SALUTACIÓ DEL PRESIDENT D’ASCUMA

El 12 de febrer d’enguany vaig ser elegit President de l’ASSOCIACIÓ
CULTURAL DEL MATARRANYA i per aquest motiu vull expressar el meu agraïment
a l’Assemblea i a la Junta amb el desig de ser mereixedor de la confiança que m’heu
donat.
El fet de no haver nascut a la nostra comarca (tot i que els meus avis eren de
Montanyana, a la Ribargorça aragonesa), no vol pas dir que no senti el més gran fervor
per aquesta terra del Matarranya, que és la meva terra.
La continuació dels treballs de les anteriors juntes i dels seus presidents, des de
la fundació d’ASCUMA, l’any 1989, inspirarà la meva actuació, avançant i lluitant per
la dignificació de la nostra cultura i llengua, en l’Aragó trilingüe, i dins del marc de la
grandesa de les nacionalitats històriques de la nostra Corona d’Aragó, és a dir, dins del
marc dels estimats Aragó, Catalunya, València i Illes.
En aquesta salutació vull fer esment dels homes i de les dones que varen fundar
l’Associació.
Tots sabem dels esforços i de la donació personal i del despreniment econòmic
que s’han de fer en els moments fundacionals d’una Associació cultural, quan els
mitjans són sempre ben escadussers i es fa necessari, més que mai, de l’esforç
desinteressat i il·limitat i de la lluita de tots aquells que decideixen començar l’obra de
construcció cultural que significà i significa ASCUMA.
Vull fer reconeixement a tots ells, als que varen signar l’ACTA
FUNDACIONAL, Lluís Rajadell, José Querol, Toni Llerda, José Manuel Aragonés,
Ricard Solana, Trini Albesa, Mercè Pallarés i Pasqual Vidal; als que varen assistir a
les reunions prèvies, concretament a la reunió de Vall-de-roures, Desideri Lombarte,
Jesús Segurana i Mercè Gimeno, entre d’altres; també a aquells altres socis funadors
que varen signar l’acta, Rosalia Gil, Maria Carme Alcover, Esteban Alcob, Paulí
Fontoba, José Bengochea, Daniel Omella, Mercè Pallarès, Teresa Lombarte i Teo
Puente, i d’altres com el nostre President d’Honor Artur Quintana.
A tots ells, alguns dels quals ja han mort, moltes gràcies per la forta empenta
inicial que donaren a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MATARRANYA.
No sé si sabré ser digne continuador dels Presidents que m’han precedit, Antoni
Llerda Juan, José Manuel Aragonés Erruz, José Querol Pascua, Hipòli Solé Llop i
José Miguel Gràcia Zapater, però miraré de treballar pel be d’ASCUMA, de la cultura
del MATARRANYA, pel seu “bell catalanesc” i per la desitjada trobada dins de la terra
aragonesa i de la germandat amb les terres catalanes, valencianes i illenques.
A tots, sense excepció, fundadors i socis d’ASCUMA, em dirigeixo per
demanar-vos la vostra col·laboració, sense que res ens separi, units tots en l’ideal del
respecte a la dignitat de la persona, de l’amor a aquesta terra del Matarranya, tant
profundament aragonesa, de tanta arrel catalana i unida per sempre més a les terres de
València i de les Illes.
A tots us espera el vostre company i President,
Josep Mª Baró i Pugés

