EDITORIAL

A les portes d’unes eleccions municipals, els tractats de micologia es converteixen en best-seller, i el fum s’escampa per tots els
racons de la ciutat. Coincidint amb l’arribada d’un nou alcalde
a la Paeria, s’estan publicitant (sí, sí, de fer publicitat) propostes,
projectes i equipaments culturals com si no existís un endemà. La
cultura, aquella gran depauperada, es torna a vendre i sorprendre.
Però mirem els pressupostos municipals per a aquest 2019. Recursos zero. Sembla mentida que tot plegat formi part d’una estratègia seriosa, que a aquestes altures encara hi hagi algú que pensi
que ens ho podem empassar. La conclusió és clara i diàfana: som
part d’un experiment. Es tracta de demostrar empíricament que
les lleidatanes i els lleidatans som els únics animals que ensopeguem dues (i dues-centes) vegades amb la mateixa pedra.
Fum sense foc i bolets sense humitat.
Un centre de continguts audiovisuals anomenat Magical (potser
perquè ningú sap com va aparèixer) que fins i tot expulsa els
projectes locals que demanen la seva complicitat. Una Biennal
de les Arts i la Cultura escrita en guix sobre pissarra. Biblioteques
municipals sense ni tan sols haver acabat amb la Generalitat el
Pla Ciutat de Lleida del Servei de Biblioteques (aturat des del
2013). El projecte de la Casa del Dibuix al Centre Històric, un
contenidor buit que s’entrega, sense avís previ i a cost zero, a la
gestió de l’Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol. Un veritable
drama, perquè estem parlant, precisament, d’un centre absolu-

tament mancat de recursos i on, a tall d’exemple, el professorat
que imparteix els estudis reglats d’audiovisuals treballa amb eines
i programaris tan obsolets que res tenen a veure amb la realitat
del mercat laboral.
I la cirereta del pastís. L’acte polític d’inici de les obres a l’edifici
de l’antiga Audiència per acollir el futur Museu d’Art de Lleida. Un
projecte que, des de la seva aprovació a corre-cuita i posterior concurs públic l’any 2017, s’ha anat ajornant sense vergonya i posant
en risc fins i tot les subvencions europees per fer-lo coincidir amb
l’actual període electoral.
No seguim. Aturem-nos un moment i reflexionem profundament.
Si creiem que cal un canvi i una transformació en el model cultural
d’aquesta ciutat —que molts sectors professionals, entitats i associacions fa anys que reclamen—, hem de ser valents i valentes.
Hem de fer evident que l’endemà ens importa més que l’avui, que
ja no ens alimenten les molles (com diu la cançó). I, sobretot, ens
calen referents culturals. Necessitem persones valentes encarregades de liderar aquest canvi radical. Dones i homes que no acceptin, per molt llamineres que puguin semblar, les prebendes de la
immediatesa dels que fa anys que manen i que no tenen intenció
de canviar res. Si no apostem amb fermesa pel futur de la cultura
a Lleida, morirem a les mans dels de sempre, unes mans que ja
sabem on ens han portat en els darrers temps, a l’erm.
I si no ho fem, disculpeu, però ens mereixem tot allò que ens passi.
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ENTREVISTA

JOSEP GALÁN
Una vida dedicada a la defensa de la llengua catalana a la Franja

TEXT
MARCEL PENA

Primer de tot, volem esmentar que
aquest article ha estat possible gràcies a
una entrevista realitzada per Silvio Previtera, el 29 de novembre del 1998, a
Fraga, a l’activista cultural i defensor de
la llengua catalana a la Franja de Ponent
Josep Galán. L’entrevista va ser realitzada per formar part de la tesi doctoral de
Previtera titulada Confini e identità. Una
ricerca a Fraga (Spagna) [tesi doctoral,
Nàpols, Istituto Universitario Orientale,
2000-2001]. Uns anys després, i editat
per la Universitat de Lleida, es va publicar el llibre Límits i identitat ètnica: una
recerca a Fraga (Osca). L’autor, italià, que
va viure diversos mesos de la seva vida
a Lleida, va descobrir la Franja a mitjans
dels anys noranta, quan la redefinició
dels límits eclesiàstics ocupava moltes
portades dels diaris regionals.
A continuació, podreu llegir el repàs a
la vida de Josep Galán extret d’aquesta
entrevista. Val a dir que la selecció de les
dades que cal destacar ha estat un procés subjectiu per culpa de la llargària de
l’entrevista original, de la qual s’ha extret tota la informació que publiquem.
També val la pena recordar que Josep
Galán va traspassar el 25 d’octubre del
2005, gairebé set anys després de l’enregistrament de la nostra entrevista. Entre
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altres coses, destaquem que Galán va
mantenir el càrrec de president de l’Institut d’Estudis del Baix Cinca fins al 2004,
mesos abans de morir.
Josep Galán Castany va néixer a Fraga l’any 1948, per tant, ara tindria 70
anys. La seva família materna era tota de
Fraga, i destaca que els cognoms dels
seus avis, Josep Castany Sarrau i Dolores
Costa Corbella, eren “ben catalans”. En
el que considerava un “cas especial”, la
seva mare es va casar amb un funcionari
castellà, de Sòria, la qual cosa va fer que
a casa parlés amb son pare en castellà i
amb sa mare, en català. Tot i pertànyer a
una família humil, Galán va estudiar fins
als deu anys al col·legi Santa Ana de Fraga, a les monges, on anava la gent de la
classe alta. Galán també afirmava que,
tot i estudiar en un context religiós i en
castellà, mai va notar res estrany. “Amb
deu anys, no et plantejaves res de res”.
La seua afecció per la música i el teatre van convertir-lo en un nen conegut
a Fraga. Tant que, tal com explicava
Galán, l’Església va anar temptant-lo,
primer per fer d’escolanet i després,
per si volia ser capellà. Amb deu anys,
va canviar el col·legi de monges pel seminari, a Lleida. Destaca que l’ambient
era franquista, amb un bisbe molt afí al

règim. La perspectiva dels anys va ajudar-lo a adonar-se de la situació en què
havia crescut, així com que el català era
una llengua relegada en aquells temps:
“Utilitzàvem el català per cantar i
poca cosa més.” Va estudiar a Lleida
fins als quinze anys.
Quan va deixar el seminari, Galán regressa a Fraga per acabar el batxillerat,
que va ser l’any 1966. Per mancança
econòmica, Galán no pot anar a estudiar
a Saragossa i s’ha de quedar a Fraga treballant. Després de dos anys, comença
els estudis de Filologia a Barcelona i els
acaba el 1974. A la seua tesi, va tractar
la parla de Fraga. “Ara, la miro i em faig
vergonya a mi mateix. No coneixia l’ortografia i no seguia els criteris normatius
ni històrics.” Galán també remarca que
la tesi, per l’època en què la va realitzar,
havia de ser en castellà.
Galán va passar el seu periple universitari despolititzat, més centrat a “estudiar
i a divertir-me”. No va ser fins que va
acabar la carrera i va començar a treballar que Galán no va prendre consciència política. Més que la feina, va serne la manca el que va fer-lo despertar:
“En acabar d’estudiar, em vaig haver de
posar a treballar. Llavors, els cops de la
vida, quedar-se a l’atur una vegada rere

Portada del llibre Batec a batec, la miscel·lània en homenatge a Josep Galán publicada el 2006.
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Vam explicar que el que
es parlava a Fraga era una
parla, no una llengua; que
la llengua que parlàvem era
la catalana.

una altra, em van ajudar a prendre
consciència política.” Durant els anys
previs a la mort de Franco, Galán va
militar al PSUC i al Partit Comunista, i
després de la mort del dictador, a Comissions Obreres. Allà, segons explica,
va entrar en contacte amb sectors nacionalistes i d’esquerres de la perifèria
de Barcelona.
Josep Galán va començar a treballar
com a professor l’any 1975 a Barcelona, a Sant Andreu. No va durar gaire,
en aquella feina, per culpa d’uns problemes a la veu que el van obligar a acomiadar-se i que l’acompanyarien més de
dos anys. Tot i així, va aprofitar aquell
temps per preparar-se les oposicions
per a mestre mentre recuperava la veu.
Després d’aprovar-les, i ja recuperat de
l’afonia, la feina de professor el va portar a Montornès del Vallès primer, i l’any
següent, a la Llagosta, ambdós situats a
la comarca del Vallès Oriental.

Portada del número 50 de Temps de Franja, del 2005, any de la mort de Josep Galán.
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Uns problemes amorosos el porten a
anar-se’n a treballar a Igualada l’any
1979, on precisament trobaria la que
després seria la seva dona. Es va casar
el 1980, i els dos anys següents neixen
la seva filla (1981) i el seu fill (1982), els
dos que va tenir. Galán, però, no perd
mai la relació amb la seua vila natal,
Fraga: “Estic en esperit aquí [a Fraga]
i en cos allà [a l’Anoia].” Galán explica

Josep Galán, el 1998, amb el segon anuari Cinga, de l’IEBC-IEA.

que cada cap de setmana acostumava
a tornar a Fraga, i que allà passava els
estius sencers.
Una mostra de la relació que mantenia amb el teixit cultural franjolí és que
l’any 1979 ell i un grup de fragatins
creen el GALL (Grup d’Acció Llingüística). Aquesta entitat mantenia relacions
amb el Consell Local de la Franja, un
grup que també treballava pel reconeixement oficial del català a la Franja de
Ponent i la normalització de la llengua.
Els anys següents, el GALL comença a
perdre una mica de força, mentre que el
nucli principal d’aquell grup crea l’Institut d’Estudis Fragatins, amb Paco Tejero al capdavant. Precisament Galán i el
mateix Tejero van protagonitzar a principis dels vuitanta un fet que Galán in-

sisteix a destacar: la primera conferència
en català a Fraga. “Paco Tejero va parlar
d’història i jo, de llengua. Vam explicar
que el que es parlava a Fraga era una
parla, no una llengua; que la llengua
que parlàvem era la catalana. La sala era
plena i, en acabar, el públic va sortir-ne
molt satisfet i motivat amb el tema.”

per la valent proposta de descentralitzar
l’institut i acceptar les nostres condicions”, que no eren altres que continuar
fent cultura en català. Així va néixer la
filial de l’Instituto de Estudios Altoaragoneses al Baix Cinca, el que avui dia coneixem com a Institut d’Estudis del Baix
Cinca (IEBC).

Al cap d’un temps, l’any 1989, Paco Tejero dimiteix del càrrec i Galán, davant
la manca de propostes per succeir-lo,
accepta el repte de la presidència de
l’Institut d’Estudis Fragatins. Pocs mesos
després de ser al càrrec i de donar continuïtat a la feina feta amb anterioritat,
Galán rep una trucada de l’Instituto de
Estudios Altoaragoneses. “Ens proposaven crear una filial al Baix Cinca. Recordo especialment la figura del Dr. Ubieto,

Entre els èxits de Galán, trobem que
va triplicar el nombre de socis els anys
següents, que van passar de seixanta a
cent vuitanta. A més, es van comprometre a fer arribar la llengua escrita a
la població mitjançant l’edició de llibres,
“tots escrits per titulats universitaris”,
destaca Galán, entre aquests, un refranyer i un cançoner que recollien la cultura popular de Fraga i que ràpidament
es van esgotar, o estudis dels parlars de
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Inauguració del Casal Jaume I de Fraga. Hi apareixen Carme Vidal (IEI), Eliseu
Climent (ACPV) i Josep Galán (IECB-IEA).

