seu Quart manifest surrealista.
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salutació del director
A la pàgina 16 d’aquest número donem complida informació
de la manifestació que diferents entitats cíviques de l’aragonès
i del català estan/estem organitzant per a celebrar el 16 de maig
a Saragossa el nostre «orgull lingüístic» per un Aragó trinlingüe.
Jo penso que molta gent que estem treballant des de fa temps
(dècades) per la nostra terra, el desenvolupament de les nostres comarques i la nostra llengua,
embotits dins de casa, darrera d’un ordinador o corregint proves de llibres d’investigació o de
creació, tenim la íntima i urgent necessitat de «sortir de l’armari» lingüístic i fer-nos veure i fernos sentir en les nostres belles i velles, mil·lenàries llengües, com són el català i l’aragonès.
Malgrat que les consignes, continguts del manifestos i l’esperit de la convocatòria no vol sobrepassar els límits en què s’està desenvolupant el procés de redacció de la proposició de Llei que
el grup parlamentari vol presentar a les Corts, buscant així el consens de totes les persones i entitats que des de fa temps treballen per estes llengües, la iniciativa no ha set ben acollida per igual
en totes elles. Tal volta perquè pensen que un format tipus manifestació sona a massa reivindicatiu, o perquè les entitats convocants o el format organitzatiu no els ofereixen garanties.
Però amb tota l’estima i respecte per tots els què així pensen crec que és un oportunitat única,
i potser última, per demostrar que la possible iniciativa legislativa en aquest sentit té una demanda social real.
Màrio Sasot

cartes dels lectors
Esperit de Domund
Con otras letras és el nom de la «biblioteca infantil itinerante en siete idiomas» que promouen el
Centro Aragonés de Recursos para la Educación
Intercultural, que depèn del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, i
la saragossana Promotora de Animación Infantil.
Aquesta biblioteca consisteix en un farcell de
llibres infantils en àrab, polonès, portuguès, romanès,
rus, xinès i només imatges («la lengua más universal») que viatgen acompanyats de guies de recursos didàctics, tallers i narracions amb l’objectiu de
fomentar el diàleg intercultural i afavorir la diversitat cultural.
En el desplegable de mà que es distribueix hi
apareix recollida la següent directriu de la Federació Internacional de Biblioteques (IFLA): «Las
bibliotecas deberían reconocer la necesidad particular de los niños de minorías étnicas, lingüísticas
y culturales de mantener y desarrollar la cultura de
sus padres y se debería hacer una provisión equitativa para estos niños y jóvenes.»
La Raboseta. Miralsot (Baix Cinca)

17
Gent de Franja

18
Països Catalans

19
Opinió:
Les actituds lingüístiques
a l’escola aragonesa (i II)

Per al Sr. Josep Mauri i altres lectors
amants de la llengua
Llegeixo amb atenció la carta del Sr Mauri, que
com ell, tampoc altres ribagorçans hem sentit ni
coneixem el mot xandra, tot i que he crescut dins
del món agrícola i rural de la Ribagorça. He sentit
tota la vida: arri i txo! o txocí! (txo ací) per donar
ànims a que caminés o parés, respectivament, l’animal de càrrega. Jo mateixa els havia sentit de xica
quan ajudava els meus pares en feines pageses.
Com sigui que no me’n enrecordava de les expressions que apunta el Sr. Mauri, he preguntat als meus

informants de Sopeira –cada dia són menys, i els que
queden, perden la memòria en no utilitzar certs mots–.
Efectivament em constaten que les dues paraules en perill d’extinció, per a no dir extintes, ja que
aquestes feines agrícoles s’han deixat de fer amb
els animals, han desaparegut. Eren pronunciades ací
també, oixque/ oxque per fer seguir els animals en
les camins estrets o dificultosos, que eren la majoria; ollaó!, per aturar-los; una altra expressió molt
usada per aturar era dir «ooo» (pronunciada tancada). Em diuen que quan giraven mentres llauraven
alguns diven: tè– vine, torna-vine o puia-baixa, i el
nom de l’animal, Moreno, Roi, Bllanc, mentres
agafaven la tiranda i l’esteve –part de l’aladre, així
com el timó, las cllavillas, treitera, rella, orelleras,
pala, armellas, que de ben segur coneix millor el
Sr Mauri que no pas jo–.
Espero que tota aquesta memòria que té sobre un
passat ja decadent i perdut a les nostres terres, pugui
romandre en quaderns i articles, que tot i ser puntuals,
evitaran que es perdin del tot termes que ens són
familiars.
Sovint te’n portes sorpreses quan sents que algunes paraules vives a la Ribagorça les posen de
moda ni que siguin anuncis publicitaris, quan ací
són emprades quotidianament. És el cas de «Encomana el catala». L’altre dia vaig sentir que el professor Pastor déia que aquest verb tenia molt interès
perquè es referia a les emocions bàsicament; doncs,
a la Ribagorça l’he sentit tota la vida i el sento en
l’accepció de demanar alguna cosa pràctica o material, o fer encàrrecs: «Si va al Pont, encomàna-li fruita», «M’han encomanat que compri pllats de plàstic», «M’ha encomanat que et done records», tot i
que també s’usa en sentit figurat: «Sense encomanar-se a ningu”…Ben cordialment.
Glòria Francino Pinasa
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Guerra, morts,
memòria
En rebre el Temps de Franja 84, em vaig apressar a
llegir-ne l’article destacat a la
coberta «En el nom del iaio».
M’interessà la peripècia d’en
Lluís Llansana i la seua família perquè, com a nét de desaparegut, m’hi sento identificat.
Vaig pensar que no seria
descabellat que en Lluís Llansana descansés vora el mas
d’Omella, on s’hi va criar la
meua sogra Pilar. Sovint ens
ha explicat que davall el
marge de l’era hi ha enterrats
soldats republicans. Quan el
front estava a la serra del
Monegrell duien alguns ferits
al mas. Sa mare Trini li contava com els tenien a la cuina,
al gran banc de fusta o a terra,
en màrfegues. «Sempre s’exclamaven demanant per la
mare o les nòvies. I suplicat
aigua». Els que van morir els
enterraren allà mateix; alguns
els va haver de soterrar son
pare Francisco. Passada la
guerra, en aquell tros mai no
hi sembraren. Havien de vigilar que els porcs no hi pasturessin, doncs l’instint els feia
desenterrar les despulles.
Alguna volta havia vist sa
iaia Carmela darrera un gos
que s’enduia un os de l’improvisat fossar.
Pel que fa a mon iaio
Ramon, l’únic que en sé és
que caigué entre la Molina i
Alp, quan dinamitaven els
túnels del ferrocarril. La
guerra va desfer aquella família d’Estopanyà i es va haver
de reconstruir amb d’altres
elements. Per això entenc el
neguit de la família Llansana.
Carles Terès

Carles Sancho
del 1877 va ser
derruït i abandonat pel mal
estat de l’edificació. Més tard
malgrat els
intents
de
restauració
aquesta mai es
va dur a terme.
Ara, sis anys
després de la
constitució de
Repavalde, a
través de la
constància i
abnegació de
l’entitat, l’obra
ha estat totalment acabada.
Però, a més de
la restauració
d’aquest tram,
Església de Vall-de-roures abans de la restauració
ara també s’ha
arranjat i consoQuan l’any 2003 el professor
lidat la totalitat de l’església que
vall-de-rourà Manuel Siurana
presentava un aspecte bastant
va suggerir a la població la
deficient, principalment la teulaformació de Repavalde l’obda i la torre-campanar. Les obres
jectiu prioritari de l’associació
començaren el març del 2007 i
era possibilitar la reconstrucció
en un principi estava previst una
del tram de l’església parroquial
durada de 18 mesos que, finalde Vall-de-roures que el maig
ment, degut a la complicació de
CARLES SANCHO

L’ESMOLET

Acabades les obres de restauració
de l’església de Vall-de-roures
la restauració, s’han convertit en
dos anys, cosa ben comú en
aquest tipus d’obres. L’empresa que s’ha encarregat de la
construcció ha estat Estudios
Métodos de Restauración S. L.
de Castelló de la Plana, especialitzada en aquests tipus
d’obres i que ha participat en
diferents restauracions com
l’aqüeducte de Segòvia, los
Jerònimos de Madrid i les catedrals de Màlaga i Almeria. La
intervenció a l’església ha
acabat tenint un cost total de
1.112.523 € que han aportat el
Govern d’Aragó el 52,23 %,
Ibercaja el 21,5 %, l’arquebisbat de Saragossa el 21,5 % i
l’ajuntament de Vall-de-roures
el 4,77%. Avui, acabada la
consolidació de la construcció,
Repavalde s’ha anat transformant en una veritable associació cultural local: edita una
col·lecció, organitza setmanes
culturals, exposicions, conferències, excursions pel terme…
perquè Vall-de-roures era un
dels pocs municipis de la
comarca del Matarranya que
no comptava encara amb una
associació cultural.

UNA EMPRESA DE VALLJUNQUERA, «ACEITES ARBOLEDA»,
PREMI AL MILLOR OLI DEL BAIX ARAGÓ
Aceites Arboleda, de Valljunquera, ha estat considerat com el millor oli del Baix Aragó pel
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Oli del Baix Aragó. El guardó reconeix l’oli més
destacat dels que s’envasen sota el segell de qualitat de la DO. El segon premi va ser per a l’almazara Jaime, de Belchite, i el tercer va recaure en l’empresa Fernando Alcober e Hijos, ubicada a la localitat de la Vall del Tormo.
El lliurament de premis, que estan patrocinats per Pieralasi España, va tenir lloc dins el marc
de la fira alimentaria Qualimen, que s’està celebrant aquests dies a la capital aragonesa. L’acte
va comptar amb l’assistència de Marcelino Iglesias, president del Govern d’Aragó; Alfredo
Caldú, president del Consell Regulador de la DO Aceite del Bajo Aragón; Gonzalo Arguilé, conseller d’Agricultura del Govern d’Aragó; Pedro Orduna, director General de Foment Agroalimentari;
Manuel Teruel, president de la Cambra de Comerç i Ángel González, representant de Pieralisi
España.
Marcelino Iglesias va ser l’encarregat d’entregar el primer premi al mestre almasserer Ricardo Romero, d’Aceites Arboleda de Valljunquera.
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Commemoracions
Fills d’una època de presses,
vivim entre la por de la memòria i la febre de l’aniversari.
Serà per compensar. Les
commemoracions són molt
diverses. AEspanya existeix la
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
(SECC), constituïda per a celebrar lo quadricentenari de la
publicació de la primera part
del Quixot, i astí se va quedar,
consolidant-se com a gran
estructura recordatòria. Lo
poder, a la manera il·lustrada,
retorna a la societat una mostra
comentada i homenatjada, i
que no sempre va ser reconeguda al seu moment. Resulta
evident la bondat i la necessitat de recordar tant les produccions artístiques com les
circumstàncies històriques, ja
sigue per aprofundir en lo seu
estudi i divulgació, ja per a
reflexionar què se va fer bé o
malament i analitzar les conseqüències sobre el present. Al
nostre àmbit matarranyenc
enguany ja tenim dos celebracions que l’amic Artur
Quintana mos ha recordat des
de esta mateixa secció: los 25
anys de la Declaració de
Mequinensa i els 400 de l’expulsió dels mudèjars aragonesos. Però n’hi ha més: los 70
anys d’haver-se acabat la
Guerra civil, que lo nostre
territori, com tots, va patir; lo
20 aniversari de la mort de
l’escriptor pena-rogí Desideri Lombarte; i segurament d’altres que se m’escapen. Una
altra dada que sempre se m’ha
escapat és lo criteri numèric
necessari per a adquirir l’estatus de «commemorable”: ser
centenari o bicentenari?,
complir una, dues o tres desenes exactes? Som víctimes del
sistema mètric decimal tan
imperfecte com la nostra
memòria, perquè posats a
recordar tant mos fa 100 com
150, passat remot o recent, la
mort, l’obra o el naixement.
María Dolores Gimeno

5

Èxit de participació en la
Marxa Senderista a Calaceit
Irene Torà
El passat diumenge 15 de
març va tenir lloc a Calaceit la
VIII Marxa Senderista de la
Comarca del Matarranya organitzada pel Servei Comarcal
d’Esports amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Calaceit.
El títol de la marxa va ser
Ruta del Poblats íberics, ja que
durant la mateixa es podien
visitar el poblat de Sant Antoni, els Castellans i el Tossal
Redó recentment adquirit pel
Consorci dels íbers del Baix
Aragó. Es vol d’aquesta manera promoure la Ruta dels íbers
com a element turístic i que a
la vegada la gent del territori
conegui tot aquells poblats que
han estat recuperats, senyalitzats i posats en valor en els
últims anys.
Hi havia, com cada any, dos
recorreguts possibles, una ruta
curta de 14 quilòmetres i una
ruta llarga de 21,3 quilòmetres.
Les dues començaven a la plaça
Major i van transcórrer pels

ANGEL RAMÓN FERRER
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La Plaça de Calaceit. inici de la marxa senderista

bells paisatges primaverals del
terme de Calaceit. Durant tot el
trajecte hi havia controls que
servien d’avituallament on es
repartien productes de la terra
com olives, vi blanc i negre,
mel, ametlles i pastes, i la
marxa finalitzava a la bassa,
on es va fer un dinar popular
amb tots els participants que
aquest any arribaven a 1.500

persones de totes les edats entre
caminants i voluntaris del
poble.
Gràcies al voluntariat format
per la gent del poble i l’organització del Servei Comarcal i
l’Ajuntament de Calaceit, la
marxa va ser un èxit. Un any
més ha estat punt de trobada
entre veïns de la comarca i d’altres territoris.

Assemblea General de la CCEPC
Adhesió al manifest per la Llei de Llengües
i a la manifestació de Saragossa
José Miguel Gràcia
Al Centre Cultural Tecla
Sala de l’Hospitalet de Llobregat, va tenir lloc el passat 21
de febrer, la XVII Assemblea
General de la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla
Catalana (CCEPC) amb força
assistència. Després de l’obertura de l’acte per part del regidor de Cultura, Màrio Sanz,
de l’Ajuntament de l’Hospitalet i la benvinguda de la Presidenta del Centre de Estudis de
l’Hospitalet, començà l’Assemblea on es va donar compte de les activitats portades a
terme per la Junta, com trobades amb diferents centres d’es-

tudis, i les diverses relacions
institucionals, així com publicacions, jornades, congressos
i exposicions. La directora de
l’Institut Ramon Muntaner,
Carme Jiménez, va presentar
les activitats i projectes
d’aquesta entitat.
La memòria econòmica de
l’any 2008, amb un muntant de
ingressos i despeses al voltant
dels 148.000 euros, va ser
aprovada pels assistents.
Destacarem un fet que té
força transcendència per a les
entitats aragoneses i que són
membres de la CCEPC —
ASCUMA, CERib i IEBC

(recentment adherida)–: la
adhesió de l’Assemblea al
manifest per la Llei de Llengües d’Aragó, unànimement
acordada i fermament expressada. Com a representant
d’ASCUMA vaig informar
sobre l’esmentat manifest i de
la manifestació a Saragossa,
el dia 16 de maig. Llàstima
que aquest mateix dia se celebrarà també la diada RECERCAT a Figueres.
Amb una visita a la Sala
d’Exposicions i a la biblioteca del centre Tecla Sala, i més
tard amb un dinar, va concloure la jornada.
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Lliga el teu carro als estels
Marc Antoni Poveda Izquierdo
El cap de setmana entre el 27
de febrer i l’ú de març, van tenir
lloc a Fraga, sota el nom genèric de «Removent consciències.
Jornades sobre la transgressió
cívica», tot un seguit d’actes
culturals centrats en la necessitat de fer entendre a la comunitat catalana com és d’important
la consecució d’un model transgressor, singular i creatiu de
resposta cívica davant els innombrables entrebancs, de tota mena,
amb els quals ensopega dia sí, i
dia també, la nostra identitat
vulnerable.
Les jornades van ser organitzades per l’Institut d’Estudis del
Baix Cinca, amb la col·laboració
del Casal Jaume I de Fraga i el
suport d’Òmnium i del Projecte d’Animació Cultural Jesús
Moncada.
Al Casal Jaume I de Fraga, la
vesprada del divendres 27, vàrem
poder assistir a la xerrada d’en
Miquel Català i Coït, enginyer
informàtic, a propòsit de la transgressió lingüística lligada a l’ús
d’internet, i en concret a la seua
pròpia tasca, imaginativa i tenaç,
de crear una pàgina web Europarl.cat, capaç d’oferir als catalans els continguts, en català, és
clar, de la web oficial del Parlament europeu, i demostrant com
pot resultar de senzill i engrescador, si algú s’hi posa amb talent
i voluntat, solucionar algunes de
les mancances de sensibilitat
lingüística que, increïblement,
encara romanen a l’Eurocambra.
Al dia següent, el programa
Cinga Fòrum’09, que és com
s’anomenaven les jornades, el
Palau Montcada acollí la primera taula rodona, on el ponent
amfitrió, el psicòleg Quim
Gibert, va centrar el seu discurs
en la importància cabdal que té
per nosaltres l´aplicació del terme
«resiliència emocional», un
concepte que consisteix en no

defallir davant l’adversitat, alhora que ens servim d’aquesta
mateixa adversitat amb imaginació i recursos transgressors
per evolucionar, créixer i reeixir
més dignes i sòlids, tant individualment com dintre del nostre
propi col·lectiu. En el nostre cas,
Quim proposava estratègies
imaginatives com ara, la recuperació dels aiguamolls de l’Empordà, una qüestió que va desafiar molts pronòstics adversos, i
que una valent minoria de
convençuts irreductibles va dur
als ports: de l’èxit. Gibert va
reblar la seua intervenció amb la
cita sufí «Lliga el teu carro als
estels», referint-se a la necessitat de ser ambiciosos i valents
tant a la vida quotidiana com a
la col·lectiva del nostre poble
malmès.
Hèctor López Bofill, escriptor i professor de Dret Constitucional a la Universitat Pompeu
Fabra. en la seua ponència «Literatura i transgressió» assenyalà
la decebedora absència de literatura catalana «de compromís»
a les llibreries, als llistats de
llibres de ficció més venuts, i a
la creació artística catalana en
general. L’orador es preguntà si
patim alguna mena de síndrome
d’Estocolm que ens fa ignorar,
fins i tot des d’un àmbit tan lliure i permissiu com la ficció, la
nostra situació de poble espoliat, humiliat i sotmès des de fa
tants segles. Per superar aquesta situació, «acceptada de facto–
segons López Bofill –tant per
creadors com per la industria
editora, Hèctor proposava una
bona dosi de transgressió creativa a partir dels nostres elements
reals, contundents, de nació
sense estat amb múltiples
conflictes per tal d’ajudar, en
aquest cas des de la literatura, a
fer visibles els nostres conflictes
sense falses i pretensioses dèries
cosmopolites..

Susanna Barquín, Quim Gibert i Mar Quibus

El filòsof, teòleg i escriptor
Francesc Torralba va fer nos
reflexionar sobre «Ètica i transgressió». Considerà que el fet de
transgredir no implica necessàriament una vulneració dels principis ètics, malgrat què, en moltes
ocasions, en vulnere els legals o
morals d’un col·lectiu. I aclarí
que aquest exercici transgressor,
exercitat al llarg de la història
per nombroses i celebèrrimes
personalitats (filòsofs com Sòcrates, Shopenhauer o Stuart Mill,
polítics com Ghandi, Luther
King o Nelson Mandela, escriptores com Simone de Beauvoir…), tant en forma pràctica
com teòrica, ha contribuït a
canviar els costums col·lectius
de determinats moments històrics, i ha obligat a la modificació o, fins i tot, a la supressió de
pràctiques morals aberrants i lleis
obsoletes. Tanmateix, Torralba
assenyalava, amb bon criteri, els
perills de respondre a la violència estructural amb més violència, «engegant així una espiral de
conflicte permanent, irresoluble,
que no condueix a res». Per tant
ens menava sense ambigüitats a
practicar la transgressió contra la
injustícia, legal o de qualsevol
altre signe, des d’una vessant
cívica, respectuosa amb els drets
bàsics dels individus perquè,

segons ell, finalment la transgressió que empra la violència
com a mitjà per la consecució
d’uns fins, en resta directament
exclosa de l’ètica més elemental,
i per tant, deixa de ser solució. Per
últim, ens encoratjà a no oblidar
els nostres grans referents propis,
com ara Llull, Xirinacs, el pare
Batllori, Espriu, etc, i a no caure
en el provincianisme «d’estendre
la catifa davant qualsevol suposada celebritat forastera».
Per últim, Àngel Colom,
president de la sectorial d’immigració de CDC, reflexionà
sobre els camins més adequats
per dur a terme «L’activisme
transgressor en el segle XXI». Va
repassar aspectes de la Crida a la
Solidaritat i de la Marxa de la
Llibertat, moviments ambdós en
els quals ell va participar-hi de
manera destacada remarcant la
seua capacitat transformadora
mitjançant la lluita ciutadana
pacífica. Com l’acció a la xarxa
de Miquel Català que senyalàvem adés, o la patida en carn
pròpia per Èric Bertran (pressent
entre el públic), Àngel Colom
ens incità a passar a l’acció, a
implicar-nos de manera cívica i
transgressora per la llibertat del
nostre poble i la defensa dels
nostres legítims drets davant els
nostres enemics.
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Llibres, música i passejos culturals