Mequinensa, Saidí i la mateixa Fraga. A
més, entre les iniciatives dutes a terme
per Galán mentre va ser a la presidència,
trobem la publicació de la revista Batecs.
El nom no va ser escollit a l’atzar: “Dir
que un animal encara esbatega vol dir
que es viu, que no ha mort. Com la nostra parla. Pensava que era una paraula
molt poètica que simbolitza el parlar de
Fraga.” La revista es publicava de manera trimestral, i el primer número va
veure la llum a principis de l’any 1988.
La despesa econòmica que significava i
el volum de feina que assumia gairebé
íntegrament Galán van suposar la desaparició de Batecs l’any 1995, després de
quinze números.
Galán també explica que la primera voluntat perquè la revista no morís era deixar que l’Ajuntament de Fraga se’n fes
càrrec. Però, segons Galán, van topar
amb “l’etern problema”: el xoc de grafies.
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D’una banda, el català normatiu que
defensava l’IEBC, i, de l’altra, el model
acientífic del fragatí. D’aquesta manera, Batecs va passar a ser el butlletí intern de l’IEBC i Cinga, la nova revista
d’investigació cultural.
Galán també creia que la identificació
política i cultural tenia una gran relació
amb la Franja: “Aquí, a Fraga, al Baix
Cinca, i a la resta de la Franja, el sentiment d’identificació és una qüestió
molt delicada. La gent no vol admetre
que parlem català per por que a la resta
d’Aragó ens col·loquin l’estigma de catalans. Per això aquí necessiten dir més
que els altres que són aragonesos. Després, de manera personal, et confessen
que les relacions socials, econòmiques
i culturals les estableixen amb Lleida.
Crec que s’hauria de fer un debat sobre
el tema, la gent que és amb mi, els que
no tenen pèls a la llengua.” En el mo-

ment que va pronunciar aquestes paraules, Galán també va ser preguntat
pel seu sentiment en l’entrevista que
hem transcrit: “Aquesta pregunta m’irrita molt. A mi m’agrada molt la resposta que va donar un cop la mare de
Joan Manuel Serrat [nascuda a Belchite,
Saragossa]. Quan li van demanar d’on se
sentia, després de viure tants anys a
Catalunya i de tenir un fill símbol de
la catalanitat, ella va respondre que
se sentia ‘d’allà on són els meus fills’.
Des que la vaig sentir, jo també utilitzo
sempre aquesta frase.” Tot i així, Galán
confessa que se sentia de Fraga, que
se solidaritzava amb els problemes de
la classe treballadora aragonesa i que,
malgrat la distància física i sentimental,
en certa forma es considerava un catalanoaragonès: “Em sento identificat
amb Catalunya perquè hi he viscut des
dels deu anys. I com que he nascut a
l’Aragó, també em sento aragonès.”

LA FRANJA DE PONENT

LA FRANJA DE PONENT,
TAN A PROP I TAN LLUNY
A LA VEGADA
MARCEL PENA

La Franja de Ponent és un territori del qual, normalment,
se’n coneix ben poc. És igual a quina banda de la ratlla
autonòmica ho preguntis. Per fer palesa una mica la seua
realitat, es va decidir dedicar a la Franja un número de la
revista ARTS. De ben segur que els obscurs, els temes no
tractats, seguiran essent més que els clars un cop hàgim llegit la revista sencera. Però per plasmar tots els factors que
fan de la Franja un territori tan especial i desconegut a la
vegada, hauríem de publicar molt més que una revista. Una
enciclopèdia, potser.

Tot i així, ho hem intentat. El que volíem quan vam escollir
els col·laboradors era apropar-nos tant com fos possible a
la realitat actual de les comarques franjolines. Per fer-ho, en
els articles que ens han fet arribar els nostres col·laboradors,
hem tractat temes com la salut de la llengua, l’educació i la
història del moviment cultural, a més de fer una anàlisi sociogeogràfica de la Franja.
Com hem dit, la Franja és un territori difícil de definir. Crec
que la manera que més s’apropa a la realitat és dir que la

Imatge dels membres del Moviment Franjolí durant la Jornada per la Dignificació Lingüística l’any 2016 a Fraga. El Moviment Franjolí és una de les
associacions que defensa l’ús del català a la Franja actualment.
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LA FRANJA DE PONENT

A la imatge, el Masmut de Pena-roja. La vila matarranyenca és el límit sud de la Franja, a tocar de la veïna comarca valenciana dels Ports.

Franja és el conjunt de pobles catalanoparlants que es troben dins de la comunitat autònoma d’Aragó. Per tant, possiblement, la seva principal característica sigui el fet que
parlem català. Però hi ha moltes característiques més que
fan de la Franja un territori tan especial. Sense cap mena de
dubte, la situació fronterera crea situacions de crispació en
molts casos, però també permet ser un focus important en
l’àmbit cultural.
Des dels anys 70 i 80, diferents grups de gent i associacions han engegat iniciatives culturals amb la intenció
d’unir el territori. Totes, sobre l’eix de la defensa del català, com els centres i els instituts d’estudis de les diferents
comarques. A més, altres moviments també reivindiquen
la catalanitat històrica i social del territori, començant per
l’Associació de Consells Locals de la Franja, una de les
organitzacions pioneres, passant per la Institució Cultural
de la Franja de Ponent (ICFP), i fins al Moviment Franjolí,
de creació més recent.

La relació amb Catalunya no és només lingüística, sinó,
com hem dit, també sociocultural i econòmica. De fet, és
molt més gran que la que es desenvolupa entre pobles de
la mateixa Franja. La resposta a la qüestió és el fet que les
comunicacions nord-sud a l’extrem est de la comunitat autònoma d’Aragó no estan pensades per connectar els pobles de la Franja. Això en els casos de pobles veïns, perquè,
d’altra manera, és inimaginable una relació entre pobles de
la Franja: del nord (Benasc) al sud (Pena-roja) hi ha uns
300 quilòmetres de carreteres i es tarda vora quatre hores.

Una catalanitat, però, que no es veu reflectida a posteriori en els àmbits públics: el català segueix en segon pla en
l’educació i desaparegut en la sanitat, l’administració pública o els documents oficials; s’alimenta l’anticatalanisme
amb els béns de la Franja pel mig, i algunes línies de transport Franja-Lleida només es mantenen gràcies a la pressió
popular, com els autobusos Fraga-Lleida.
A més, sovint la Franja es veu esquitxada per l’anticatalanisme
tan present a l’Aragó. No cal anar gaire lluny per trobar-ne
un dels màxims exponents: el president autonòmic, Javier
Lambán, i les seves sortides de to al Twitter. També són
prou recurrents els atacs cap a Catalunya per part de pseudoassociacions, que acusen els catalans d’imperialisme per
dir —opinió compartida per tots els acadèmics del món—
que a la Franja es parla català i que, per tant, forma part del
conjunt de territoris catalanoparlants.
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El Casal Jaume I de Fraga, un dels espais de defensa de la catalanitat a
la capital del Baix Cinca, ha patit en diverses ocasions actes vandàlics
i de catalanofòbia.
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La geografia tampoc ajuda i només dóna treva a la part
central, més plana, mentre que ambdós extrems estan limitats pels Pirineus i el massís dels Ports. Això fa que la
relació interpersonal entre veïns de la Franja sigui difícil,
tot i que en nivells associatius i militants trobem una xarxa creada i activa.
Les plomes
El català i la seva salut és un dels temes que tractarem en
aquest número, gràcies al resum de la tesi Tria de llengües
i rols sociolingüístics a la Franja des de la perspectiva
de l’anàlisi de xarxes socials, signada per Natxo Sorolla i
amb la qual va obtenir la nota d’excel·lent cum laude el 14
de gener del 2016.
De la situació d’anormalitat que viu el català a l’escola ens
en parlarà Sofia Burgués, i de les relacions que desenvolupem des de la Franja, tant cap a l’Aragó com cap a Catalunya, ens en farà una anàlisi el geògraf català i membre de la
Institució Cultural de la Franja de Ponent Joaquim Torrent.
Per acabar, Francesc Ricart, membre del Casal Jaume I de
Fraga, ens farà un repàs de la història del moviment associatiu de la Franja, parant especial atenció a la trajectòria
del Casal Jaume I.
La Franja, terra de personalitats
Com hem dit, la Franja és un territori ric culturalment i
social, la qual cosa ens permet fer un repàs de moltes de
les personalitats, en diferents àmbits, que han sorgit de les
nostres comarques.
És curiós com, des de la Franja, han sorgit diversos polítics
que després han fet carrera a Catalunya. Un d’ells és Josep
Antoni Duran i Lleida, nascut al Campell, comarca de la Llitera. Duran i Lleida, ja retirat, va estar lligat gairebé tota la
seva carrera política a CiU, i més concretament a Unió Democràtica de Catalunya, partit que va arribar a presidir. Un
company seu de coalició durant molts anys va ser Ramon
Tremosa, amb arrels a Areny de Noguera i que sempre ha
guardat molta relació amb la Ribagorça. Un personatge amb
gran pes històric com Joaquim Maurín també era franjolí, de
Bonansa. Maurín va ser fundador del BOC i el POUM els anys
previs a la Guerra Civil, i després del conflicte bèl·lic va haver
d’exiliar-se als Estats Units. També de Bonansa, precisament,
és Marcel·lí Iglesias, expresident de la comunitat autònoma
d’Aragó i portaveu socialista al Senat espanyol.
Així, per exemple, actualment dos de les plomes més conegudes de la Franja les trobem en dos personatges de Saidí:
l’escriptor i articulista Francesc Serés i Mercè Ibarz, professora a la Universitat Pompeu Fabra. Un altre reconegut
escriptor, en aquest cas poeta, va ser Desideri Lombarte,
que, a més d’escriure poesia, va destacar per fer una gran
tasca de recerca sobre el seu poble, Pena-roja. Però si par-

Placa d’homenatge a Jesús Moncada a l’antiga vila de Mequinensa, on
es pot llegir la carta dedicada de Moncada “al que vingui a enderrocarla”: “Enruna-la si cal
Però sense escarnir-la.
El que els teus ulls prendran per argamassa i pedra
És dolorida pell d’uns altres dies;
Allí on no sentiràs sinó el silenci
Nosaltres hi escoltem les antigues paraules”.

lem d’un escriptor franjolí reconegut, hem d’esmentar Jesús Mocada. El mequinensà no va escriure una obra gaire
extensa, però el seu Camí de sirga és una de les obres més
reconegudes de la literatura catalana del segle XX, i ha estat
traduïda a desenes de llengües. Entre molts altres premis,
Moncada va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 2001.
Pel que fa a l’esport, trobem dos mequinensans: l’exjugador
i entrenador Raül Agné i l’exporter Ismael Comas. Agné
és entrenador de l’equip xinès Nei Mongol Zhongyou FC,
i, entre d’altres, també ha entrenat el Palamós, el Peralada
i el Girona a Segona Divisió. Comas, d’altra banda, va fer
el salt del Mequinensa a l’equip juvenil del FC Barcelona,
amb el qual va arribar a debutar amb el primer equip durant
els anys 60. També al Barça ha arribat la jugadora favarola
Bárbara Latorre, després de passar pels equips femenins del
Saragossa i l’Espanyol.

Cartell completament en castellà a la Freixneda, Matarranya.
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UN PROCÉS
DE SUBSTITUCIÓ
LINGÜÍSTICA A LA FRANJA?*
NATXO SOROLLA1
?1
Vida

El català a la Franja entre els preadolescents
El procés global de modernització i homogeneïtzació
política ha facilitat la pèrdua de diversitat lingüística i
cultural arreu d’Europa i el món. Des de la sociolingüística més preocupada per les interaccions socials se sol
considerar que els grups de població amb xarxes més
denses i cohesionades tendeixen a formar espais en què
els processos d’homogeneïtzació tenen més dificultats
per a empeltar les llengües estatals o les varietats lingüístiques estàndard.
Els contextos socioeconòmics i polítics que causen l’inici
de la substitució lingüística activen mecanismes socials
que porten a la desaparició d’una llengua. Estos mecanismes són la bilingüització, la distribució funcional de
les llengües, el trencament de la transmissió lingüística
intergeneracional i el desplaçament de la llengua en les
relacions endogrupals.
Amb l’objectiu d’analitzar la situació sociolingüística a la
Franja, hem desenvolupat una recerca sobre les interaccions i les tries lingüístiques entre 245 alumnes de diferents
centres escolars del Baix Cinca i la Llitera.
Vegeu-ho al gràfic 1. Aquestes dades ens permeten observar que actualment el català es troba minoritzat demogràficament a la Franja, a diferència del que es detectava els anys 90.2 A més, hi ha certs indicadors que
apunten que la llengua no només es troba minoritzada
demogràficament, sinó que comença retrocedir en l’àm-
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bit familiar, especialment en les relacions horitzontals:
la tria de llengua entre progenitors o tria de llengua
entre germans.

Gràfic 1. Sociograma amb la llengua de les interaccions entre els 245
alumnes. RESOL07.