Actuació del Duo Recapte al Casal Jaume I de Fraga en les Jornades Cinga

Durant els parlaments els
assistent pogueren gaudir
d’una nodrida exposició de
llibres d’autors de la Franja
com Jesús Moncada, Francesc
Ricart, Josep Galan o Josep
Espluga, i un bon grapat d’autors d’assenyades anàlisis
sobre la qüestió nacional dels
Països Catalans, com Quim
Gibert, Bernat Joan, Salvador
Cardús, Josep Sort, Mª Carme
Junyent i d’altres.
L’organització programà per
després un passeig guiat per la
Fraga vella, sota el nom de
«Ruta de les sitges» on els
participants van descobrir un
dels sistemes d’emmagatzemament més emprats per l’antiga gent de Fraga: les sitges.
A la Fraga vella, erigida sobre
un turó de notable desnivell,
les sitges i l’aprofitament del
terreny cap a dins de la
muntanya va ser la solució de
més trellat a la manca d’espai
durant molts segles. De fet,
hi ha un bar amb aquest
mateix nom, i ens van mostrar
la sitja que oculta baix de terra,
una mena de cambra subterrània amagada, amb un forat per
on s’hi ficava el gènere a guardar (cereals i allò que en el
seu moment s’hi escaigués).
Després de la passejada

baixàrem a l’avinguda que
voreja el Cinca. Allà, al local
del Casal Jaume I, ens brindaren l’ocasió musical d’escoltar al Duo Recapte, una
formació nadiua de la Franja,
amb Màrio Sasot, de Saidí, a
la bandúrria, i Antoni Bengoechea, de Calaceit, a la veu. En
la seua actuació vam poder
escoltar poemes de diversos
autors de la Franja, com ara
Anton Abad, Teresa Jassà,
Desideri Lombarte, Hèctor
Moret o Tomàs Bosque,
Al dia següent, diumenge,
vàrem anar a visitar Saidí, una
petita població riberenca del
Cinca, molt a prop de Fraga,
riu amunt, on ens rebé l’Arcadi
Abad, responsable d l’IEBC a
la vila, que ens va explicar la
història de l’Església de San
Joan Baptista, el seu campanar
amb overbooking de cigon-

yes, i altres fets del poble en
general, alçat sobre un puig
enfront del riu Cinca, a sobre
d’unes esplèndides hortes fruiteres. Al davant, a pocs quilòmetres, riu enllà, trobem el
fosc altiplà dels Monegros,
indret proper on certes iniciatives público-privades sembla
que volen erigir un monument
a la disbauxa del joc i l’especulació sense manies anomenat Gran Scala. Dir també que
de Saidí n’és natural molta
gent destacada de la cultura
catalana com ara el mateix
Màrio Sasot, Anton Abad,
Mercè Ibarz o Francesc Serés.
A continuació ens vàrem
desplaçar fins a l’anomenada
Vil·la Fortunatus, un antic
jaciment romà del segle IV,
també a la riba esquerra del
Cinca, restaurat i condicionat
per a les visites turístiques, i
que rep el seu nom d’un
mosaic amb la inscripció
Fortunatus trobat a una de les
cambres de la mansió. El guia
que ens havia de mostrar
aquell antic espai va entossudir-se a explicar-nos-el en
castellà, i aleshores vàrem
decidir continuar la visita pel
nostre compte. Així acabà un
cap de setmana ric en descobertes, aprenentatge, lliçons
de coratge cívic pels nous
xàfecs que s’hi acosten, i
germanor, una de les possessions més valuoses de la
comunitat catalanoparlant.

SUBSCRIU–T’HI
978 85 15 21
tempsdefranja@telefonica.net

L’essència
de la terra
El Matarranya m’ha vist
créixer però ara és l’Alt
Penedès el que m’acull i
s’haurà de reconèixer. Podeu
visitar llocs d’interès com la
muntanya d’Olèrdola: un
enclavament estratègic habitat succesivament per l’home des de l’edat del bronze
fins a l’època medieval on hi
trobareu una cisterna i muralla romana, sitges medievals,
una torre de guaita, adoberia
ibèrica, restes del castell,
església romànica…I si teniu
temps recomano també una
aproximació als castells de
Sant Martí Sarroca i Claramunt…Com diu el poeta Pere
Fons i Vilardell: Tot l’univers és un gran zoo de mirades…
Podreu adquirir bon cava a
Sant Sadurní d’Anoia com el
Reserva Familiar Sabaté i
Coca reconegut com un dels
millors caves del món pel
crític Robert Parker, obtenint
màximes puntuacions durant
dos anys consecutius a la
Guía Peñín i millor escumós
de l’any 2009 a Espanya,
premi del Grup Gourmets.
Tasteu també els seus vins de
terrer. Tot això a Castellroig
(Masia can Serra).
Hi ha res més entretingut
que contemplar el tràfec
humà? Existiríem sense ser
mirats? He vist a camena.
Horaci diu que escriure és
també una secreció del cos i
parla d’elogis per una actitud absolutament feliç.
Ezra Pound va creure en el
mot just. 1 només vol ser
mimat i valorat per la intelligentzia lectora.
Juli Micolau

L’ARGADELL

JOSEP LABAT

M.A.P.I.
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L’ABABOL

Anton Abad va presentar
Llesques a Barna Sants
Carles Sancho

Improperis
El 19 d’abril, la Comissió
per la Dignitat, l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana i l’Associació Catalana
d’Actors i Directors aplegaran un munt d’improperis
elaborats per a l’ocasió per
diferents escriptors i llegits
pels mateixos autors o per
actors. La convocatòria és al
llapis del Passeig de Gràcia de
Barcelona, on encara existís
un monument franquista, i el
motiu, la reivindació de la
dignitat de la llengua catalana.
Si les coses van com han
d’anar, el 19 d’abril serà la
data per presentar insults creatius, serà una barreja de
composicions malsonants i
deliri col·lectiu, una espècie
de diada de l’amor japonès, en
versió pebrots plens fins al
capdamunt. de tot.
Des d’esta pàgina, vull fer
una contribució a la diada de
l’improperi, i dedico el meu
insult als nostres representants
polítics, una colla de pallusos
ganduls i barruts, sense imaginació ni esme, incapaços de
veure més enllà del seient, amb
una pastanaga cagadubtes
penjada al nas. S’ha de ser
dropo i deixat, carai! Sort del
Miquel Català, que ens ha
ensenyat com podria ser la web
de Fraga en català, sense
perdre-hi gaire temps. Ens
explica que va anar a l’adreça
http://translate.google.com/ i
va demanar que google traduís
la web de Fraga de l’espanyol
al català. El resultat és el propi
d’una traducció automàtica,
però deixa en evidència a tots
els mamarratxos inútils que
haurien de posar-se a pencar
d’un punyetero camí. Au,
pallassos! Foteu la panxa al
sol, que altra cosa no sabeu fer!
Susanna Barquín

El cantautor de Saidí Anton
Abad va presentar el seu treball
discogràfic Llesques al festival de la cançó Barna Sants el
diumenge 15 de març en el
Harlem Jazz Club, espai musical situat en el cor de la ciutat
comtal. Concert que acollí una
cinquantena d’espectadors en
un ambient íntim i molt personal. El cantautor estigué ben
acompanyat per tres músics:
Marcel Casellas al contrabaix,
Hohamed Soulimane a la
percussió i violí i Simone
Lambregts al violí. En el
concert interpretà alguns temes
de l’últim treball: ’Gina corre’,
’Lo pagès’ i ’Paisatge’, únic
tema del disc en què ha musicat d’un altre poeta amic franjolí: Hèctor B. Moret. A més,
també interpretà altres composicions dels discos anteriors,
fent un repàs a tota la seua
trajectòria musical. Inicià la
vetllada amb ’Benvinguts’,
després anà desgranant altres
temes: ’Lo mas dels Puials’,
’Sóc de poble’, ’Un dia més’,
’Rodamón’, ’No sé per què’,
’Sant Valeret’… I finalitzà amb
un bis interpretant una de les
seues primeres cançons iròni-

ques més celebrades pel públic:
’El ruquet i el llantaïm’. En el
concert, d’una hora llarga d’excel·lent música que es va fer
curta, alternava les cançons
amb acompanyament musical
amb altres que interpretava
amb l’ajut només de la percussió o de la guitarra. La seua veu
segueix sent molt peculiar i
personal, impregnada de la
llengua ben viva de la seua
vila, reivindicant la perifèria i
la ruralitat. Anton interpreta
temes aparentment força
senzills i, ara, amb l’acompanyament musical cada vegada més elaborat de la seua
banda, guanya i molt en la
interpretació dels seues versos
que parlen una mica de tot el
que envolta i que preocupa el
poeta: món interior, crítica
social, tradicions, ironia, amor,
descripció de paisatges i personatges…
Llesques és ja el sisè treball
discogràfic del cantautor franjolí que recull 11 temes. Abans
Avui és un dia com un altre
(1989), Lo ball de la polseguera (1991), Cap problema
(1995) i A la corda fluixa
(2005). Anton Abad és un dels

millors representants
de la cançó d’autor
en català amb una
trajectòria molt llarga que es remunta a
finals de la dècada
dels 70 i començament dels 80; més de
trenta anys dedicat a
la cançó de manera
ininterrompuda és
una respectable fita
que pocs intèrprets
arriben a aconseguir.
Els anys 1985 i 1986
durant la celebració
del Segon Congrés
Internacional de la
Llengua Catalana va
significat el llançament definitiu de l’Anton Abad
amb els recitals que es realitzaren a tota la Franja acompanyats del cantautor favarol
Àngel Villalba i el rapsode
calaceità Antoni Bengochea.
Enguany en el festival Barna
Sants la representació franjolina ha estat molt important. A
més de l’Anton Abad, han
passat pels seus locals
Túrnez&Sesé que tenen la
segona residència a Torredarques i que presentaren l’últim
espectacle Romanços i Estampes del 21 i el polifacètic
Joaquín Carbonell, baix
aragonès d’Alloza, que
presentà el seu nou disc Clásica y moderna. El Barna Sants
és un excel·lent aparador per
donar a conèixer nous valors
musicals i altres de ja consagrats que de vegades no tenen
massa oportunitats d’oferir la
música en directe en un format
de gran relació entre músics i
espectadors. Al Harlem Jazz
Club aquella tarda del diumenge, en sóc testimoni, amb l’Anton Abad i la seua banda a l’escenari hi havia aquesta
complicitat entre intèrprets i
públic.
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Lombarte visità
la nostra comarca
C.M.

Entre el 17 de febrer i el 2 de
març l’exposició «Ataüllar el
món des del Molinar», de l’Associació Cultural del Matarranya sobre la vida i l’obra de
Desideri Lombarte (19371989), va estar a l’IES R.J.
Sender de Fraga a petició de
l’Institut d’Estudis del Baix
Cinca, gràcies al Projecte
d’animació cultural Jesús
Moncada i amb el suport de la
Comarca del Baix Cinca.
Als vint anys de la mort del
poeta pena-rogí, Iniciativa
Cultural de la Franja ha reeditat la seua obra de narrativa

9

La coral de Fraga
triomfa a París
Redacció

Memòries d’una desmemoriada mula vella, que l’IEBC ha
distribuït entre els seus alumnes de català a Fraga i Mequinensa i ha volgut complementar amb la tornada de
l’exposició a la comarca.
Alumnes de l’Escola de
persones adultes, de l’Escola
Oficial d’Idiomes i de l’IES
Ramón J. Sender de Fraga van
poder visitar la mostra i seguir
les entusiastes explicacions de
la Pepa Nogués, la seua creadora, sobre les circumstàncies
vitals de Desideri Lombarte i
la seua producció com a poeta,
dramaturg i investigador de les
tradicions de Pena-roja de
Tastavins.
De tornada al Matarranya,
la mostra es va aturar a Mequinensa, on la Pepa Nogués en va
exposar un extracte per als
alumnes de català de l’IEBC i
el grup de lectura d’aquesta
vila.

Tot un èxit va ser
el concert que va
oferir la Coral de
Fraga el dissabte 17
de gener, a la seu de
la UNESCO a París,
on va actuar convidada per aquest organisme de les Nacions
Unides. La coral
fragatina va compartir escenari amb altres
formacions franceses,
alemanyes, italianes i
txeques. Segons
membres del consistori fragatí, assistents
al concert parisenc, Catedral de Nôtre-Dame a París
va ser la més aplaudida
tament. Abans d’actuar a Paris,
pel públic present i els van
van oferir un altre concert
demanar amb insistència diverdivendres 16 a la localitat de
sos bisos.
Sevran, on van fer nit. Part del
La delegació fragatina que
repertori seleccionat van ser
va acudir a França, estava
peces tradicionals «Les figues
composta per unes 52 persones,
verdes», «Un home petitet»,
entre els membres de la coral
«La jota de la Dolores» o
i els representants de l’Ajun«Rossinyol».

ESTAMPES RIBERENQUES

Un llibre contra el conformisme

Pere Mayans
Amb aquest títol altament metafòric, però molt significatiu del
que representa per a l’autor la seva part de país, Francesc Ricart
ens ofereix un recull d’una vintena llarga d’articles sobre la
Franja de Ponent. Hi trobareu reflexions i referències que ens
poden ajudar a comprendre el, com diu l’autor, poc o molt (depèn
de com es miri) camí recorregut per la gent que ha treballat a les
comarques més occidentals del país per la dignificació de la llengua i la cultura catalanes, que ha treballat en aquesta mena d’erm
cultural en què han convertit aquestes comarques de parla catalana que actualment depenen de l’Aragó.
Els articles que hi trobareu han estat publicats en els vint-icinc anys darrers en diversos mitjans escrits del país: des de la
publicació Batecs de la Franja a l’alternativa Illacra, passant per
Temps de Franja, L’Escletxa, Europa de les Nacions, El Triangle… I s’hi tracten temes com la presència de la nostra llengua
a l’ensenyament primari i secundari (que encara és optativa), el

litigi de les obres d’art de la Franja, l’endarreriment una vegada i
una altra de la llei de llengües del
Govern d’Aragó, l’Estatut d’Aragó i la llengua catalana… Se’ns
presenten persones significatives
de la Franja, com Josep Galan,
Jesús Moncada, Francesc Serés…
Es reflexiona sobre l’autoodi i
l’autoestima dels catalans, sobre
certs manifiestos… Tot plegat
temes que giren al voltant del
compromís cívic de l’autor envers
la Franja i envers el conjunt del
Països Catalans.
En definitiva, un llibret molt interessant, que ens ajuda a entendre un xic més una de les parts més oblidades del nostre país,
ja que Francesc Ricart té una prosa fàcil, amena i, alhora,
punyent i atrevida. La llàstima és que de Francesc Ricarts a la
Franja n’hi ha més aviat pocs i molts ja viuen lluny de l’erm per
satisfacció d’aquells qui creuen que aquesta part del territori no
és més que la Franja Oriental d’Aragó.
Escrits contra l’erm. Aspiracions des de la Franja
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Paco Tejero, secretari general de Convergència Democràtica de la Franja

«CDF serem el partit de

Paco Tejero (Fraga, 1954),
casat, amb dues filles i mestre
de professió, ha tingut una
àmplia experiència en el món
polític municipal. Ex militant
del PSOE, va ser durant setze
anys regidor a l’ajuntament
de Fraga i també, el primer
president de la Comarca del
Baix Cinca. Va ser membre
fundador de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, amb
una activa participació des
de llavors dintre de l’entitat,
cosa que també li ha permès
lluitar per la llengua i la
cultura catalanes al territori.
A més d’això, aquest historiador, ha publicat un parell
de llibres de temàtica local
(Una aproximación a la
demografía fragatina (segles
XIV-XX) i Fraga. República
i guerra civil: Un temps a
recordar).
Aquest és el secretari general de Convergència
Democràtica de la Franja, la
formació que vol la pròpia
del territori.
Pregunta. Després de quatre
anys fora de la política activa,
que el va fer tornar?
La meua decisió va estar
presa arran de trobar un grup de

gent amb unes mateixes inquietuds i preocupacions perquè es
menyspreaven, des del govern
autonòmic, les reivindicacions
del teixit associatiu sobre la
llengua, la identitat i la situació de la Franja. Calia vertebrar
una via política, i tan de bò ho
haguéssim fet abans.
Resposta. Alternativa Cívica va tenir el congrés refundacional el passat febrer, reconvertint-se en Convergència
Democràtica de la Franja
(CDF). Com va estar aquest
procés?
Aquest procés ve de llarg i ha
estat una decisió molt meditada, després d’un procés de
reflexió de la formació. Sempre
hem tingut la voluntat de ser el
partit de la Franja, la tercera
via política que faci front al
dos partits estatals, amb tot el
que això implica, reforçant les
relacions estretes que sempre
hem tingut amb les comarques
veïnes catalanes, de manera
potent i bidireccional. Tenim
un posicionament contrari a
certs sectors polítics aragonesos que volen esborrar qualsevol catalanitat del territori…
nosaltres no volem que es reforci, com s’està fent, la frontera
administrativa sinó el contrari,

que s’augmentin i reforcin les
relacions en els àmbits social,
econòmic, sanitari, educatiu,
cultural…
El que el temps ens confirma
és que el reforç del mur administratiu converteix les nostres
comarques en una zona d’abandonament i que sols es pensi en
la Franja com a destí de projectes «dubtosos», com puguin ser
Gran Scala o la central tèrmica de Mequinensa.
L’increment d’aquesta interrelació territorial és clau per a
nosaltres i no és pot fer sense
aliances polítiques en projectes
i iniciatives concrets i estem
segurs que Convergència
Democràtica de Catalunya és el
soci adequat.
P. Per què Convergència
Democràtica de Catalunya?
R. Per les seves polítiques
centreprogressistes, per la seva
sensibilitat i comprensió del
nostre territori, per la seva
defensa de la llengua i cultures
catalanes que compartim. Des
del principi, la sintonia política en temes comuns i la manera de vertebrar la nostra
col·laboració van ser clares;
aquest fet també va facilitar
molt tot el camí que hem anat
fet.

P. Com queda establerta
aquesta col·laboració entre
CDF i CDC?
R. Amb la firma del conveni de col·laboració el mateix
dia del Congrés refundacional.
Tots dos partits vam acordar la
relació mitjançant una comissió mixta, amb els representats
d’òrgans directius de les dues
formacions. És un conveni
basat en la independència i el
respecte mutu de cada formació al seu territori però compartint assumptes i accions de
manera coordinada i conjunta.
De tota manera, pensem que
aquest és l’inici per arribar a un
model com el de Convergència
Democràtica Aranesa, amb més
vinculació orgànica.
P. A nivell territorial, com
funcionarà CDF?

«Calia vertebrar
una via política,
i tan de bo ho
haguéssim fet abans»
R. L’estructura orgànica del
partit és a tres nivells: local,
comarcal i Franja. En aquest
moment estem en plena implantació territorial i ho fem poble
a poble. Crear un nucli local
de CDF significa tenir cinc
persones que s’hi comprometin
i que vulguin ser la CDF del seu
municipi i això és el rellevant
i el que cal, treballar poble a
poble. A nivell comarcal, el
partit té uns òrgans que, a la
vegada, tenen representació al
comitè executiu de la Franja.
P. Les properes són les eleccions europees al mes de juny.
Hi participareu?
R. La voluntat de tots sempre
ha estat així, ja que inclús el
conveni de col·laboració firmat
amb CDC incloïa una clàusula en aquest sentit. Ho vam
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la Franja, la tercera via»
treballar de manera interna a
les executives de tots dos partits
i el passat 21 de març, el
Consell Nacional de CDC
aprovà la nostra proposta. Per
tant ja podem dir que la secretària general adjunta de CDF, la
Marta Canales, serà la candidata de CDF a la llista conjunta per a les europees del mes de
juny. És un pas endavant important perquè tenir una fragatina, una persona de la Franja en
aquest equip garanteix poder
canalitzar les nostres necessitats i obre una gran oportunitat
de treball i d’opcions per al
territori.
P. Quina valoració en feu de
la política que es fa a la Franja des de la DGA?
R. Hem de ser crítics. Fer
oposició és lluitar per les necessitats del territori, és donar solucions i aportar alternatives efectives, compromeses i reals;
aquesta és la nostra manera de
fer política, encara que no sigui
la majoritària, evidentment. El
govern d’Aragó promet coses
que no compleix, no resol les
necessitats socials de manera
efectiva, no ens genera riquesa ni referma el teixit industrial i productiu, la pagesia no
aconsegueix les infraestructures necessàries per tirar endavant, es volen implantar projectes que no respecten el medi
ambient, a nivell lingüístic no
cal ni comentar-ho… La nostra
valoració és de cert sentiment
d’engany i d’utilització de les
nostres comarques; hi ha recel
permanent cap a la Franja que
es tradueix en no potenciar suficientment el territori. Certament hi ha municipis de la
Franja que eren capdavanters,
amb pes específic a nivell
provincial i ara mateix, tot això
ja és història; és veu clarament
en el municipis amb més població com Fraga o Tamarit. Hem
de recuperar l’autoestima i hem

de saber reivindicar les nostres
necessitats i el nostre futur. Les
oportunitats ens passen per
sobre i ens estem jugant què
serem demà.

«El conveni amb
CDC està basat en
la independència
i el respecte mutu»
P. Parlant de la llei de llengües… sembla que es debatrà
a les Corts en breu. Com
preveieu el debat parlamentari
i el text resultant?
R. Des de bon principi, hem
de tenir clara una cosa: si no hi
ha oficialitat, no hi ha possibilitat de poder fer una política
lingüística digna i real. Voluntarietat, bona fe… tot això no
ens serveix. Tenim dret lingüístics reconeguts per Europa i
ens els han de garantir. O sí o
no. Ja no serveix parlar de matisos i de «sí però no». A més, la
solució salomònica que s’ha
pres sembla una presa de pèl:
com que el PAR no reconeix
que parlem català, el PSOE
presentarà una proposta de llei
–no un projecte de llei, que és
el que tocava– i a veure-les
venir i a negociar a la baixa.
Seriosament, per fer això no
calia esperar vint anys.
P. Quines són les grans línies
del nou projecte CDF?
R. El nostre projecte en té
moltes de línies d’actuacions,
de grans i de petites, precisament perquè hi ha moltes coses
que han de canviar, altres que
han de millorar i les noves que
s’han d’executar de cap de nou.
Entenem que l’administració que val és la propera, accessible i resolutiva; la Franja té un
potencial geoestratègic i poblacional molt important que s’ha
de traduir en pes polític, una

major iniciativa empresarial i
un increment d’infraestructures i serveis; creiem fermament
en el teixit social i cal dinamitzar-lo; tot creixement ha de
ser sostenible; la llengua catalana, amb oficialitat, ha de ser
la llengua comuna del territori; cal potenciar, més que mai,
la cultura de l’esforç i del
compromís; ens preocupa molt
la integració dels nouvinguts i
no entenem per integració la
política de pa i pipa que s’està
fent; tenim municipis que
suporten de fa molt de temps la
despoblació –sobretot dels
joves– i això és el pitjor que ens
pot passar, s’hi ha d’actuar de
ple; els cascs històrics no són
un inconvenient sinó que són
una gran riquesa, les arrels i
una gran oportunitat, per tant,
s’han de rehabilitar i dignificar… A grans trets, aquestes
serien algunes de les nostres
línies programàtiques. A CDF
sabem quina és la situació del
territori –problemes, necessitats, reivindicacions, etc.– i això
ens permet treballar amb un
criteri i uns objectius diferenciats de la resta de forces polítiques.