A més, s’observa que només una quarta part de les interaccions entre els alumnes tenen alguna presència del català.
Vegeu-ho al gràfic 2. Amb l’objectiu, però, d’analitzar les
interaccions i les tries lingüístiques, es proposa el desenvolupament del concepte rol sociolingüístic, que es considera
la pauta de comportament sociolingüístic que cada individu
efectua, tant en relació amb la seua posició sociolingüística
com amb les expectatives de comportament que el grup
espera que seguisca en funció del seu estatus sociolingüístic.

LA FRANJA DE PONENT
Gràfic 2. Usos lingüístics amb els companys de classe (RESOL07).
6è de primària. Percentatge (mitjana).

Gràfic 3. Llengua utilitzada en la relació segons la llengua parlada
amb els progenitors pels participants (RESOL07). 6è de primària.
Percentatge.

C = català, B i 2 = les dues, A = castellà o altres llengües
o combinacions.

En una cohort d’alumnes estudiada al Baix Cinca i a la
Llitera, es mostrava que només desenvolupen rols sociolingüístics catalanoparlants els alumnes que tenen esta
llengua com a familiar. Perquè els qui no la tenen com a
llengua familiar, desenvolupen rols castellanoparlants
mantenidors, i no fan ús del català. Per tant, actualment
no hi ha atracció de nous parlants entre els preadolescents
de la Franja. Però el punt més rellevant de la recerca és
que fins a una quarta part dels catalanoparlants familiars
desenvolupen rols castellanoparlants, això és, tendeixen
a usar el castellà entre ells, desplaçant l’ús d’esta llengua
fins i tot en les interaccions amb altres catalanoparlants.
Este mecanisme és clau en els processos de substitució. A
més, es desvela que la major part dels bilingües familiars
desenvolupen rols castellanoparlants i, per tant, prioritzen
l’ús de només una de les seues llengües familiar, això és,
el castellà. Un fet que ocorre fins i tot quan interaccionen
amb catalanoparlants familiars. Vegeu-ho en el gràfic 3.

Hi ha substitució lingüística a la Franja?
Per tant, a pesar que no s’observa un trencament de la
transmissió lingüística intergeneracional, la generació
nascuda a mitjans dels 90 al Baix Cinca i la Llitera ja no té
una composició demolingüística majoritàriament catalanoparlant. I l’anàlisi de les seues tries lingüístiques apunta
a un canvi en les normes sociolingüístiques, pel fet que el
castellà no només continua sent la llengua d’interrelació
entre catalanoparlants i castellanoparlants, sinó que també s’ha introduït en part de les interaccions entre catalanoparlants. Així, tot apunta que entre els preadolescents
de la Franja els límits sociolingüístics s’estan difuminant,
perquè el castellà està penetrant fins i tot com a llengua
d’interacció en les relacions interpersonals de part dels
catalanoparlants natius. Este procés pot acabar posant en
una situació molt compromesa la preservació de la llengua
a la Franja. Així, tot apunta que la generació nascuda als
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anys 90 està implicada en un punt d’inflexió en la situació sociolingüística de la Franja. Este símptoma, d’entrada en la fase crucial del procés de substitució lingüística,
a jutjar pel ràpid canvi en la composició demolingüística
de les noves generacions, podria acabar desenvolupant-se
molt ràpidament. L’estadi primerenc del procés fa possible
l’anàlisi en temps real dels mecanismes que s’hi despleguen. I també permetria crear les condicions idònies per a
la seua aturada i reversió.3

Línies de futur en el camp de la política lingüística
Les llengües minoritzades, tal com expressen els resultats
del català a la Franja, depenen per complet de la solidesa de la seua comunitat de parlants i, especialment, de la
transmissió familiar de la llengua, perquè habitualment
només l’usen aquells que l’aprenen en l’àmbit familiar.
Tal com hem vist, en el cas de la Franja s’està erosionant
de forma rellevant l’associació entre llengua familiar i els
usos endogrupals entre catalanoparlants, perquè fins a una
quarta part dels qui l’adquireixen en l’àmbit familiar desenvolupen rols castellanoparlants. Així, el futur del principal
i pràcticament únic suport amb què actualment compta
la llengua catalana a la Franja, la seua base demogràfica,
depèn de la seua capacitat de reproduir-se i mantenir el
català com a llengua familiar i social.
Esta realitat es desenvolupa en un context on les aportacions institucionals no afavoreixen la llengua (o l’obvien),
sinó que directament la restringeixen. Els catalanoparlants
només es veuen reforçats a mantenir la llengua en l’àmbit
familiar i en els usos endogrupals per les dinàmiques comunitàries. Però estes dinàmiques socials (dèbilment) positives es veuen erosionades i atacades contínuament per
la posició perifèrica de la llengua en l’àmbit institucional,
des de fa segles, a les quals es poden sumar multitud d’accions institucionals que conflictivitzen la pervivència de la
llengua, que empobreixen la seua rellevància, o fins i tot en
neguen la seua pròpia existència.
A més, el manteniment del català com a llengua familiar
està condicionat per dos factors demogràfics més. D’una
banda, un factor endogen, que és la successiva creació de
parelles mixtes, regida per les dèbils o nul·les dinàmiques
d’homofília lingüística dels dos grups, i que sota el context
contemporani de castellanització dels bilingües familiars,
i sense que es preveja cap reversió del mecanisme, acaba sent una dinàmica d’erosió contínua del català com a
llengua familiar i, per extensió, del català com a llengua
central en la interacció social. De l’altra, per un factor exogen, que és l’evolució demogràfica del territori, tant per
l’emigració de la població autòctona més qualificada com
per la immigració de població no catalanoparlant. El creixement dels fluxos migratoris, sobretot lligats a la bonança econòmica i a la globalització, canvien la composició
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demolingüística de la Franja. I un model sociolingüístic
com el d’este territori, on l’única via efectiva per la qual
s’adquireix plenament la llengua és la família, debiliten la
posició de la llengua. Es dibuixaria un context diferent si
les institucions, especialment l’escola, assegurara la bilingüització generalitzada de tota la població.

Línia de treball nuclear: l’ensenyament
La situació demolingüística a la Franja ha passat del manteniment i l’hegemonia de la llengua pròpia, que s’observaven en les recerques dels anys 90, a un model de debilitament greu de les normes endogrupals dels catalanoparlants, i que situa gran part del territori a l’avantsala de
la substitució lingüística. Tot i este canvi, les polítiques
lingüístiques del govern aragonès continuen sent tan tímides com quan es van iniciar durant els anys 80: la mesura
més important i consolidada ha estat una classe optativa
de català al sistema educatiu. A finals dels anys 90 el català
i l’aragonès havien estat reconeguts legalment a la Llei de
Patrimoni Cultural, i bona part de l’arc parlamentari aragonès era favorable a incrementar la protecció i les mesures
de suport a les llengües minoritzades, fins a reconèixer-ne
la cooficialitat. La presidència autonòmica d’un dels promotors de la Declaració de Mequinensa va ampliar els horitzons. Però a partir de mitjans de la dècada passada, els
partits conservadors a Aragó, i en especial el regionalisme,
van virar per complet el seu discurs a favor de l’oficialitat
del català i de l’aragonès, fins a abraçar el secessionisme
lingüístic i la negació de l’existència del català. En l’estat
actual de conflicte polític, iniciat per les forces conservadores a partir de mitjans de la dècada passada, és poc
probable que en els propers anys hi haja consensos parlamentaris més favorables que els actuals en les polítiques
de normalització del català. Per tant, la situació no és gaire
optimista a nivell parlamentari.
Però hi ha marge de treball i camí per recórrer. És evident
que les polítiques i els canvis en gran mesura han de sorgir des de la política autonòmica. Com hem mencionant,
dintre de l’estructura de poder local, comarcal, provincial i autonòmica hi ha certa complicitat i personalitats
que s’han destacat en la defensa de la llengua. També en
el món educatiu el català s’ha fet un espai important pels
esforços de progenitors, professorat i equips directius, que
treballen per la millora de les condicions de la llengua a
l’escola. Els projectes bilingües al Baix Cinca i a la Llitera,
i les mobilitzacions al Matarranya o la Ribagorça, en són
un bon exemple. És per això que, a part de les necessitats
vinculades al reconeixement i els drets lingüístics generals, hi ha un important marge de treball en el sistema educatiu, que considerem bàsic i primordial. Des de la societat
civil s’ha de treballar per desplaçar les discussions i les
dinàmiques en este sentit.

L’ensenyament en català és un camp que es pot enfortir
al marge dels debats sobre l’oficialitat i la llei de llengües.
El Govern d’Aragó ha desenvolupat diversos projectes bilingües on una llengua estrangera és vehicular de diverses assignatures. Però només en algun cas s’ha aprofitat
este avenç per incorporar la llengua minoritzada i crear
currículums en català, anglès i castellà. El Govern d’Aragó ha de potenciar el multilingüisme, alfabetitzant tota la
població de la Franja en català, castellà i anglès, tant en la
primària com en la secundària. Mitjançant convicció política, com la que es va mostrar en la incorporació de l’assignatura optativa de català a principis dels 80, es poden
assolir metes que eviten la polèmica dels debats polítics i
que són completament necessàries en la normalització de
la llengua pròpia a la Franja.
Els projectes bilingües en llengües estrangeres formen
part de les polítiques autonòmiques i no són supeditats a

debats entre progenitors o claustres escolars. Per contra,
els projectes bilingües en català es veuen condicionats a
la voluntarietat. Això ha traslladat la responsabilitat de
l’executiu autonòmic a polèmiques estèrils en la comunitat educativa, associant la introducció del català a l’ensenyament amb el conflicte.
De fet, els debats sobre les polítiques lingüístiques no han
de ser llençats ni capitalitzats des del nivell autonòmic.
Les polèmiques i els debats públics són capitanejats per
la premsa de Saragossa i per la política autonòmica, que
utilitza este i altres temes segons l’interès existent a redirigir l’agenda política aragonesa i espanyola. Habitualment
s’utilitza el tema lingüístic, o altres temes de la Franja i sobre les relacions entre Aragó i Catalunya, per a desgastar
el Govern d’Aragó, o per a arrossegar-lo cap a l’espai ideològic més conservador i anticatalanista. Les polèmiques
resulten estèrils, polaritzen el debat i desapareixen de l’espai públic amb la mateixa rapidesa que han aparegut.
Hi ha una excessiva distància entre el Govern d’Aragó i
la comunitat educativa que treballa per introduir el català a l’ensenyament, resolta en part des de l’aparició de la
Direcció General de Política Lingüística en l’actual legislatura. Alguns equips directius han denunciat històricament
deixadesa de l’administració, dificultats per a ampliar l’ensenyament en català o els projectes bilingües, que de vegades s’obliga a desplegar-los fora de l’horari curricular i
amb les conseqüents incompatibilitats amb els transports
escolars. Són necessaris els consensos i els lideratges entre la comunitat educativa i els responsables polítics afins
per tal de crear els projectes bilingües que asseguren el
multilingüisme de la població de la Franja i prendre les
mesures necessàries per a situar-los en el centre del sistema educatiu de la Franja. També cal reforçar les xarxes
de connexió entre societat civil i escola. Mantenint-se al
marge de polèmiques i fent bandera del multilingüisme.