«A la Franja hi havia
pobles capdavanters
i ara tot això ja
és història»
P. En unes declaracions déieu
que la seu del partit, a Fraga,
serà un espai obert d’interrelacions…
R. Sí, és cert. És el nostre
objectiu, que la seu social de
CDF sigui on espai obert i d’interrelacions entre militants i
simpatitzants, per temes polítics o per altres activitats obertes a tothom que hi vulgui participar. No volem oblidar la
vessant social que podem oferir
per als nostres militants i per a
la resta de la ciutadania.
Aprofito aquesta ocasió per
dir als lectors de TdF que el
nostre projecte és el seu projecte i per tant, CDF està oberta a
les seves inquietuds.
Moltes gràcies i sort en
aquesta nova etapa.
Anna Gallinat
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Manuel Garcia
i Ricart
El passat 25 de febrer va
morir a Vilanova i la Geltrú,
després d’una llarga malaltia,
l’enginyer i mecenes, Manuel
Garcia i Ricart. Havia nascut
a Barcelona l’any 1947 i, des
de feia uns anys, residia habitualment a Vilanova.
En Manel es va interessar
per la Franja quan el 4 de juny
de 1995 el Vaticà va anunciar
el traspassament de 113 parròquies de la diòcesi de Lleida
a la de Barbastre. Va fer tot el
possible per aturar aquest
procés, però, com molts, va
xocar davant del gran poder de
Roma. Com va dir Monsenyor
Ciuraneta als pocs mesos de
prendre possessió de la diòcesi de Lleida, «Roma locuta
causa finita».
Amb uns quants joves com
Esteve Renom i Josep Masllorens, cada cap de setmana
recorria els municipis de la
Franja per recollir signatures
per intentar parar el procés.
En van recollir un bon grapat
i després van col·laborar amb
en Juli Pallarol, i d’altres
advocats, per tal de presentar
davant el Vaticà un recurs
canònic. No van tenir sort,
perquè Roma des d’un principi va aplicar la llei de l’embut i no es va voler atendre a
cap raó. Malgrat tot, Garcia
Ricart va seguir lluitant perquè
les obres d’art es quedessin a
Lleida.
Després de morir, els seus
fills van comprovar que el seu
pare estava subscrit a una gran
quantitat de revistes catalanes
i ajudava a un gran nombre
d’entitats culturals i socials.
Era un bon cristià i un gran
catalanista. En la mesura en
què podia ajudava a tots els
que trucaven a la seva porta.
Ara, moltes d’aquestes accions
les continuaran els seus fills.
Serem molts els qui el trobarem a faltar.
.
Joaquim Montclús
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Per a recordar
Homenatge a un llibre de fotos
Josefina Motis

El Siallar, ara

Aquest mes, l’abril, és adient
per a recordar un treball que en
el any 2003 a Albelda va agradar molt. Tothom el tenim a
casa. Una gran feina que, uns
anys després, sis ja, val la pena
valorar encara. Es tracta d’un
llibre. Es diu Història gràfica
d’Albelda, va ser obsequi per
Sant Jordi.
L’ Ajuntament del poble va
tenir la iniciativa de fer una
col·lecció gràfica basada amb
fotografies. Els veïns van
contribuir a crear aquest llibre
sobre la localitat buscant retrats
guardats més o menys antics,
facilitant-los a la que era regidora de Cultura de l’Ajuntament aquell any anterior Corporació Municipal, amb la
col·laboració de col·lectius con
l’ AC de Dones i un eficient
equip de treball.
Es van recollir més de 800
fotos, de les quals es va fer una
selecció d’imatges des de 1890
fins a 1975. A més de la selecció van fer un treball de classi-

ficació per temes en diferents
apartats com són, paisatges i
vistes, vida políticosocial, vida
privada, treball i signes de
progrés, oci, cultura i festes, a
més d’un capítol de patrimoni
cultural.
Així va sorgir una història
viva de la vila. Es veu l’aspecte antic del paisatge, els pedregars que hi havia pels carrers,
grups escolars fins i tot dels
anys 30. Activitats de persones
on es pot veure com ha evolucionat la manera de treballar, els

edificis, el poble i l’aspecte de
la gent amb el temps.
Cada retrat porta la data en
què està fet a més dels noms de
les persones que hi surten. Això
ens va agradar moltíssim perquè
ens podem identificar en grups
escolars o cerimònies eclesiàstiques tan espectaculars com es
feien antigament, recordant així,
com érem nosaltres i les persones que coneixem. Fins i tot es
veuen imatges de recent acabada la Guerra Civil on hi ha molta
gent al centre del poble aixecant
el braç en alguna cerimònia. Fa
pensar que vaja quines ganes en
devien tenir els que havien lluitat per tot el contrari, però, les
tensions, pèrdues, exilis, guanyadors i vençuts serien per una
altra narració.
No és ben bé un document
cronològicament d’història,
però sí ho és de les nostres
vides, ja que de cada imatge
tenim un record entre sentimental i sensorial. Per exemple
al veure la font d’en Sol de Vila,
que ja fa anys que no hi és, es
recorda la sensació del roll d’aigua al beure, la dels peus trepitjant el fang dels voltants i la
visió dels animals que s’abeuraven en arribar al poble. En
totes les fotos sembla que la
vida s’hagués parat en aquell
moment com si, des de lluny, tot
seguís igual.

CASTELLONROI DISPOSARÀ D’UN CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DE LA NATURALESA
El Centre d’Interpretació de la Naturalesa estarà a una casa pairal
del municipi i recrearà els hàbitats de més d’un centenar d’espècies
animals, autòctones o amb vincles amb la Ribagorça, quant a flora
i fauna. Aquest Centre i les maquetes que acolliran s’han finançat
amb tres subvencions. La primera, el 2006, va ser una partida del
Pla d’Iniciatives Locals de la Diputació d’Osca. El 2007 va arribar
des de l’àrea de Patrimoni. I, finalment, el 2008 arribà dels Fons Europeus Leader. L’aportació de l’Ajuntament de Castellonroi és l’adquisició de l’edifici, amb ajuda de l’Obra Social d’Ibercaja.
Redacció
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ESPURNEGALL
Natxo Sorolla. Administrador de franja.tk
El mes de març venia amb
poques novetats en el camp de
la llei de llengües: tot i que el
PAR havia anunciat durant el
mes de febrer que s’abstindria
en la possible votació, un
grupuscle se n’adonaven a
finals de març i per poc no els
recriminava que s’havien
venut al dimoni català. Mentre,
l’Instituto de Estudios Altoaragoneses promovia unes
jornades científiques on els
experts apuntaven la historicitat del català a la Ribagorça
o a la Llitera. A la vegada,
durant este mes també s’anunciaven les proves per a titulacions de català a Aragó a principis de juny. Pel que fa a
l’aragonès, l’UNESCO declarava que l’aragonès es trobava en perill d’extinció.

En el conflicte pels Béns de
la Franja, comença el mes amb
el bisbe de Lleida demanant
permís a les autoritats civils
per a entregar-los, tot i que
aquestes reafirmaren el seu
compromís per mantenir-les. I
les autoritats aragoneses
amenaçaven amb accions
penals per a qui obstaculitzare el trasllat. Tancava la
mascletà el Bisbe d’Osca,
declarant que caldria enviar la
Guàrdia Civil si les obres no
es transferien a Barbastre.
En els conflictes pel territori, s’anunciaven avenços en la
futura llei de centres d’oci que
Aragó preparava per encabir
Gran Scala. I els promotors
anunciaven «la major piscina
artificial d’ones per a la pràctica del surf» en ple desert dels

Monegres. Al nord, l’Audiència d’Osca desestimava la
demanda dels veïns de Cerler
per l’ampliació de l’estació
d’esquí.
Les millores de comunicacions es visualitzaven amb la
licitació de la redacció de l’A14 (Purroi – Benavarri –
Viacamp) i la demanda de
millora de la N-230 per part
d’Aran. A la Llitera, l’UGT
aconseguia reunir diferents
actors per la inclusió de Montsó i Binèfar en els rodalies de
Lleida. I els politics matarranyencs i nordvalencians es
manifestaven per l’eixida de la
futura autovia pels Ports de
Morella, enlloc del sud català.
En el camp de l’associacionisme el pas qualitatiu més
important que s’estava projec-

tant era la manifestació per la
llei de llengües a Saragossa el
16 de maig, que s’anunciava
per a les 12 h des de la Glorieta Sasera.
La nota de color novament
se l’emportava la FACAO, que
a pesar de les reunions del PAR
on eren convidats, no aconseguien ajuntar més de 15 persones a la manifestació que havia
convocat a la Plaça del Pilar a
Saragossa.

TOT ENSENYANT LES DENTS

I si ensenyem a callar?
Ramon Sistac
“…a nuestro parescer, cualquiera tiempo passado fue mejor».
Uns versos, els de Jorge Manrique (1440-1479), repetits fins a la
sacietat. És l’eterna cançó: els temps passen, les tomates ja no tenen
gust i tot va malament. Els profetes pul·lulen mentre els polítics
fan el ridícul, i entre la població creix la sensació que, crisi amunt
crisi avall, tots caminem de cap a l’abisme, cap al judici final, cap
a la fi del món. De res no serveix explicar que, de les críptiques
profecies de Nostradamus (1503-1566), no se n’ha complert ni una,
ni tampoc que els grans defensors del capitalisme a ultrança i a
l’americana amaguen el cap davall del coixí i no ensenyen ni el
tatet quan les veuen vindre mal dades. Però el debat sobre la crisi
econòmica no és ni la meitat de virulent que el que genera l’anomenada crisi de l’educació. Una vegada més, els ensenyants europeus i, especialment, els de Catalunya estan revolucionats; una vegada més les autoritats educatives pretenen engegar reformes genials
sense ni tan sols pactar-les amb ningú; una vegada més els cops
de porra de la policia passen pel damunt del diàleg amb els estudiants universitaris. I, mentrestant, els opinadors professionals de
les Espanyes continuen confonent la immersió lingüística de la
població escolar catalana amb l’ofegament de la pobra canalla immigrada en un cossi d’aigua o amb una bossa de plàstic lligada al cap.
Haig de dir al respecte que, després de mirar-me el sistema
educatiu català des de dins i des de fora he arribat a diverses
conclusions. Una: el sistema educatiu català és francament millorable. Dues: malgrat la conclusió anterior, tampoc no és dolent del

tot, gràcies al fet de recolzar en una tradició pedagògica consolidada i en uns bons professionals que, en general, treballen prou bé
i poc que els ho agraïm. Tres: dissortadament, estos mateixos
professionals tenen una tendència nefasta a tirar-se pedres damunt
del teulat i fer una propaganda ben negativa del sistema públic per
a qui treballen. Quatre: el conseller d’Educació de la Generalitat
de Catalunya podria dedicar-se ben bé a vendre xurros en una parada de les firetes, però, si us plau, si inventa algun xurro nou, que
faça l’esforç d’intentar convèncer la parròquia de les seues qualitats i avantatges.
Tot això em serveix per a comparar el sistema públic català amb
l’aragonès, almenys pel que respecta a la Franja. Em consta que
hi ha excel·lents professionals en tots dos sistemes. Però els resultats no són comparables. A Catalunya, als nuclis urbans amb força
barreja ètnica, els alumnes catalanoparlants acaben eixint del sistema amb una bona capacitat comunicativa: estan en condicions d’usar
la seua llengua i l’altra en tota situació. No entro en la «qualitat»
d’ús d’eixes llengües, sinó en la capacitat d’utilitzar-les. Pel que
fa als no catalanoparlants, n’hi ha que sí i n’hi ha que no, en funció
de molts paràmetres que no podem pas analitzar ací. Pel que fa al
sistema aragonès a la Franja, amb alumnes criats en un medi bàsicament catalanoparlant, la capacitat d’usar la llengua autòctona en
tots els àmbits és molt baixa. Molts joves tenen greus dificultats
d’expressió en català quan arriben, per exemple, a la universitat
(en sóc testimoni). I tot açò malgrat que se’ls puga reconèixer les
hores fetes de català escolar al poble, clarament insuficients. Però
el drama és que, a més, això no es tradueix en un millor domini
del castellà. No és això un fracàs (potser volgut, potser planificat)
del sistema? I tot plegat millorarà eliminant les hores de català de
l’institut de Vall-de-roures? De què parlàvem adés, de xurros o de
bunyols?

Temps de Franja 85

2/4/09

14:25

Página 14

14 LA RIBAGORÇA

Núm. 85. Abril de 2009

TEMPS DE FRANJA

Als textos de les Paüls apareix el català local
El filòleg català Artur Quintana va impartir una conferència Osca

SIGRID SCHMIDT VON DER TWER

Redacció

Pont Vell a les Paüls

Uns documents dels segles
XVI i XVII trobats a les
Paüls mostren la riquesa
lingüística de la zona, amb
manifestacions en català i
diferents mescles d’esta llengua amb el castellà i l’aragonés. El filòleg Artur Quintana i Font va mostrar ahir a
Osca els resultats d’un estudi que s’unix a d’altres que
ha realitzat en zones com la
Vall de Vió i la zona del
Matarranya. En els textos de
les Paüls apareix la llengua
catalana en la seua variant
local, reproduïda amb total
fidelitat.
Artur Quintana i Font va
detallar ahir a Osca els resultats de la seua investigació
lingüística sobre uns manuscrits dels segles XVI i XVII
trobats a la parròquia de les
Paüls. «Apareix el català
local, mesclat amb textos en
castellà i aragonés. Hi ha un
poc de tot en estos textos»,
apunta l’investigador, que
destaca l’aparició d’«expressions en català local, repro-

duït amb relativa fidelitat».
El treball va ser laboriós i
va requerir la lectura, transcripció i interpretació de més
de 1.300 textos. «Els va
trobar per casualitat el rector,
Domingo Pujaves, i comprenen una miqueta més d’un
segle», explica Quintana.

L’existència de tanta documentació en una petita localitat no és un cas rar. «Eixos
poblets pirinencs eren quasi
independents i no depenien
del poder central, així que
portaven la seua pròpia documentació», assenyala. Més
de tres segles després, la

L’ARAGONÈS A LES PAÜLS
Quan a la dècada dels vuitanta es va obrir la possibilitat de
fer classes d’aragonès i de català a l’Aragó, des de les Paüls
no es va demanar de fer classes de català, la llengua pròpia
d’aqueix municipi, com calia esperar, sinó d’aragonès, un fet
que jo he anat denunciant tant davant del Consello d’a Fabla
Aragonesa, com davant de l’Administració, sense que mai ningú
no m’haja contestat i això que aquesta mateixa administració
ha posat oficialment les Paüls dins del territori aragonès de
llengua catalana. Les classes d’aragonès a les Paüls a càrrec
de la mestra i escriptora Carmen Castán continuen a l’hora
actual, i la llengua catalana pròpia d’aquell municipi hi és absent
de l’ensenyament. Les raons d’aquestes contradiccions es
troben en les actituds contràries a tot el que porta el nom de
català tant per part de molts aragonesos com d’espanyols en
general.
Artur Quintana

forma de parlar es manté.
«Els textos es van castellanitzar de forma gradual, però
la parla segueix igual», assegura.
La llengua que es parla a
les Paüls s’inscriu en el que
en lingüística es denomina
dialecte ribagorçà del català.
«N’hi ha un del català, i un
de l’aragonés. Cada una té
característiques pròpies»,
apunta Quintana. El límit
està a la Vall de Benasc, on
s’aprecien trets de transició,
«però a les Paüls està claríssim que és català», insisteix.
Els lingüistes no es posen
d’acord en la catalogació, i
no falten els que consideren
el benasqués una tercera o
quarta parla. «Seria considerar Aragó trilingüe o
quatrilingüe, la qual cosa em
pareix exagerada. Des del
punt de vista de la lingüística es podria, però crec que és
tergiversar la realitat», considera.
La xarrada sobre les Paüls
es va inscriure en un cicle
de xarrades sobre la llengua
a les zones orientals de l’Alt
Aragó organitzat per l’Institut d’Estudis Altoaragonesos. A més, al matí va dirigir una sessió en el Centre de
Professors i Recursos d’Osca, en la que va detallar els
seus estudis sobre l’aragonés de la Vall de Vió. «Es
tracta d’una parla molt peculiar, potser la que millor ha
conservat els trets de l’aragonés arcaic», va explicar.
Quintana va exercir com a
professor de català en la
Universitat d’Heidelberg i
després de la seua jubilació
continua investigant, sobretot al Baix Aragó, en la zona
catalanoparlant del Matarranya.
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La franja, aïllada i sense dades?

El linx i el nen

És indubtable que a l’hora
d’analitzar la realitat de la Franja apareixen una sèrie de
clarobscurs. De fet, motius tant
per ser optimistes com pessimistes no en falten, de tota
manera la nostra obligació és
que d’aquests darrers cada dia
n’hi haja menys, malgrat la
magnitud dels obstacles a superar –Tant de bo siga així!
Feta aquesta precisió, no
se’ns escapa, a més, que és
molt difícil obtenir estadístiques d’unes terres que fins ara
només eren una simple extensió dels diferents àmbits
provincials aragonesos. I si bé
en l’actualitat es troben emmarcades per les noves comarques
creades per l’administració
autonòmica aragonesa, aquests
marcs també engloben altres
parts que no tenen res a veure
amb la Franja. Fins i tot bocins
d’aquesta han quedat integrats
dins marcs comarcals majoritàriament aliens. I en l’únic
cas –el Matarranya– que s’ha
creat una comarca amb municipis exclusivament catalanoparlants n’ha quedat fora una
part molt significativa. Per tant,
és extraordinàriament difícil
trobar estudis i estadístiques
referides a la Franja, no ja per
la seua escassesa, que també és
el cas, sinó per la inexistència
prèvia d’unes comarques
oficials –i no diguem ja de cap
marc supracomarcal! Així
doncs, seria molt d’agrair que
des de les entitats que lluiten
per la Franja s’intentés establir una mena de centre estadístic i d’estudis dedicat a arreplegar dades, informació i
treballs referits en aquest territori. Seria una tasca feixuga,
però força necessària, i que
reportaria –no ho dubtem– un
immens benefici a a les terres
de la Franja, i moltíssim més
efectiva que molta xerrameca
retòrica que no du enlloc.
Continuant amb les relacions

humanes, un fet de
trascendència cabdal
per al desvetllament
cultural de la Franja
ha estat que molts
joves hagen hagut de
traslladar-se al Principat per cursar estudis superiors –en els
darrers temps molts
a la nova universitat
de Lleida. Ben sovint
el conscienciament
d’aquests joves s’ha
produït en contactar
amb el món de la Els castellets de Pena-roja
cultura catalana.
fos pels intents d’ alçar barreAixò, però, no ha estat obstares de tot tipus on abans no
cle per a la consolidació de les
n’hi havia, encara que, tot s’ha
fronteres autonòmiques, que
de dir, ben sovint tampoc no
han constituït un fort entrebanc
existeix una consciència de ser
per a la intercomunicació i han
en territori de parla catalana
afavorit, per exemple, la manca
per part de empresaris, entide canals de distribució de la
tats i visitants del Principat.
producció cultural catalana
Així, a les sucursals de caixes
escrita –llibres– i dels «mass
d’estalvi catalanes la presència
media» escrits –diaris i revisde la nostra llengua és pràctites, malgrat l’existència d’alcament inexistent, i també en
gunes meritòries iniciatives
força actuacions d’artistes o
editorials a la Franja, que, llasgrups folklòrics del Principat
timosament, tampoc no han
s’opta per negligir l´ús del
trobat tot el resó que caldria al
català… Pel que fa al turisme
Principat. Quant als «mass
provinent de la resta de terres
media» audiovisuals –TV3–,
de parla catalana, que juga a la
fins ara han pogut sintonitzarFranja un paper de primer
se força bé a les terres de la
ordre, podem dir que amaga un
Franja, de tota manera no hi ha
gran potencial que seria molt
una plena seguretat jurídica que
eficaç per neutralitzar en l’àmen puga garantir la seua recepbit cultural determinats obstació futura, i no podem estar
cles artificials. Dissortadagens tranquils, sobretot amb els
ment, aquest potencial no
precedents del País Valencià.
arriba a manifestar-se en tota
Malauradament, pel que
la seua plenitud, ja que molts
sembla, un cop s’haja instal·lat
visitants catalanoparlants ignoel sistema TDT en exclusiva, no
ren la realitat cultural de la
hi ha previst ara com ara reserzona, i per ignorància –i en
var cap freqüència a TV3, la
determinats casos per temors
qual cosa comportarà, si no es
infundats– renuncien a expresremeia, la desaparició de les
sar-s’hi en la nostra veritable
emissions televisives en
llengua comuna, cosa que, a
català…
més de doldre, constitueix una
Si bé les relacions i interautolimitació completament
canvis de tot tipus entre la Franinjustificada que amb l’esforç
ja i el Principat són d’una gran
de tothom caldria intentar
intensitat a tots els nivells,
esmenar.
encara serien més intensos si no

RICARD SOLANA

Joaquim Torrent

Fa uns dies, els bisbes van
engegar una campanya
contra l’avortament amb
motiu d’una possible modificació de la llei actual. Un
dels punts més conflictius és
el que reconeix, com a dret
de la mare, la capacitat per
decidir a partir dels setze
anys, en cas de conflicte amb
els pares o tutors, o al marge
d’aquests.
Em vull referir a aquesta
mena de creuada publicitària de la CEE (Conferència
Episcopal Espanyola) que es
pot veure per tot arreu. D’entrada, em sembla demagògic, indigne i impropi d’una
institució seriosa, en
col·locar al mateix nivell un
linx i un nen, possiblement
d’un any, una criatura gatejant que somriu. Algú pot
pensar que els nens d’aquesta edat no estan totalment
protegits en la nostra societat? Massa demagògia
senyors bisbes. A hores d’ara
no coneixem el cost de la
campanya, que de segur no
serà minso. Es nota que amb
el 0,7 que recapten de l’IRPF
poden pagar-ho sense dificultats.
Jo he pensat que una part
d’eixos diners es poden
destinar, per exemple, a un
país africà, per a un programa d’alimentació infantil.
L’altra part t s’hagués pogut
dirigir a una campanya d’informació envers la utilització dels preservatius entre
els jovens (encara que Benet
XVI no va en aquesta direcció). Tal vegada seria eficaç
repartir-ne a l’entrada…, de
les esglésies, no, que hi entra
poca gent en edat de procrear. Algun embaràs no desitjat s’hauria pogut evitar, no?
Que el lector qualifiqui la
meua proposta. Espero que
la trobi més eficaç i humanitària, i menys demagògica,
que la dels bisbes.
José Miguel Gràcia