* Aquest text és una reelaboració de les conclusions de la tesi doctoral Sorolla, Natxo (2016). Tria de llengües i rols sociolingüístics a la Franja des de la perspectiva
de l’anàlisi de xarxes socials. Universitat de Barcelona, Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions. <http://www.tdx.cat/handle/10803/373905>.
1

Sociòleg del Matarranya (Universitat Rovira i Virgili). http://xarxes.wordpress.com/, http://www.lafranja.net

2

També podeu trobar informació complementària sobre l’última enquesta demolingüística a la Franja a: Sorolla, Gimeno, Giralt, Montañés, Moret, Reyes, Sistac,
Solé, Torrijos (2017). Els usos lingüístics a la Franja, 2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya <http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/eulf2014/>
3
Alguns treballs recents que segueixen la mateixa metodologia d’anàlisi apunten que la situació és més avançada en l’àrea que estudiem al Baix Cinca i la Llitera (i
possiblement a la Ribagorça) que no pas al Matarranya, on encara es conserva la majoria demolingüística catalanoparlant: Currubí Capdevila, Anna (2017). “Estudi
de la substitució o del manteniment del català al Matarranya”, Treballs de Sociolingüística Catalana (27). http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/article/view/140439.
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Tot i això, hi ha el debat sobre si els canvis han de venir
des de les estructures de poder o ha de ser la societat civil
qui engegue projectes que estiren a les estructures de poder. Els responsables polítics i educatius han de prendre
consciència que la pedra angular de la normalització lingüística passa per l’ensenyament en català i en aragonès
a les respectives zones. La introducció de les llengües minoritzades com a llengües vehiculars de bona part de l’ensenyament és l’única manera de complementar les competències lingüístiques orals dels catalanoparlants familiars i
dignificar la seua parla, donar prestigi a la llengua entre els
bilingües familiars i bilingüitzar la població castellanoparlant del territori, que ja és un dels grups més importants
entre els escolars. En la base de qualsevol política lingüística hi ha d’haver la universalització del coneixement del
català, que és l’únic sobre el qual poden descansar qualsevol dret i llibertat lingüística, i altres polítiques, com el
dret a l’ús de la llengua amb l’administració.

LA FRANJA DE PONENT

L’EDUCACIÓ
A LA FRANJA:
L’ANOMALIA FETA NORMALITAT
SOFIA BURGUÉS

L’ús del català a la Franja de Ponent va ser exclusiu abans
de la unificació de les corones d’Aragó i Castella, territori que es va reduir posteriorment a causa del repoblament
castellanoparlant i la imposició del castellà. El català hi
va ressorgir amb la Renaixença, i els anys següents de la
dictadura van estar marcats per una recuperació de consciència lingüística gradual. L’ensenyament de la llengua s’ha
incrementat considerablement des de la introducció de les
classes de català el 1984.
El Ministeri Cultural Espanyol és el responsable de la política
educativa d’Aragó i, en conseqüència, la situació lingüística
de la Franja a les escoles queda, també, per raons administratives i absència de reconeixement oficial, supeditada a la
realitat lingüística (oficial) d’Aragó. En la mateixa línia, ens
trobem amb l’absolut desinterès —o interès contrari— per
part del govern autonòmic aragonès, que no preveu l’oficialitat del català i que el limita a un element de patrimoni
cultural, cosa que fossilitza la llengua i no en permet el desenvolupament social. No obstant això, des del 1984 s’han
incorporat classes de català en l’horari lectiu a la Franja i el
nombre d’escoles que les van oferir es van duplicar els cinc
anys següents.
Cal mirar amb optimisme de futur aquest procés de canvi
que tenim al davant, materialitzat gràcies a la voluntat del
poble de la Franja i la demanda dels pares d’alumnes que
aposten, almenys, per un bilingüisme real. Així doncs, el català a les escoles i als instituts es cursa com a assignatura
optativa de llengua de dues sessions de 45 minuts o 1 hora
dins del currículum. Als centres de formació professional,
es compta amb classes de català d’1 o 2 hores setmanals.
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A la Jornada de Dignificació Lingüística del 2015, celebrada a Fraga, ja és
va parlar de la problemàtica de l’escola i la llengua a la Franja de Ponent.

LA FRANJA DE PONENT
Foto de la Jornada de Dignificació Lingüística del 2015. De dreta a esquerra, Pepa Nogués (Clarió), Marta Canales, Marcel Pena i Cristina Royo.

No obstant això, amb matisos que comentarem més tard, generalment no s’utilitza com a llengua vehicular, atès que gran
part del professorat no és de la Franja i no té coneixements
de català. A més, l’elecció de la llengua d’una classe queda
en mans del professor, atesa la falta de reglamentació oficial.

desapareix de l’àmbit acadèmic a nivell real i a segon de batxillerat no hi ha un gran nombre d’estudiants que decideixin continuar amb les classes de llengua per la seva “poca
utilitat”, quelcom comprensible en un moment en què tenen
més quantitat de feina.

A secundària, es va possibilitar que la llengua vehicular fos
el català en una assignatura de tot el pla docent i, per tant,
un professor amb la formació exigida podia cursar la seva
assignatura en català, la qual cosa permetia aconseguir la
titulació de català dins de l’educació pública aragonesa.

Més enllà d’una qüestió de temps de dedicació a l’assignatura, el problema és que el català no es desenvolupa de manera professionalitzadora i, per la manca de normalització
que mostra, no neix la necessitat de donar-li un ús escrit
adequat a la varietat lingüística, debat que aquí no escau,
però que, d’alguna manera, supedita el parlant franjolí a un
estàndard que es troba tant lluny de la seva realitat.

En aquest context trobem, en la majoria dels casos, un fort
distanciament entre el docent i l’alumne, el qual parla català
al pati, a casa i en tots els àmbits de la seva vida personal,
però quan va al col·legi ha de canviar la llengua, com qui
canvia el registre per qüestions de formalitat. Així, el català s’acaba estudiant com si es tractés d’una segona llengua
o d’una llengua estrangera. Les eines d’estudi de l’alumnat
afavoreixen també l’alienació lingüística; ens trobem amb
manuals de llengua catalana que vénen del Principat, per la
manca de llibres editats al nostre territori. Es dificulta, per
tant, que es tingui en compte la varietat (o varietats) dialectal, de manera que l’alumne relaciona el seu català amb un
català “fals” o “incorrecte”, i el català que aprèn a l’aula li
resulta aliè, i tot plegat no facilita la complicitat lingüística
amb altres territoris catalanoparlants.
L’assignatura de català a l’institut era de dues hores (de vegades, menys), en comparació amb llengua castellana, a la
qual es dedicava almenys tres hores. A la pràctica, el castellà segueix sent la llengua de l’escola i la llengua de prestigi, conseqüentment. Aquest fet s’accentua encara més al
batxillerat, quan l’alumne s’ha de preparar per a les proves
d’accés a la universitat dins del marc aragonès. El català

A Mequinensa, l’any 1984 es va signar la Declaració de Mequinensa, amb
la qual s’incorporava l’assignatura de català a les escoles de la Franja. A
la imatge, el castell de la població.
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El fet que no hi hagi centres d’educació superior a la Franja fa que els alumnes que vulguin cursar estudis superiors
hagin d’anar a les universitats aragoneses o catalanes. Cal
esmentar que el jovent de la Franja s’inclina més fàcilment
que el jovent aragonès a l’hora d’escollir universitats catalanes, la qual cosa mostra una clara proximitat cultural entre
la Franja i Catalunya. Tot i així, no són pocs els qui poden
admetre que no se senten tan còmodes escrivint en català
com en castellà, cosa sobre la qual hem de saber ser crítics
i capaços d’analitzar els errors que pateix l’ensenyament al
nostre territori; errors que no hem d’analitzar tant en l’àmbit intern de les escoles, sinó més aviat en el polític.
Malgrat la possible recuperació de consciència lingüística
que hem pogut observar, la consideració de la varietat de la
Franja com a llengua catalana segueix suscitant polèmica,
atès que no pot esser desvinculada d’una dualitat ideològica. Ambdues visions giren entorn del debat sobre el nostre
marc polític, i la defensa del català a la Franja es troba
en el punt de mira per a totes aquelles persones que no es
qüestionen l’espanyolisme com a supremacia d’una llengua
i cultura imposades, ni molt menys es plantegen desencallar-se dels límits autonòmics de l’Estat.
Vegem, doncs, l’espanyolisme imperant sobre una consciència encara fràgil i un complex d’inferioritat lingüística que
impossibilita la complicitat amb la resta de territoris de la
mateixa comunitat lingüística i l’avanç social de la llengua.
D’aquesta manera, els habitants de la Franja han d’utilitzar
topònims locals per anomenar-la i es defuig el debat polític de base. Aquest distanciament entre el mateix parlant i
la seva llengua afecta greument la manera com s’estudia el
català i l’actitud envers la llengua, no només per part dels
alumnes, sinó de tota la comunitat educativa.

El fet que la Franja sigui un territori rural amb fronteres
poc definides dificulta també l’avanç en el terreny lingüístic
i la defensa del català. Aquest factor també és determinant
per entendre la consideració de la variant de la Franja com
quelcom informal o familiar i el sentiment de derrota general de cara a la supremacia del castellà en els àmbits professional i administratiu.
Un altre factor que cal tractar per entendre aquest conflicte
és l’aparent orgull d’identitat regional i lingüístic, que podria ser determinant per entendre l’allunyament amb la resta de territoris catalanoparlants. No obstant això, cal també
analitzar-ho des d’una perspectiva espanyolista imposada,
pel fet que no ocasiona una obertura de consciència, sinó
que més aviat reforça l’oficialitat del castellà en contraposició a la infravaloració del català. A més, cal tenir en compte
la dificultat de teixir xarxes amb la resta de territoris catalanoparlants, atès que l’Estat afavoreix molt més el contacte
directe amb Aragó.
El sentiment de lleialtat regional de la Franja no representa
un problema polític de cara a la normalització, sinó més aviat una eina emancipadora, però per ésser real ha de superar
a poc a poc l’espanyolisme imposat. És evident que l’estudi
del català estàndard a les escoles és una victòria a partir de
la qual hem de seguir treballant, però sobretot en direcció a
la dignificació de la nostra varietat.
L’ús del català en l’ensenyament és clarament insuficient,
si pretenem que la llengua ens sigui una eina d’empoderament, que es pugui utilitzar en tots els àmbits socials i amb
totes les competències necessàries. Com caminar fins aquí
és la pregunta, i en lloc de ser derrotistes, hem de valorar-ho
tenint el compte la realitat que vivim dins d’un marc
lingüístic sense regulacions i en un estat d’autonomia que no n’afavoreix el
desenvolupament.

Cartell informatiu situat a Montanyana, nucli poblacional del Pont de Montanyana. Al cartell, íntegrament en
castellà, hi podem observar la toponímia pròpia traduïda.
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En l’àmbit acadèmic, cal seguir valorant cada professor que fa el pas de parlar
la seva llengua a classe enfront una comunitat i una
política educatives no tan
favorables al canvi, seguir
fent que les reformes aconseguides es materialitzin
veritablement i no quedin
a l’ombra de la dinàmica
general i continuar teixint
xarxes de comunicació amb
la resta de la comunitat lingüística per enfortir la nostra identitat en direcció a
un projecte comú.

LA FRANJA DE PONENT

LA FRANJA, TOC
D’ATENCIÓ PER A UN
TERRITORI QUE SE’NS DESFÀ
JOAQUIM TORRENT

A la Franja de Ponent hi ha una catalanitat primigènia, consubstancial —molts cops els que l’ostenten, però, no l’autoperceben—, de la qual la mateixa llengua és la mostra més
evident, fins al punt que el concepte Franja en depèn, ja
que en negar la llengua també se’n nega l’existència. Si s’hi
parla català, no és perquè sí, ni és un fet accessori, al contrari! Constitueix un fet cabdal que ens remet a l’existència
d’una sèrie de trets comuns amb la resta de terres de parla
catalana. Una llengua no neix per generació espontània, hi
ha d’haver uns fonaments geogràfics, antropològics, socials, històrics, culturals... comuns i propis del seu territori
originari que han contribuït a la seva configuració i permanència. Uns fonaments que, certament, també es donen a
la Franja, malgrat la seva posterior inclusió en determinats
límits polítics, en darrera instància, sobrevinguts i imposats. Aquests límits, d’altra banda, no han estat tampoc tan
nítids com sembla, i han patit fluctuacions i polèmiques al
llarg de la història, la darrera mostra de les quals ha estat
el desmembrament del bisbat de Lleida, amb el lamentable
colofó de l’assumpte dels anomenats “béns de la Franja”,
que ha afectat especialment el Museu de Lleida. Tot plegat,
a més, ha anat acompanyat d’una interacció constant, a escala social, amb les altres terres de parla catalana, que han
estat la destinació principal de la seva emigració, així com
un dels principals interlocutors en les relacions comercials
i el lloc preferit a l’hora de beneficiar-se de la sanitat o de
l’educació superior.
A més, per damunt de les línies frontereres dels mapes hi ha
els límits reals, molt condicionats al llarg de la història per
característiques i fenòmens propis de l’àmbit de la geografia

física. En el nostre cas, tenim la zona dels Monegres, que a
causa de la seva extrema aridesa ha actuat com a veritable
barrera per a les relacions humanes entre est i oest. Pierre
Vilar ja constatava la importància d’aquest tipus de zones a
l’hora d’individualitzar comunitats humanes en ressaltar el
paper exercit per la zona àrida i despoblada existent al nord
de Salses, la qual històricament ha separat terres catalanes
i occitanes.