LO CRESOL
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DONES

Diverses organitzacions i entitats
cíviques preparen una manifestació
a Saragossa per la Llei de Llengües
Hipàtia
d’Alexandria
Hipàtia és una filòsofa y
mestra que va nàixer a Alexandria a meitat del segle IV. El seu
pare, Teó de Alexandria, va ser
un cèlebre matemàtic i astrònom que probablement va
impartir classes a la Biblioteca
del Serapeo, successora de la
legendaria Gran Biblioteca.
Educada en un ambient acadèmic i cult, era seguidora de l’escola neoplatònica de Plotí i estudiosa de les diferents religions.
També va aprendre matemàtiques i astronomia del seu pare.
Va ser educadora d’aristòcrates
cristians i pagans com Sinesio
de Cirene amb qui va mantenir
àmplia correspondència. Morí
torturada en mans de cristians
radicals a Alexandria.
Hipàtia va ser una dona entregada al pensament filosòfic i
cientìfic, culta i pagana.
La seua casa es convertí en
un lloc d’ensenyament, en especial la filosofia de Plató i Aristòtil, on acudia gent de tot el món.
Hipàtia visqué quan la Biblioteca d’Alexandría ja havia desaparegut. Es va casar amb Isidor
el Filòsof però sembla que mai
va actuar com a esposa. Viatjà
a Atenes i a Roma amb l’afany
d’aprendre i poder ensenyar
millor.
Figura mitificada pels moviments feministes com a «dona
lliberal»; d’ençà a l’època de la
il·lustració es presenta com una
«màrtir de la ciència».
S’ha dit d’ella que era justa
i sàbia i que va aconseguir el
grau més alt de la virtut pràctica d’ensenyar.
Si voleu conèixer millor
aquesta dona atípica podeu
veure la película d’A. Amenábar «Ágora» que s’estrenarà
aquesta primavera.
Merxe Llop

Màrio Sasot

Representants de més d’una
vintena d’associacions, entitats culturals, grups polítics i
organitzacions sindicals implicades en la defensa de l’Aragonès i el Català a l’Aragó
s’han estat reunint regularment
durant els últims dos mesos
per a organitzar la convocatòria d’una manifestació i un àpat
popular a la capital aragonesa,
«per la igualtat de les tres llengües» al nostre territori.
La manifestació tindria lloc
el dissabte 16 de maig a les 12
del migdia. Eixiria de la Glorieta Sasera, al costat de la Plaça
Paraíso i el Corte Inglés. La
pancarta que obrirà la marxa,
portada per infants i gent jove
dels territoris i grups catalanoparlants i aragonesoparlants
assistents, portarà com a lema:
«Per un Aragó trilingüe» en
les tres llengües de la regió, i
dins de la marxa n’hi anirà una
altra que dirà: «En defensa del
nostre patrimoni lingüístic».
Els manifestants recorreran el
passeig de Pamplona i el

passeig de Maria Agustín, fins
a l’alçada de l’edifici de la seu
principal del Govern aragonès,
i girarà per l’avinguda de
Madrid fins arribar al Palau de
l’Aljafería, seu del les Corts
aragoneses. Allà, a l’Avinguda
de les Corts d’Aragó es llegirà
el manifest «Carta per la Llei
de Llengües», que figura al
tríptic de la convocatòria de la
marxa i que es va poder llegir
a l’editorial del número 83
(febrer de 2009) d’aquesta
mateixa revista.
Un cop finalitzada la manifestació tindrà lloc un menjar
popular organitzat per diferents
penyes i associacions saragossanes y algunes de les organitzacions convocants. En el
transcurs de la tarda s’organitzaran jocs d’animació, esports
populars i altres actes lúdics i
festius.
Entre els convocants, per
part de les comarques de la
Franja estan les associacions
d’Iniciativa Cultural de la
Franja ASCUMA i Institut

d’Estudis del Baix
Cinca.
En el moment de
tancar aquesta edició,
els organitzadors es
troben en plena fase
d’edició de les còpies
de tríptics i cartells per
a donar prou difusió
a l’acte. Després
caldrà continuar amb
la tasca de fer arribar
la informació als territoris bilingües, ajuntaments, mitjans de
comunicació, etc.
Segons ens comentava Chusé Anton
Pascual, de Tierra
Aragonesa, un dels
impulsors inicials
d’aquesta iniciativa, l’objectiu principal d’aquesta mobilització, «és fer-nos visibles,
davant de la societat saragossana i aragonesa a tots aquells
que parlem altres llengües
pròpies de l’Aragó que no són
el castellà, per a aconseguir
una igualtat de drets lingüístics
entre tots los aragonesos i
avançar així cap a una comunitat més tolerant, més rica
culturalment i per a fomentar
entre nosaltres mateixos el
respecte a les minories».
Els membres més actius de
la Coordinadora «Aragó trilingüe» i representants de les
organitzacions convocants
confien en que des de les diferents zones patrimonials de
l’aragonès i el català d’Aragó,
s’organitzen viatges, en autocar i altres mitjans a Saragossa, «per a què faiguen sentir la
seua pròpia veu i la seua pròpia
llengua a un lloc tan homogeneïtzador culturalment com
acostuma a ser la capital d’una
regió» –ens expliquen.
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GALERIA DE PERSONATGES
Maria del Pilar Febas, funcionaria i escriptora, resident a Tarragona

«Em

sento una mequinensana de soca-rel, de formació autodidàca»

Catalina Torres
Maria del Pilar Febas Fornos va
néixer a Mequinensa l’any 1947,
on va viure fins que es va casar i
on torna sempre que pot. Des de
ben petita mostrà inquietuds per
tot allò que l’envoltava, tanmateix,
com a la majoria dels nens de
l’època va haver de deixar els
estudis a l’edat de catorze anys,
sense altre títol que la cartilla d’escolaritat. La seva formació és
pràcticament autodidacta i passats
els trenta, amb càrregues familiars –és mare de tres noies–, va
poder assolir estudis superiors.
Avui és funcionària en actiu de la
Diputació de Tarragona, ciutat on
resideix.
La lectura, una de les grans
dèries de la mequinensana, per
sobre de qualsevol altra, la va dur

a començar a escriure. Primer,
cultivà la poesia i posteriorment
es va endinsar en el complex món
de la narrativa. A tot això se li ha
d’afegir col·laboracions, tot i que
de manera esporàdica, en la premsa local. L’autora ha admès en
més d’una ocasió que el que més
li agrada tractar en les seves obres
és sobretot aquells temes que
tinguin a veure amb fets reals o
memòries.
La qualitat dels seus escrits està
avalada pels premis que ha anat
rebent en els darrers anys, com el
de 1990, quan va publicar una
glosa satírica, «Estampes mequinensanes», on es rememoraven
personatges populars de la seva
infantesa; així mateix, dos anys
més tard obté un petit premi de

poesia local amb un poema dedicat a Tarragona, ciutat per la qual,
n’estem segurs, sent el mateix
amor que per Mequinensa.
Podria dir-se que l’obra més
significativa d’aquesta autora és
la novel·la La mostra de l’olivera, guardonada l’any 1994 en la
setena edició del Premi Sebastià
Juan Arbó, de Sant Carles de la
Ràpita. La història, ambientada a
la Mequinensa de meitat del segle
passat, relata la crònica d’una noia,
de qualsevol noia d’aquella època,
que va haver de renunciar als estudis, a la llibertat i a la felicitat a
causa d’una sèrie d’esdeveniments
que es van desenvolupant al llarg
de la narració i que acaben amb
un final tràgic, donant sentit al
primer full amb què comença la

novel·la. La mostra és una excusa més per a dur a terme una de
les tècniques preferides de la narradora, relatar vivències i dades que
coneix d’antuvi, per aprofundir
en la vida i costums del seu poble,
amb el record que ella conserva
de la mítica Mequinensa.

CRÒNIQUES TAGARINES

Bolets de primavera
i tardagó
Esteve Betrià
Si en l’anterior crònica gosava qualificar Els noms dels bolets
de Josep Cuello com «lo millor llibre del món»… en el seu
estil, és perquè de llibres n’he llegit molts; i de llibres de bolets
n’he vistos molts, massa i tot, i –mal m’està el dir-ho– en aquest
cas, sé de què parlo. Entre altres coses a destacar, cal dir que al
contrari de l’obra d’en Cuello, bona part dels llibres de divulgació, de caràcter popular, a propòsit de la micologia no són altra
cosa que catàlegs amb fotografies en colors d’unes mateixes espècies de bolets llustrosos; en canvi en l’obra de Josep Cuello no
hi trobareu cap fotografia de bolets i són ben escassos –i sempre
molt il·lustratius– els dibuixos. Esclar que això no vol dir pas
que un llibre de bolets sense fotografies siga necessàriament de
qualitat. Sense anar més lluny, un llibre de bolets publicat pocs
mesos de la primera edició d’Els noms dels bolets és possiblement «lo pitjor llibre del món… dels bolets» en català. El llibre
en qüestió duu per títol 100% bolets (2008), i uns subtítols (i títol)
que no sé si són presumptuosos o l’autor s’ha volgut mostrar
irònic: Tot el que volies saber dels bolets (i els follets no t’han
explicat mai).
Ara ja som en primavera i en les àrides terres del Poble esperem trobar –enguany ha plogut prou–, força terfèzies (a hores
d’ara encara no tinc prou clar si les terfèzies del Poble són de
l’espècie arenària o bé de l’espècie claveryi). I també hi torbarem –al rec, això sí–, el bolet de primavera per excel·lència: les

múrgoles (ascomicets del gen. Morchella), Des de fa no gaires
anys, en temps primaverals podem trobar en les parcel·les de rec
de Mequinensa (¡Sí, sí, heu llegit bé, múrgoles al Poble!) alguns
exemplars de múrgola.
Certament les terres semiàrides del Poble no són, aparentment, gaire favorables a l’aparició de bolets superiors; però com
diu la saviesa popular: si plou, a tot arreu se’n fan, de bolets. També
al Poble. Però la tradicional escassa tradició micòfila i micòfaga mequinensana, limitada al consum casolà i esporàdic de
bolets d’horta (el bolet de xop i d’altres fongs de la família de
les gírgoles associats a determinats arbres fruiters) fa que no
tinguem gaire noms populars per a designar bolets, tot i que sens
dubte aquest camp lèxic és dels que presenta més variació formals
arreu del domini de la llengua. No tenim nom popular per a la
Tricholoma terreum, la magnífica boleta de rosada de Mont-roig
i del Matarranya en general, que la passada tardagó (que dien
els vells fragatins) se’n va fer a-saber-los (que diuen a Saidí) en
determinades obagues del nostre terme. Llàstima que enguany
d’apegaloses no n’hem sabut trobar, però de mica en mica van
augmentat les varietats de bolets que hem «documentat» al
Poble. Així, en temps de tardagó ja hem trobat i identificat el
bolet de card (Pleuroatus eryngii), rovellons (Lactarius sanguifluus i L. deliciosus), potes/cames de perdiu (Choroogomphus
rutius), apegaloses (Hygrophorus latitabundus), llengües de bou
(Hydnum repandum), bolets de tinta (Coprimus comatus), xampinyons (Agaricus sp. pl.), fredolics (Tricholoma terreum), pimpinelles (Lepista nuda), entre els bolets comestibles; i mataparents
(Boletus sp. pl.), farinera borda/bolet blanc (Amanita phalloides),
bolet d’auliver (Omphalotus olearius) i algunes espècies de
Cortinarius i Russula, entre els bolets tòxics o no comestibles.
I múrgules (Morchella rotunda) i trufes/túferes (Terfezia arenaria i T. claveryi) a la primavera.
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Bon viatge pels guerrers…
Carme Messeguer
Com els mítics Deu Mil
grecs de Xenofont, que van
marxar «terra endins» per
enderrocar el rei de Pèrsia, o els
medievals almogàvers que al
crit de «Desperta ferro!» van
combatre el turc a l’Àsia
Menor, el passat dissabte 7 de
març, entre 3.000 i 10.000 catalans es van desplaçar al pinyol
d’Europa amb l’objectiu d’internacionalitzar la qüestió catalana.
La iniciativa va partir del
catedràtic de la Universitat de
Barcelona Enric Canela, inspirat en la marxa per la llibertat
liderada per Martin Luther
King, i es va anar dissenyant
a través d’un bloc d’opinions
sobiranistes fins a quedar
configurada com una marxa
de catalans a Brussel·les, en
tant que capital europea, a