La llengua continua sent font de conflictes en alguns punts de
la Franja de Ponent.
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Fraga és un dels pocs nuclis de la Franja que, lluny de perdre habitants, en guanya.

Certament, no hauríem de pensar només en la llengua aïlladament o de manera exclusiva, sinó entendre la Franja com
un conjunt de territori i persones (amb determinades característiques culturals) que hi viuen. Llevat de Fraga i de pocs
nuclis més la resta de la Franja, aquest territori es veu sotmès a una despoblació i un envelliment galopants, amb tot
el que això comporta d’immobilisme i manca d’iniciatives.
Paral·lelament, en els pocs llocs on hi ha un cert dinamisme
econòmic, ja sigui per la indústria i l’agricultura (Fraga) o
pel turisme (els dos extrems), es produeix una afluència de
nouvinguts que, pel seu caràcter d’al·lòfona i per la manca
d’autoestima dels mateixos habitants, s’integren al marge
de la llengua, amb la qual cosa, en un cercle viciós, s’agreuja la despersonalització. També cal fer notar que el creixement no és harmònic, motiu pel qual Fraga registra un creixement vertiginós i desvinculat de la resta de la Franja, la
qual cosa no ajuda gens a la seva cohesió. I a tot això, hem
d’afegir-hi un fenomen molt negatiu: la política de “posar
fronteres”, per part dels poders autonòmics, on abans no
n’hi havia o eren molt febles, amb la qual cosa s’incideix
negativament en els fluxos de béns, serveis i persones.
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Fins fa pocs anys la catalanitat d’aquestes terres es va mantenir —ni que fos de manera inconscient—, tot i la secular
marginació provinent de l’Estat; en part, per la seva mateixa
situació perifèrica i el predomini de formes de vida rurals,
per inèrcia i rutina, si es vol, d’una manera natural i espontània, tot i no tenir cap suport. Evidentment, aquesta situació
era, malgrat les aparences, inestable i d’una gran fragilitat,
sense la menor consistència per resistir qualsevol canvi que
pogués sobrevenir. I així, malauradament, ha estat. La combinació de les noves formes de modernitat aparellades a la
globalització i a la revolució digital, juntament amb els canvis demogràfics i la manca de poder propi i d’instruments
eficaços —com ara una escolarització “en” català, no només
reduït a una assignatura— per assegurar la continuïtat en
l’ús de la llengua, ha esdevingut un còctel fatal. Com diu l’escriptora i periodista de Saidí Mercè Ibarz “de ser [la Franja]
el lloc del domini lingüístic on més s’enraona l’idioma va
passar a ser un dels que any rere any ho deixa de fer amb la
mateixa intensitat”. Una situació que, com hem apuntat, no
es pot deslligar de la no integració lingüística de la població
d’origen forà, ni tampoc de la instauració in crescendo de
la interrupció de la transmissió generacional de la llengua,

Com ens acaba d’alertar el sociolingüista matarranyenc
Natxo Sorolla, a la vista dels darrers informes i estadístiques, la substitució lingüística ja és un fet a la Franja, que
avança sense aturador des de les zones amb més força
demogràfica i econòmica. Per exemple, el pedagog fragatí
Francesc Ricart, en un article a la revista L’Escletxa, deia:
“Aviso que això s’acaba.” I ho deia en referència a l’informe
de la Xarxa CRUSCAT del 2012, en què es podia llegir que
“l’aspecte més negatiu l’hem de cercar en la promulgació
d’una normativa absolutament ineficient a l’hora de subvertir l’estatus de minorització de la llengua catalana en el
territori aragonès”, una situació que, malgrat la postergació
de la denominació “LAPAO”, es continua mantenint, perquè
s’opta, des de les institucions aragoneses, llevat d’accions
puntuals i simbòliques, però poc efectives, per una política
de “laissez-faire” combinada paradoxalment amb un gran
afany de control i d’“establir límits” en tots els ordres.
No hem d’oblidar, per fer-nos una composició de lloc, a fer
un cop d’ull als fluxos econòmics, i veurem com tradicio-

nalment tota la zona central i gran part de la zona pirinenca
de la Franja —llevat de Benasc, més lligada a Osca— gravitava, i encara ho fa, al voltant de Lleida, que es configura
com un centre regional de primer ordre i depassa clarament
els límits del Principat. En canvi, la zona del Matarranya
es troba vinculada, a través d’Alcanyís, i també de Casp, a
Saragossa —i ara encara més intensament amb les noves
comunicacions. O sigui, que els dos extrems de la Franja
s’escapen de l’influx de Lleida, que, a més, s’intenta disminuir a favor d’Osca i de nuclis subordinats (Barbastre,
Montsó, Graus...). Indubtablement, també, la influència de
Lleida ha estat disminuïda per la partició del bisbat; de tota
manera, cal dir que a la part occidental la llengua que feia
servir l’estament eclesiàstic era únicament la castellana. La
partició del bisbat, però, ha estat, en certa manera, compensada per la posada en marxa de la Universitat de Lleida,
que, com a gran equipament cultural, ha sabut atraure molts
joves de la Franja.
Com veiem, ens trobem en uns moments decisius per a la
pervivència de la catalanitat a la Franja, i amb moltes incògnites de cara al seu futur, amb nous reptes i l’agreujament de
fenòmens ja existents. Tot i que, malgrat les dades objectives, la majoria gens afalagadores, estem obligats a mantenir
l’esperança i a fer tot el que puguem —per insignificant que
sigui— per intentar modificar la situació. Davant aquesta
realitat tan preocupant, hauríem de realitzar, com a mínim,
un esforç reflexiu suplementari per encarar-nos-hi, tenint
ben present que el temps i les dinàmiques socials juguen en

El Ball dels Totxets és una de les festes populars que se celebren a Camporrells durant l’estiu, quan el poble veu multiplicada la seua població.
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un fenomen força alarmant —lligat a la manca d’autoestima
i a l’ocultació de manera sistemàtica de la llengua davant
forasters i nouvinguts. A més, per acabar d’agreujar la situació, hem de pensar que la majoria de catalanoparlants són
gent gran. Com a mostra, tenim el poble de Camporrells,
que de tenir 1.000 habitants ha passat a tenir-ne 70, i d’edat
avançada, la qual cosa vol dir que ens trobem davant el preludi del desert demogràfic.

LA FRANJA DE PONENT

El riu Noguera Ribagorçana al seu pas pel Pont de Montanyana. Aquest poble marca el límit autonòmic entre les comunitats autònomes
d’Aragó i Catalunya.

contra nostra. Fruit d’un primer intent de reflexió, passem a
exposar tot seguit unes quantes propostes que no són, però,
més que una petita part de les moltes que es podrien fer.
En primer lloc, ens caldria considerar que sempre serà millor actuar, a banda de fer-ho des del mateix territori, des
de la proximitat, és a dir, des de Lleida (o Tortosa), que no
pas des de Barcelona, encara que tampoc no hauríem de
menystenir la potencialitat de la gran urbs catalana per fer
d’altaveu mediàtic.
A més, és un fet que, per damunt de declaracions retòriques i grandiloqüents, el que acaba comptant és la interrelació quotidiana —que caldria mantenir i afavorir—; així,
per exemple, són més efectives determinades actuacions
pràctiques no necessàriament vinculades a la llengua, com
ara l’atenció mèdica que reben molts franjolins dels sistema
sanitari del Principat.
D’altra banda, la mateixa proximitat geogràfica és un factor
que cal tenir en compte: seria bo incentivar, des de les comarques contigües del Principat, especialment, anar més a
la Franja; per exemple, des de Lleida fins a Fraga, i aconseguir que els lleidatans s’hi passegessin, per carrers i places,
parlant en la nostra llengua i fent compres i consumicions.
Evidentment, també caldrien mesures polítiques, comunicacionals i educatives —tot i que ara per ara la immersió es22

colar és un somni—, però aquesta ja seria una altra qüestió,
més complicada i únicament factible a partir de l’actuació
al món comarcal i municipal. En aquest sentit, seria molt
important poder obtenir un reconeixement efectiu —i fet
per experts— dels territoris catalanoparlants a l’Aragó,
començant per establir comarques d’àmbit territorial catalanoparlant, no mixtes, com quasi totes les actuals de
la Franja.
Caldria també prestar especial atenció a promoure un desenvolupament racional, sostenible i territorialment equilibrat. No pot ser que hi hagi una població que creix fora mida
—Fraga— i que la resta de la Franja —especialment els municipis més menuts— pateixi un despoblament galopant.
Per acabar —per ara—, no podem oblidar tampoc el gran
potencial que presenten els descendents d’antics emigrants
—o ells mateixos— residents en altres territoris de parla catalana, encara que, per ser realistes, molts d’aquests, i els
seus fills, en els darrers temps —a diferència de temps més
reculats— en anar a raure a zones suburbials castellanitzades s’han desconscienciat, com es pot paradoxalment
comprovar quan van de vacances a les antigues poblacions
d’origen. Tanmateix, si entre tots aquests franjolins i descendents es pot aconseguir que hi hagi un cert nombre mínimament actiu i compromès, seria molt positiu, ateses la
relació i la influència directes que mantenen amb la gent de
la Franja.
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LES ASSOCIACIONS A LA FRANJA.
EL “CAS” DEL CASAL
JAUME I DE FRAGA
FRANCESC RICART

Mots per introduir-nos en la Franja (perdó pels tòpics)
Perdó pels tòpics. Així solc començar quan em demanen de
parlar sobre la Franja, fent referència a aspectes que planen quan es parla de la Franja de Ponent. Franja de Ponent?
D’Aragó? Ara pareix que convenim a dir-ne la Franja, sense
determinant. Servidor la considera “de Ponent”, del ponent
català, i d’aquí la singularitat de la referència d’aquestes
terres. De l’altre costat, quan es van adonar que hi havia
un territori estrany de la seua administració, en van córrer a dir “Franja Oriental de Aragón”. Una altra pregunta:
Existeix la Franja? Fins fa quatre dies ni ens reconeixíem,
no hi havia cap relació personal entre la gent de pobles tan
distants com Benavarri o Calaceit, posem per cas; potser el
futbol havia facilitat el “desplaçament” i la visita de Fraga
a Favara, sense saber, però, que “l’equip” trepitjava una comarca amiga. La Franja és una invenció, un artifici al voltant
de la llengua comuna, des del Pont de Montanyana fins a
Pena-roja de Tastavins.

gua catalana i, alhora, per a situar la Franja de Ponent en el
mapa. Al meu entendre, es tracta del fet més important amb
la incorporació de l’ensenyament del català a les escoles.

Un tòpic nou: a la Franja s’ensenya el català a les escoles i
als instituts. Bé, nou des de 1984, quan disset alcaldes van
signar la Declaració de Mequinensa. I és cert que s’hi ensenya tot i la fragilitat de l’ensenyament que es considera opcional per a les famílies i no és encara EN català. Una constatació dolorosa: la implantació d’un aragonesisme exacerbat en aquestes comarques, aparellat els últims temps amb
l’anticatalanisme. Què hi farem!
Les associacions culturals
L’aparició a la dècada dels vuitanta de les associacions culturals suposa un fet cabdal per a la recuperació de la llen-

Portada de la publicació Temps de Franja. Cor-respon al número que
anunciava la creació d’lniciativa Cultural de la Franja.
Foto: Francesc Ricart.
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Publicacions. Llibres de diferents col·leccions publicats per les associacions culturals de la Franja. Foto: Francesc Ricart.

Començarem pel final: el mes de març de 2003 es crea Ia
Institució Cultural de la Franja, esdevinguda en Iniciativa
Cultural de la Franja (ICF) mesos després. ICF es va crear per aixoplugar les associacions culturals existents a
les tres comarques des dels anys vuitanta: l’Associació
Cultural del Matarranya (ASCUMA), els Consells Locals de
la Franja i l’Institut d’Estudis del Baix Cinca-IEA. Aviat s’hi
va incorporar el Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib). A
més de l’aixopluc, la ICF es proposa una acció conjunta
representativa del territori, una acció que ha destacat per
defensar la cooficialitat de la llengua catalana a l’Estatut
d’Aragó; així mateix, promou la publicació de llibres i coordina jornades culturals de promoció i defensa de la llengua catalana de les associacions. El president de la ICF és
Artur Quintana, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i membre d’honor de l’Academia
del Aragonés. ICF també edita la revista Temps de Franja,
una iniciativa que va tenir en Josep Galán un dels pares i en
Màrio Sasot, el primer director, fins al 2012. Des d’aleshores, la coordinació de Temps de Franja correspon a Carles
Serés i Isabel Calaf, i compta amb un consell de redacció amb responsables de les seccions que es dediquen al
Matarranya, el Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, Aragó
i Països Catalans. Per aquesta publicació, hi passen amb
freqüència personalitats com Ramon Sistac, Hèctor Moret,
Quim Gibert, Josep Espluga, Glòria Francino o el mateix
Artur Quintana.
La primera entitat de la Franja va ser l’Associació dels
Consells Locals de la Franja (1984), amb seu a Tamarit, que
abastava les comarques de l’Alta Ribagorça i la Llitera. Va
disposar de la revista Desperta Ferro, una publicació amb
només vuit números de vida, que es deixa de publicar el
1991. Els Consells van ser pioners a defensar la llengua i
la cultura catalanes a la Franja, l’objectiu de tot l’associa-
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cionisme cultural. Aviat, però, va reduir la seua activitat i
fa temps que la podem considerar inactiva. Més endavant
es va constituir el Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib),
amb dues seccions, a Benavarri i al Pont de Suert. Ha editat
una revista, Ripacurtia, i es proposa “l’estudi, la conservació i l’aprofitament dels valors culturals de la Ribagorça”.
És una filial de l’Instituto de Estudios Altoaragoneses.
L’Institut d’Estudis del Baix Cinca també és filial de l’Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEBC-IEA) des del 1989,
prové d’Afraga-Institut d’Estudis Fragatins, una associació
dedicada a Fraga que va editar setze números de la revista
Batecs des de l’any 1988 fins al 1994. L’IEBC-IEA, amb l’objectiu de recuperar i dignificar la llengua catalana, organitza jornades culturals, entre les quals destaca la que cada
mes de novembre atorga el Premi Josep Galán a la normalització cultural i lingüística. Josep Galán, desaparegut el
2005, ha estat una figura clau per a la Franja. L’IEBC-IEA ha
anat editant, des de 1997, l’anuari Cinga. Cal destacar també, entre molts llibres publicats, l’edició de les col·leccions
La Gabella, Quaderns de la Glera, Quaderns de les Cadolles
i Quaderns del Cingle, aquestes tres en coedició amb
ASCUMA, dirigides per Esteve Betrià. Destaquem, dins La
Gabella, els tres volums de Bllat colrat! Literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça.
ASCUMA, amb seu a Calaceit, és l’associació de la comarca
del Matarranya, que acull també la seu de la ICF. Cal destacar-hi, com la de Fraga, la celebració anual de la Trobada
Cultural del Matarranya (aquest 2018, l’edició número 28).
ASCUMA ha estat segurament el pol més actiu de l’associacionisme d’aquest últims anys; en qualsevol cas, valgui recordar que des “del Matarranya” ix, ara trimestralment en
paper i també en línia, la revista Temps de Franja. Revista
de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó, un petit gran

El Casal Jaume I de Fraga
En el marc exposat, veiem, des dels anys vuitanta, una
Franja coberta per les associacions culturals i l’ensenyament del català incorporat a les escoles des del curs 19841985. A aquestes altures —venint d’on veníem, la misèria
més absoluta—, hem d’estar contents. N’havíem d’estar,
de contents? Les associacions havien (i han) fet eixir a la
superfície i salvat la llengua, l’element primordial d’aquest
subjecte que anomenem Franja; altrament, l’escola havia
entomat l’encàrrec de la preservació i continuïtat del català
a les noves generacions. Feina feta? Ben entrat el segle XXI,
doncs, podíem pensar en un avenç important per a conformar la personalitat del nostre territori. Insistim a valorar
la situació com a molt positiva en considerar d’on veníem.
Tanmateix, hi havia un flanc poc tractat, que a alguns ens
pareixia volgudament silenciat o, si més no, oblidat de manera negligent: el de la personalitat catalana, la catalanitat
d’aquestes terres. N’hi ha prou de focalitzar tot el treball
en la llengua, tal com han fet les associacions? És cert que
l’objectiu de les associacions sempre comporta la llengua i
la cultura catalanes i, tanmateix, la feina de tants anys entenem que no s’ha traduït guanyant en catalanitat, més aviat al
contrari, avui, en aquest segle XXI, a la Franja s’han perdut
bona part dels referents “catalans”.
De la catalanitat de la Franja, d’això volia tractar el Casal
Jaume I. Em permeto una autoreferència (ja em perdonareu). Jo escrivia el 2005: “[...] que no ha de ser tan estrany
i antinatural treballar per la catalanitat des de la Franja de
Ponent, buscant la coincidència d’estratègies amb la resta
dels qui tenen el teu mateix problema i la mateixa aspiració,

i això és el que volem alguns, ja sabem que som pocs, però
d’alguna manera tenim raó, potser no tota la raó, però tenim
raó, i per això, malgrat tot, penso que val la pena [...]”. (Final
de “No tinc por de la bèstia aragonesa”, article publicat a
Temps de Franja, núm. 51 i 52).
Treballar per la catalanitat de les nostres comarques, entesa, la catalanitat, com allò que conforma la personalitat
lingüística, cultural i socioeconòmica del territori, i superant el graó —fonamental, això sí— de la llengua. Calia, i
cal, treballar per dignificar i impulsar el català com a llengua pròpia de la Franja i alhora vetllar (o desvetllar, més
ben dit) la catalanitat que ha estat somorta, desapareguda
o, directament, amagada per l’statu quo, o siga, per l’acció
adversa i la inacció de les administracions al llarg de tants
anys, sobretot els de la llosa del franquisme, però també els
anys d’autonomisme que han tingut en la Franja un focus
d’exacerbació de l’aragonesisme amb el corresponent efecte de descatalanització.
El Casal Jaume I de Fraga apareixia com un casal més d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Ras i curt, penjava
de ca l’Eliseu Climent. Per què es va prendre aquesta opció?
Per què no es va trucar a la gent d’Òmnium Cultural que,
des de Lleida, ens hi haurien acollit amb tots els braços?
Segur que ho heu endevinat: no era prudent organitzar-nos
des d’una entitat catalana, del Principat; era més neutre ferho “amb València”, menys sospitós de catalanisme.
Des de l’any 2000 fins al 2009, el Casal Jaume I de Fraga va
actuar, amb tots els ets i uts, com un casal més de la xarxa
de casals de la marca ACPV. Per bé que es va iniciar la posada en marxa de més casals (Mequinensa, Castellonroi...), va
ser el Casal de Fraga, amb una seu física de l’entitat, una jun-

Correllengua (presentació a Lleida). Presentació del Correllengua del 2004 a Ponent, amb representants del Casal Jaume I, CAL, ACPV
i Òmnium Cultural.
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miracle que dura des del novembre de l’any 2000. Aquest
proppassat mes de novembre n’ha eixit el número 139.

LA FRANJA DE PONENT

Manifestació per la unitat del Museu de Lleida. El Casal Jaume I de Fraga ha estat present en les reivindicacions en defensa del Museu de Lleida. Al
centre de la foto, apareix Marta Canales, representant del Casal.

ta i uns socis, i amb un programa per desenvolupar a favor de
la catalanitat de la Franja de Ponent, el que va desplegar una
acció continuada al llarg d’una dècada. Sense baixar al detall,
l’actuació del Casal ha incidit aquest temps (o ho ha intentat) a defensar la llengua del territori amb accions “més militants”, com l’organització de les edicions del Correllengua a
la Franja; formar part de l’Observatori de la Llengua Catalana
que, entre altres objectius, es proposava l’elaboració d’informes anuals sobre la situació de la llengua en el territoris de
l’àmbit lingüístic quant a l’ús social i l’acompliment de la legislació vigent, o fer el seguiment de l’aplicació de la Carta
europea de llengües regionals o minoritàries. El 2006, el
Casal Jaume I de Fraga va acollir les III Jornades de l’Observatori, on, entre més punts, es va atacar la qüestió de l’oficialitat pendent del català a l’Estatut d’Aragó.
El Casal, com ha estat dit, ha traspassat l’àmbit de la llengua i ha estat present en els moments més rellevants i difícils que s’han viscut i es viuen a Ponent. Amb una participació singular en la problemàtica, primer de la segregació
de les parròquies del bisbat de Lleida i, aquests anys, amb el
conflicte dels béns religiosos del Museu comarcal i diocesà
de Lleida. El Casal Jaume I, per exemple, va formar part
de l’Associació Amics del Museu, l’entitat més significada
a fer front al conflicte. Ha estat l’única entitat de la Franja
que s’ha manifestat a favor de mantenir les obres al Museu,
d’acord amb la proposta catalana. De la mateixa manera,
el Casal ha fet costat als lleidatans contra la vergonyosa
eixida de les obres cap al monestir de Sixena. En aquesta
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línia, també ha fet costat a les campanyes en defensa de la
recepció de TV3, ha impulsat i publicat manifestos a favor
de la consulta del 9-N i del referèndum de l’1-O al Principat
(es van publicar a Vilaweb).
Avui, el Casal Jaume I de Fraga viu moments, diguem-ne, de
to baix. Amb la crisi d’ACPV arran de la guerra pels repetidors de TV3, al tram final de la primera dècada, el nostre
Casal va rebre de valent i, amb la retallada lògica i necessària
de recursos, vam haver de plegar veles i deixar el local que
ja havia arrelat a Fraga i passar a viure sense l’aparador físic.
Des de llavors cap ací, la feina ha continuat, però amb aquest
handicap, certament, determinant. Tanmateix, els temps són
els que són i el Casal Jaume I ha treballat i s’ha fet sentir, si
més no, davant els fets i els problemes més vistents d’aquests
temps, com hem escrit més amunt, i també, fent costat a les
associacions, hem participat davant les vicissituds de la denominació i denigració del català a la Llei de Llengües d’Aragó (allò del LAPAO), o donant suport a persones denunciades als jutjats (Artur Quintana, el sociòleg Natxo Sorolla i
el docent Manel Riu) per la FACAO (que rima amb la sigla
anterior). Finalment, i parlant dels temps que vivim, el Casal
Jaume I ha firmat amb el Moviment Franjolí per la Llengua
(MF) un acord per a col·laborar en diferents àmbits, com ara
la redescoberta del territori i la implicació amb els interessos
de les entitats dels Països Catalans. Un exemple d’aquesta
relació ha estat la campanya per lliurar agendes escolars
per al curs 2016-2017, que va ser possible a partir de la col·
laboració amb Plataforma per la Llengua i MF.
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Per tancar
Són temps difícils per a l’associacionisme que treballa a la
Franja. Les associacions que es mouen en l’àmbit de la defensa i la dignificació del català, recolzant-se en el postulat
que el català és una llengua pròpia d’Aragó —argument que
corre des del 2007)—, veuen el camp d’acció limitat pel fet
que no compten amb prou suport de les administracions local i aragonesa, i alhora no acaben de fer forat a la societat
que les mira i vol veure, com sempre, amb malfiança per la
seua defensa de la llengua catalana.
El Casal Jaume I, no ens enganyem, té difícil la possibilitat de
treballar i incidir a favor de la catalanitat de la Franja, superant
l’àmbit estrictament lingüístic. I, tanmateix, cal treballar-hi
per explotar els altres àmbits que compartim amb les comarques, diguem-ne, homòlogues: la Ribagorça, la Noguera, el
Pla de Lleida i el Baix Segrià, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta...
Si voleu, ho hem de fer des de la condició de frontera, però

Pintades dels ultres al Casal. El local del Casal Jaume I de Fraga
va rebre atacs de grups ultres en més d’una ocasió. Foto: Arxiu del
Casal Jaume I de Fraga.

formant part d’un marc territorial amb interessos econòmics
comuns, on les tradicions i l’univers cultural són compartits i
el rerefons històric només cal mostrar-lo. Vet ací el repte.