reclamar el dret a l’autodeterminació abans de les eleccions
al Parlament europeu previstes
per al juny de 2009. La fita:
aplegar 10.000 manifestants.
Catalans i simpatitzants arribats d’arreu dels Països Catalans i d’altres punts d’Europa
van desfilar pel centre de Brussel·les amb estelades i pancartes en què s’hi podien llegir
consignes com «Catalonia is
not Spain», «We want a catalan state», o «Catalonia, the
next state in Europe», acompanyats de flamencs, vénets i
altres ciutadans europeus de
nacions sense estat. Al final de
la marxa es va llegir un manifest en què es repassava la
història de Catalunya, que va
tenir el primer Parlament d’Europa, es demanava als partits
polítics catalans que posen la

independència com a objectiu
en els seus programes electorals i es reclamava poder exercir el dret a l’autodeterminació.
També, en una carta lliurada al Parlament europeu, els
Deu Mil recordaven la marxa
de catalans a Estrasburg el
1982 reclamant l’ingrés del
poble català a les institucions
europees com a poble diferenciat i demanaven que la Unió
Europea, com a valedora i
defensora dels drets dels
pobles, actue com a mitjancera en el procés de Catalunya
cap a la independència.
En paraules d’Enric Canela, Brusel·les només és un
símbol i a partir d’ara cal trobar
complicitats europees, també la
nord-americana, per poder
exercir el dret a l’autodeterminació, que és un dret inalie-

nable dels pobles del món,
perquè la independència només
se la poden donar els catalans
mateixos. En aquest sentit, per
donar continuïtat a la mobilització, s’ha constituït una
comissió promotora que impulse una iniciativa legislativa
popular per demanar la convocatòria d’un referèndum per
l’autodeterminació al setembre de 2010. Si la iniciativa
legislativa popular s’admet a
tràmit, començarà una recollida de signatures, que hauran
de ser 50.000 perquè la llei
entre al Parlament a ser debatuda; en cas que s’aprove, es
convocarà el referèndum.

SOM D’EIXE MÓN

L’estètica

Francesc Ricart
Quin nivell! Marededeusenyor!, quin nivell d’estètica. Els vaig llegir
aquesta última setmana de març, són dos titulars de sengles notícies:
«Lo bisbe d’Osca requerirà que intervinga la Guàrdia Civil si els béns
no van a Barbastre» i «Volen que la RAE consideri el chapurreau i
l’elevi a la categoria d’aragonès oriental». Alça Manela!
Uns que invoquen la Real Academia de la Lengua Espanyola (això
és la RAE) i uns altres que amenacen amb les forces de la benemérita (això és, la sempre temuda guàrdia civil dels nostres temps).
A aquestes alçades de la pel·lícula, cada camí veig més clar que
són els aragonesos els qui valoren més la catalanitat de la Franja,
de fet ens la sobrevaloren. Ho dic perquè darrere aquestes dues crides
a sometent, cosa estranya per als aragonesos, qualsevol podria
pensar que la gent de la Franja pel cap baix som la gent més militant i més bel·ligerant de tot el món català i que la nostra combativitat és tan perillosa, per a la integritat aragonesa i àdhuc (gràcies
President Montilla) espanyola, que cal armar-se contra el nostre perill.
I el pitjor del cas és que són ells els qui ens veuen tan perillosos
i tan convençuts perquè, si hi pensem una mica, aviat es veu que la
gent de la Franja som uns autèntics corderets davant els dos punts
que els cou, als aragonesos. Ja m’hi he referit manta camins, però
hi tornaré tot i saber que em puc fer massa pesat.
Pel que fa a la història del litigi dels béns del bisbat de Lleida, hi

ha una desproporció entre la ferotgia aragonesa i la calma que es
viu a la Franja, on només s’ha fet sentir la veu del Casal Jaume I;
la resta, Temps de Franja inclosa, no s’ha fet notar gaire en cap sentit.
En canvi, les autoritats eclesiàstiques i les civils aragoneses s’han
armat (retòricament, és clar) fins a les dents i han arribat a acusar
de manera repetida els catalans d’actuar com els espanyols en l’afer
dels Papers de Salamanca: lleig, molt lleig, al meu entendre. Penseu
un moment en la magnitud de l’afirmació i entendreu potser el
sentit de la crida a la guàrdia civil…
Quant a la cosa de la reclamació en favor del chapurreau…,
home, no foteu! Aquesta gent ja no sap què inventar-se per rebaixar el sentit de les reivindicacions dels qui fa anys que treballem a
favor de la dignificació de la llengua catalana a la Franja. I si a aquestes alçades de la pel·lícula, aquests que NO hablan catalán encara
trauen pit i són capaços d’exhibir-se com ho fan, sense vergonya,
em fa pensar que els nostres no hem sabut jugar prou i prou bé les
nostres raons.
Quina lletjor, que també sé que és un vocable poc usual als nostres
parlars, però que al meu entendre és prou contundent per a definir
o qualificar la manca d’estètica de les espernegades a què em refereixo. I és que, a més d’ignorància, estem envoltats d’una falta
d’estètica alarmant, que fa por. I no és que ara aquest humil articulista vulga anar d’esteta per la vida (o pels articles), però no em negareu que tot plegat fa mal d’ulls i cruiximent intel·lectual.
Per reivindicar l’estètica i el bon gust, deixeu-me que felicite el
nostre autor de Cròniques tagarines que, a l’article «Lo millor llibre
del món», ens aporta mostres de conreu de gust estètic. De gust estètic i de més coses que, de la mà dels llibres i dels autors que cita
l’amic Esteve Betrià, ben segur ens poden ajudar a superar el malson
dels propugnadors antiètics, o era antiestètics?
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Les actituds lingüístiques
a l’escola aragonesa (i II)
Els resultats es matisen a
l’analitzar la possible incidència de determinats factors en la
gènesi de les actituds. Es constata que el català és més valorat que el castellà en la zona
bilingüe castellà-català i que la
seua valoració disminueix al
comparar l’alumnat de 1r de
l’ESO amb el de 4t. El primer
resultat està d’acord amb la
idea de la possible promoció a
través del coneixement de la
llengua en eixe territori, però
l’única explicació per al segon
és que es relacione amb la
forma de treballar el català en
les diferents aules, llevat que
hi haguera alguna especificitat desconeguda en algun dels
cursos analitzats. Sobretot si
tenim en compte que no hi ha
diferències significatives en
les actituds cap a les altres llengües analitzades. Al mateix
temps es comprova que els que
acudixen a classes de llengua
minoritària, que en la seua
majoria és català, manifesten
millors actituds cap eixa llengua. Queda el dubte de si
milloren les actituds per acudir
a classes de la llengua, si
acudixen a les classes de la
llengua perquè tenen una actitud prèvia més favorable que
després en les classes es
reforça o per ambdues coses al
mateix temps. En qualsevol
cas l’interessant és el possible
efecte estimulador que este
petit col·lectiu pot exercir
sobre la resta que no acudix a
classes de català.
Un resultat rellevant per la
incidència social que té és que,
l’única llengua que mostra una
diferència actitudinal en funció
del nivell socioprofessional és
l’anglés, en el sentit de ser més
valorada pels adolescents de
classe més alta. Això no
sorpren si pensem que els
pares d’estes classes poden
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Escola-taller de Tamarit de Llitera

estar més conscienciats de la
necessitat de l’anglés per a la
futura promoció professional,
però ens fa pensar en la necessitat de promocionar el seu
coneixement per mitjà de les
campanyes que siguen
necessàries, atés que es tracta
d’una llengua que en l’actualitat és vital per a multitud d’activitats i relacions en un món
cada vegada més globalitzat
en el que les relacions entre
els diferents pobles del món
s’estretixen més cada dia que
passa.
Un altre resultat nou és que
el comportament actitudinal
dels immigrants és un reflex
del dels castellanoparlantes,
encara que este resultat cal
prendre-ho amb molta prudència, atés que la mostra manejada És petita. Podríem trobarnos en cas de confirmar-se
davant d’una manifestació de
desig implícit d’integració
imitant la població que consideren de més pes numèric que
controla un mercat laboral tal

què necessiten desesperadament incorporar-se en la majoria dels casos? En definitiva,
podria funcionar la idea que
per a treballar a l’Aragó el
més important és saber espanyol.
La reflexió final és evident.
Si volem fer un plantejament
d’acord amb estos resultats
que mostren un context heterogeni, necessitem donar
respostes diferenciades en
funció de la zona lingüística
considerada. Hi ha solucions
educatives per a cada situació
que han sigut experimentades
amb èxit, i a més coneixem
les variables que és necessari
controlar perquè funcionen.
Però també sabem que la recuperació o reconeixement d’una
llengua, sobretot si és minoritària, no pot dependre únicament de la seua utilització en
l’àmbit educatiu, és necessaria també una labor a nivell
social, per a la qual els suggeriments que es desprenen d’esta investigació poden ser

valuosos. Es tracta que una
societat com la nostra, integrada a Europa, siga capaç de
trobar funcionaments socials
de convivència en què alhora
que es respecten els drets
lingüístics de totes les persones, no es generen dinàmiques
que facen pensar que una llengua, siga la que siga, és millor
que una altra, perquè les llengües no són ni millors ni
pitjors, som nosaltres els què
les dotem de major o menor
prestigi social. Si aconseguim
veure a totes les llengües al
mateix nivell, haurem donat
un pas de gegant per a veure
també les persones que les
parlen.
* Ressenya de l’article
Huguet, A.; Lapresta, C. i
Madariaga, J.M. (2008). A
study of language attitudes
towards regional foreing
languages by school children
in Aragó (Spain). International
Journal of Multilingualism, 5
(4), 275-293.
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Nou disc
d’Anton Abad
De carros i estels
Les jornades “Cinga Fòrum 09” van
promoure debats transgressors i moments
d’esbarjo.

El cantautor de
Saidí presenta
els temes del
seu disc
“Llesques” al
festival Barna
Sants.

Imatges d’Albelda
Un repàs pel llibre “Història gràfica
d’Albelda” desperta en l’autora de
l’article un munt de records.

Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó

CURS 2008-2009
CIRCUIT D’ARTS
ESCÈNIQUES I MÚSICALS A L’ARAGÓ
CAMPANYA ESPECIAL DE LLENGÜES ARAGONESES
PROGRAMACIÓ EN LLENGUA CATALANA
Programa d’abril i maig
POLÍGLOTA TEATRE C.P. Vicente Ferrer
Vall-de-roures, 1 d’abril
LA CHAMINERA CRA Ribagorça Oriental
Montanuí, 2 d’abril
TERESA LA BRUIXETA C.P de Llitera
Fraga, 8 de maig
TRENCACLOSQUES TEATRE CRA Matarranya
Massalió, 14 de maig
Queretes, 15 de maig
Calaceit, 16 de maig
MENDA LERENDA La Portellada, Fontespatla, Ràfels
28 de maig

Marxar pel
Matarranya

Participants en la 8a Marxa Senderista del Matarranya pujant al tossal de Sant Cristòvol

JOSÉ MARÍA GALLEGO DUQUE
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