Confiem en els
productors locals que
ens acompanyen
des de fa anys
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El museu m`'es Trepat
VISITES GUIADES · MC TREPAT · FESTIVAL ART CONTEMPORANI EMBARRAT · TEATRE · PLATÓ
CINEMATOGRÀFIC · SOM ESTUDI FOTOGRÀFIC · PASSAREL·LA DE MODA · TALLERS PER A ESCOLARS I
FAMÍLIES · JOC DE L’EMBARRAT · TALLERS D’ENGRANATGES · TALLER D’EMOCIONS · MUSICACREACIÓ:
VÍDEOCLIPS MUSICALS A CAL TREPAT · VISITES TEMÀTIQUES · CONCERTS DE PETIT FORMAT ·
JORNADES PER A EMPRESES I PROFESSIONALS · CONFERÈNCIES

i Museu DE LA MECANITZACIÓ
AGRÀRIA CAL TREPAT

Av. Josep Trepat Galceran, s/n · 25300 Tàrrega
T. 973 311 616 · informacio@museutrepat.cat
www.museutrepat.cat
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VISITES GUIADES
Diumenges a les 11 h i a les 12:30 h,
sense reserva prèvia.
De dilluns a dissabte les visites
s’han de concertar.
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DIVERSÀRIUM
Margarida Troguet
Fotos: Centre de Titelles

El Centre de Titelles de Lleida,
Premi Nacional de Cultura 2018
Com i per què puges a l’escenari a recollir un Premi Nacional
de Cultura? Aquesta pregunta és la que hem fet a Elisabet Vallvé
Agustí i Oriol Ferre Samon, que el dia 12 de juliol del 2018 van
pujar a l’escenari del Teatre Zorrilla de Badalona a recollir el Premi Nacional de Cultura 2018 per al Centre de Titelles de Lleida,
un premi que reconeix la trajectòria i el talent d’una entitat que
fa 32 anys que desenvolupa una fructífera activitat creativa.
Per parlar sobre la transmissió artística i empresarial i sobre la tradició artística familiar hem preparat un monòleg, un diàleg i un
breu epíleg. Perquè aquest és el primer Premi Nacional de Cultura en l’àmbit de les arts escèniques que s’ha recollit des de Lleida!
Monòleg de l’Eli
Per parlar de la família Vallvé i de les seves arrels artístiques,
ens hem de remuntar al meu besavi, Joan Vallvé Pujol, pintor,
dibuixant i aficionat al cinema. Tant era així que casa seva estava plena de màquines de cine. Va morir als 37 anys, però a
casa teníem quadres seus i de petita ja em meravellava el seu
realisme a l’hora de fer retrats.
De l’avi Andreu Vallvé en puc explicar més coses. Ens va deixar
als 61 anys, però sempre ha estat present en el record familiar.
Era un home alegre, molt treballador i un pare vocacional, ja
que va tenir deu fills. Va ser escenògraf, pintor, professor, escriptor i creador d’obres de teatre. Va ser deixeble de J. Mestres
i Cabanes, amb qui va treballar com a encarregat del seu taller
al Liceu. Més tard, va crear el seu taller d’escenografia, on va
tenir treballant-hi Fabià Puigserver. Va fer moltes escenografies
per a teatre i cinema. Va ser professor i secretari general de
l’Institut del Teatre de Barcelona i va obtenir el Premi Ciutat de
Barcelona de teatre infantil.
Com veieu, la feina era la seva passió, però la família, la seva
vida. Conjuntament amb la meva àvia, que tenia la carrera de
violí, se les empescaven perquè els deu fills que tenien visquessin tot allò amb il·lusió i anar-los traspassant l’amor per l’art.
Hem crescut amb les anècdotes de la família Vallvé, on la mú-
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sica i la plàstica sempre eren els protagonistes; creaven pel·
lícules amb super-8, pel·lícules animades, organitzaven trobades familiars i durant deu anys van representar uns pastorets
familiars que l’avi va escriure per als 50 cosins del meu pare i
que, anys més tard, els meus 23 cosins Vallvé i jo també vam
escenificar. Van donar vida a un poble deshabitat anomenat la
Guardia Pilosa, on van crear la seva festa major, van construir
els gegants, els capgrossos, l’himne... Encara ara sense els avis,
aquesta manera de fer l’han mantingut els meus tiets i cosins.
De petita, jo hi passava els estius, hi havíem après a fer doblatge, pel·lícules, concerts, cantates... sempre ens inventàvem
alguna cosa.
Amb aquest entorn familiar, el meu pare, de ben jovenet,
va començar a dibuixar al costat del meu avi. Es va iniciar il·
lustrant alguns dels seus llibres i ha acabat fent-ho en més de
50 contes. Durant molt de temps va col·laborar periòdicament
a les revistes Cavall Fort, Tretzevents i Rodamón mentre ajudava
el seu pare al taller d’escenografia. L’avi Andreu va ser el seu
mestre, diu sempre el meu pare ben satisfet.
Joan-Andreu Vallvé va fer Belles Arts i Escenografia a l’Institut
del Teatre, on va acabar fent de professor i va crear l’Escola de
Titelles. En aquella època ja festejava amb la meva mare, Julieta
Agustí. Ella l’acompanyava en tots els seus viatges, festivals de
titelles, conferències, jornades... pels diferents continents. Un
cop la faceta de la pedagogia dels titelles va estar consolidada,
van decidir deixar Barcelona, anar a viure a Lleida i crear el
Centre de Titelles de Lleida. Finalment, el món dels titelles va
guanyar! Ho englobava tot, escriure textos, dibuixar les escenografies, pensar els titelles, dirigir els actors... donar vida i
ànima a uns objectes inanimats.
Aquella època la recordo molt bé. Quan tornàvem de l’escola
el meu germà Bernat i jo sempre ens el trobàvem al seu estudi
dibuixant o escrivint. Ens encantava que ens expliqués en quin
projecte estava posat. Era un món fascinant, sempre amb mil
esbossos, diccionaris, llapis, retoladors, la taula ben bruta de
goma d’esborrar..., es passava el dia i la nit treballant, i això va
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durar tota la vida. Quan ja tenia l’edat de sortir de festa, anava
al seu estudi a dir-li bona nit i ens passàvem una bona estona
parlant de les seves creacions, ja podien ser les dotze o les
quatre de la matinada, sempre estava enfeinat.
Textos, dibuixos, esbossos, llibres, pintures, titelles... aquest era
el nostre dia a dia. A mi m’encantava dibuixar i pintar, i em vaig
llicenciar en Belles Arts, i el meu germà va estudiar Disseny. Tots
dos vam anar a la coral i al conservatori de música, en Bernat va
estudiar clarinet i jo, flauta travessera. La Julieta tenia la carrera
de piano i una gran capacitat per organitzar-nos amb els cosins
o els amics per tocar als casaments, a les comunions, en festes...
davant la família o els amics. A nosaltres ens encantava, sempre
anàvem amb els instruments a tot arreu.
Més tard, el Bernat i jo ens vam introduir en el món dels titelles
de ben jovenets com a músics/titellaires en molts espectacles
del Centre de Titelles. Ara que m’ho miro amb perspectiva,
només teníem prop de 16 anys quan vam començar a tocar al
Palau de la Música, a actuar al Teatre Nacional de Catalunya i
per molts teatres de Catalunya, de la resta de l’Estat i l’estranger. Per a nosaltres era ben normal anar de bolos.
Els pares ja se les empescaven perquè tot el seu món ens agradés. Els dies de la Fira de Titelles, de ben petits, ja fèiem de
reporters fent les fotografies i els vídeos de les companyies participants, ajudàvem en el muntatge de les exposicions, als tallers
de titelles..., i a poc a poc, com si es tractés d’un joc, vam anar
passant per totes les feines del Centre de Titelles i de la fira, des
de treballar al taller construint titelles, escenografies i fer d’actors, fins a treballar en l’organització de la fira. Tot ens agradava!
Finalment, tots dos vam deixar Barcelona, on havíem anat
a estudiar, i ens vam posar a treballar de ple al Centre de
Titelles. Ens estimàvem el projecte i sabíem el que això implicava, dedicació al 100%, amb la sort, però, que l’art, la
música i l’organització hi serien sempre presents.
Del pare hem mamat l’amor per l’art, la traça pel dibuix, la
pintura, la construcció, la constància en la feina i voler-la fer
ben feta, i de la mare, la música, l’empenta, l’alegria i el vessant organitzatiu, la clau perquè tot rutlli! Ella n’era una experta. Va estudiar Psicologia i Pedagogia. Tenia un instint innat
per ensenyar i una gran capacitat per resoldre els problemes i
trobar-hi bones solucions.
Em sento afortunada de la vida que he tingut i estic molt agraïda als pares, perquè ells han estat els nostres mestres.
Diàleg a tres bandes
(Eli Vallvé, Oriol Ferre i Margarida Troguet)
M.- Caram! El modus operandi d’aquesta família demana un
article més llarg, o millor una sèrie?
Així doncs, heu estrenat 23 espectacles. Sabeu quantes funcions heu fet?

E.- Ostres, és difícil de calcular. Els primers anys ni tan sols teníem ordinadors i no en tenim dades. Tot i això, sabem que és
entre 6.500 i 7.000 actuacions.
M.- Quants aplaudiments, i quants cops sortir a saludar!
E.- Vist així, són molts, sí!!! [riu].
M.- Però, Oriol, la teva infantesa a Menorca està molt vinculada a la natura i a la mar i…
O.- Sí, res a veure amb el que ha explicat l’Eli. El cas és que arribo a Lleida amb 16 anys i no conec ningú, i em toca començar
de zero. M’apunto als Escoltes que és l’única cosa que reconec
com a pròpia, perquè ja hi participava a les Illes, i també als Castellers i als Diables, per vincular-me al món cultural i a la ciutat.
M.- On coneixes l’Eli?
O.- Als Escoltes… [l’Eli riu].
M.- I?
O.- Doncs faig cap al Centre de Titelles per amor!
E.- (A part) Sí, però al principi la Julieta no li va posar fàcil [riu].
O.- S’hi va sumar que en aquella època el tècnic d’un dels espectacles del Centre em va proposar de fer-li una substitució.
Casualment, era Tino Agustí, treballador del Centre i de la Fira.
Tot junt va fer que aquell mateix any m’estrenés de voluntari a
la Fira de Titelles. Va ser quan vaig descobrir quina era la magnitud de la Fira. La plaça estava a petar i vaig entendre que era
un gran esdeveniment. L’any següent, quan faltaven quinze
dies per inaugurar la Fira, malauradament en Tino (nebot de
Julieta Agustí i cosí de l’Eli) va morir d’accident i juntament
amb l’Eli, amb només 22 anys, ens vam fer càrrec de tota la
part tècnica de la Fira de Titelles.
E.- Va ser un aprenentatge dur i intens. Era un món desconegut per a nosaltres, que vam haver d’aprendre en temps
rècord i plens de tristor.
M.- I Oriol, et vas integrar a l’equip?
O.- Sí, a partir d’aquell any ens vam fer càrrec de la producció
tècnica de la Fira des de Barcelona i després, en acabar els estudis i tornar a Lleida, ens vam sumar definitivament a l’equip.
La Julieta va ser qui em va ensenyar l’ofici.
M.- Però la columna vertebral eren la Julieta i el Joan Andreu
encara?
E.- Sí, eren ells, però duien a terme constantment un procés
d’acompanyament que feia que l’aprenentatge i les responsabilitats les anéssim adquirint sense saber-ho.
M.- I malauradament, un altre accident es va endur la Julieta i…
E.- Sí, va ser un cop molt dur i teníem molta por. El pare estava
a punt de jubilar-se, pensàvem que no estàvem preparats i
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que nosaltres no ho podríem tirar endavant. A més, teníem la
canalla molt petita… Se’ns presentava un repte important en
un moment molt difícil.
O.- Però, per sort, l’estructura era sòlida i estava ben arrelada
i assimilada. El nostre lema va ser “hem de fer equip i ho hem
de fer molt bé!”.
E.- Sí, els referents, les connexions, la forma d’organització i gestió
les havíem après i heretat de la Julieta, però havíem de demostrar les nostres capacitats i trobar el reconeixement del sector
aquí, a casa nostra, al país i en l’àmbit internacional.
M.- I, passats aquests anys, com us heu situat?
E.- Doncs, d’una banda, vam entendre que érem “orfes professionals”, que havíem perdut la mare, l’àvia, la mestra, l’empresària…, però que teníem la vàlua patrimonial de tot el que
havíem après, de tot el que sense saber-ho ens havien ensenyat els pares… I vet aquí que a poc a poc hem anat trobant
la complicitat i el reconeixement del sector i la Fira ha crescut
i ens l’hem fet nostra.
M.- Com és ara la Fira? Què hi heu aportat?
O.- Hem augmentat la presència i el reconeixement internacional. Som l’única fira de l’estat especialitzada en titelles i objectes, i aquest és un fet que, d’una banda, ens omple d’orgull,
però a la vegada ens manté en alerta per la gran responsabilitat que això implica.
E.- Tanmateix, hem volgut potenciar el nostre compromís cap
a la ciutadania. La Fira s’implica n’és un exemple. Un vessant
de la Fira que acull actuacions i activitats en benefici d’entitats
i associacions de caràcter social.
M.- Rebeu moltes propostes. Hi ha molt interès per actuar a la Fira?
O.- Aquest any hem rebut més de 300 propostes, i això que
parlem d’una disciplina molt concreta, els titelles i els objectes… Per tant, sí, hi ha força interès.
E.- Cada any ens visiten al voltant de 170 professionals d’arreu, que vénen a Lleida per veure i comprar espectacles. A les
companyies els interessa actuar a la Fira per presentar-los els
seus espectacles i aconseguir futures actuacions en altres fires,
festivals i teatres… La Fira és un mercat.
M.- I el premi? Com funciona això dels Premis Nacionals de
Cultura? Qui els proposa?
O.- Poden proposar candidatures els que han estat reconeguts
com a Premis Nacionals, les entitats sectorials i els membres
del Plenari del CoNCA, el
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. És el Plenari
del CoNCA qui decideix els
guardonats.
E.- El dia que ens van trucar
per donar-nos la gran notícia
no ens ho podíem creure!
Ens vam emocionar moltíssim i el nostre primer pensament va ser per a la Julieta i
el Joan-Andreu. Per a tots els
que ens dediquem a la cultura, és el millor premi que
et poden atorgar. En nom de
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tot l’equip del Centre, l’Oriol i jo vam recollir el guardó, però el
premi és un reconeixement que ve de lluny, de la trajectòria que
hem bastit al llarg d’aquests 32 anys.
O.- I també heu recollit el Premi Internacional Ciutat de Lleida.
E.- Sí, aquest també ens va fer molta il·lusió, perquè és un reconeixement a la Fira per la seva aportació a la visibilitat i ressò
internacional de la nostra ciutat.
M.- I ara, què us agradaria que passés?
E.- El nostre desig? Doncs pels 30 anys de Fira, el millor regal
seria que s’iniciessin les obres del nostre anhelat Museu de Titelles. És un somni que ja tenien la Julieta i el Joan-Andreu i
que a nosaltres ens encantaria que es fes realitat. Seria genial!
O.- I llarga vida a la Fira!
Epíleg
I vosaltres, què en penseu? Blai, Jan, Ona i Max
“Ens agrada molt la feina que fan els pares. Quan podem, els
acompanyem a veure espectacles, però encara ens ho passem
més bé si ens porten de festivals i fires amb ells, perquè coneixem ciutats noves i gent de molts països diferents.
Visitar els pares a la feina és molt divertit, perquè tenen molts
titelles i podem jugar dalt de l’escenari.
Cada dia els preguntem que han fet al Centre de Titelles perquè sempre fan coses diferents.
Al cotxe cantem les cançons dels espectacles.
Treballen molt, però sabem que ho fan perquè la Fira de Titelles és molt important per al públic i els treballadors. Ha de
sortir tot molt bé.
A tots quatre ens agraden els titelles!”
Blai (10 anys), Jan (8 anys), Ona (6 anys) i Max (4 anys)
Vet aquí un bon exemple de com la transmissió artística esdevé
patrimoni cultural. Moltes felicitats i llarga vida als titelles!
Lleida, novembre de 2018
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“HUMANÆ” - WORK IN PROGRESS

Quants colors hi ha a l’arc de Sant Martí humà? Què és el que
ens fa diferents els uns dels altres? És el físic? Són les faccions?
És la classe social? O el color de pell? Però, i si hi hagués una
única raça humana a la qual tots pertanyem i s’hi apreciessin
multitud de diferències, subtils i delicades?
En un món en què el racisme i els estereotips generats a partir
del concepte de raça segueixen molt presents, el teu to de
pell pot condicionar el teu dia a dia. Gran part de la nostra
societat segueix estant molt segregada per l’accés a les oportunitats basades en el gènere, la raça o la classe social. Però
l’artista brasilera Angélica Dass, amb el seu projecte fotogràfic
Humanae, qüestiona els prejudicis racials derivats del nostre
color de pell.
El projecte va néixer l’any 2012, quan l’artista feia un màster
en fotografia. Segons l’entrevista que li va realitzar la revista National Geographic, el projecte es va inspirar a partir dels
comentaris dels seus coneguts sobre el possible aspecte que
tindrien els fills de Dass amb el seu marit espanyol. A més, cal
tenir en compte que la mateixa Dass reuneix al seu cos diversos colors. “Tinc sang indígena, africana i portuguesa. A casa,
sempre vaig veure tots aquests colors representats i, encara
que eren diferents, eren tractats de la mateixa forma. El que
intento és portar aquesta idea d’igualtat que vaig aprendre

amb la meva família multicolor cap al món”, afirmava en l’entrevista a National Geographic.
Dass fa servir la fotografia per mostrar que la humanitat és
molt més diversa que només el blanc i negre. Angélica Dass,
amb el projecte Humanae, busca registrar i catalogar tants tons
de pell com sigui possible. A les fotos que publica al seu lloc
web, hi ha un espectre de colors que abasta un ventall de colors molt més ampli del que hom podria esperar. Per establir
una classificació lliure de connotacions o prejudicis, Dass va
escollir com a referència la paleta de colors de la guia Pantone,
el sistema de definició cromàtica més reconegut fins ara.
Amb cada fotografia, Dass extreu un píxel d’11 per 11 de la
cara del voluntari, el combina amb el color Pantone corresponent i l’utilitza com a fons de la foto. Les fotos reben un
codi alfanumèric a través de les pautes de Pantone, que creen
un rang horitzontal en color. Totes les imatges segueixen el
mateix rigorós sistema de realització: fons corresponent amb
el color de pell, expressió neutra i retrat fins a les espatlles, eliminant la falsa concepció de races superiors i inferiors.
Des del 2012, l’artista brasilera ha estat fotografiant prop de
4.000 persones de tots els colors i combinant el to de pell de
cada subjecte amb els tons de la carta de colors d’impressió
de Pantone per codificar un inventari cromàtic únic. Els seus
retrats no tenen classificació de raça, gènere, edat, raça, classe
social o religió, simplement mostra l’àmplia gamma de diferents colors de pell humana.
Ha recopilat retrats de persones de tot el món, tant de Barcelona com de Rio de Janeiro o Chicago. Els que posen són voluntaris que han conegut el projecte i decideixen participar-hi.
Els subjectes voluntaris es posen en contacte amb Dass a Facebook, Tumblr i a les galeries on es mostra la seva obra. No hi
ha una selecció prèvia de participants i no hi ha classificacions
relacionades amb la nacionalitat, el gènere, l’edat, la raça, la
classe social o la religió. Tampoc hi ha una intenció explícita
que s’acabi en una data específica, ja que Dass considera que
el projecte és un “treball en progrés”. Està obert a tots els sen-
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tits i inclourà tothom qui vulguin formar part d’aquest colossal
mosaic global. L’únic límit s’aconseguiria si es completés tota
la població mundial.
Humanae és un “work in progress”, un treball que potencialment no té fi i que intenta destruir els codis de colors associats
a la raça, alhora que proposa una reflexió sobre la igualtat.
Mitjançant milers de retrats de persones nascudes en diferents
geografies, climes i latituds, Dass intenta demostrar que ni els
blancs són realment blancs ni els negres són realment negres,
més aviat d’alguna tonalitat de marró. L’objectiu del projecte
és provocar una discussió sobre la identitat ètnica, sense tenir
en compte factors com nacionalitat, origen, estatus econòmic,
edat o estàndards estètics.
Amb el projecte Humanae, Angélica ha participat en molts
esdeveniments públics, des d’un TED Talk el 2016 fins a diversos museus de tot el món, espais públics... I fins i tot va arribar
a ser portada de la revista Foreign Affairs. Prèviament als seus
projectes personals, Angélica Dass ha treballat com a fotògrafa
per a publicacions del nivell de GQ, Glamour o Marie Claire.
El 2016, la seva carrera es llança a noves dimensions amb
el seu TED Global Talk per confirmar el gran potencial del seu
treball, per anar més enllà de la fotografia, i convertir-se en
una eina per al canvi social que promou el diàleg i desafia
els prejudicis culturals. Avui, aquesta xerrada TED supera els
dos milions de visites. Com a part de les accions TED 2018,
presenta la seva nova xerrada, que es pot veure en línia des de
l’octubre del 2018.
Fins a la data, Angélica Dass ha realitzat exposicions en quatre continents i en països tan diferents com Etiòpia, Nigèria,
Corea del Sud, l’Índia, Israel, els Estats Units, l’Equador i el seu
Brasil natal per tal de promoure el diàleg que desafia la forma
en què pensem sobre el color de la pell i la identitat ètnica.
Com a oradora poderosa i inspiradora, ha impartit conferències en organitzacions importants, com la Universitat de Salamanca, la Universitat de Bolonya o la UERJ-Rio de Janeiro, així
com en el Congrés Internacional de Recaptació de Fons The
Resource Alliance.
Potser la seva gran fita fins a l’actualitat ha estat ser escollida
com a artista convidada i aconseguir omplir amb les fotos de
Humanae la façana de l’edifici on es va celebrar el Fòrum Econòmic Mundial de Davos, el gener de 2017. Tots els líders mundials que van participar en aquesta trobada anual van haver de
passar i mirar els retrats de Humanae.
Més enllà del bon reconeixement mediàtic de què gaudeix,
el projecte també s’ha fet servir com a eina d’estudi genètic per
al Museu Leonardo da Vinci de Milà, a la secció de Genètica, i
ha servit a moltes escoles de primària per treballar el tema de la
diversitat. D’una forma absolutament sincera i honesta, l’obra
de Dass anima l’espectador a reconèixer i abraçar les diferències com el que són: una cosa positiva que ens fa únics i especials.
Les aplicacions de Humanae han superat el simple camp artístic.
Fins a la data, les seves fotos han estat utilitzades per equips

34

multidisciplinaris, que els han donat usos molt diferents. Investigadors de les àrees d’antropologia, neurociència i física han
recorregut aquest projecte per dur a terme estudis concrets.
Un grup de neurocientífics francesos, per exemple, ha fet servir
la seva obra per fer tests de memòria. Humanae ha estat emprat per fer experiments amb malalts d’Alzheimer que havien
perdut parcialment la memòria. Els científics van escanejar el
cervell dels pacients mentre miraven els retrats de Humanae per
estudiar quina part s’activava en veure les imatges. L’objectiu
era descobrir de quina manera el cervell reconeix els rostres.
Però, sens dubte, l’aspecte que més enorgulleix aquesta artista
és el didàctic. Professors, tant d’escoles humils en països en
via de desenvolupament com d’instituts reconeguts de diversos països europeus, han recorregut a l’enorme catàleg humà
creat per Angélica Dass al llarg de tots aquests anys per educar
en valors.
El treball d’Angélica transcendeix els museus i troba en les aules
escolars un gran univers de treball. Amplia el missatge educatiu
de Humanae a través de col·laboracions institucionals a tot el
món, com ara col·laboracions amb ajuntaments de diferents
ciutats del País Basc, escoles de formació de docents a Madrid,
escoles secundàries a la República Txeca o amb la UNESCO i
el Govern de Xile, per arribar a un impacte de més de 50.000
alumnes en una setmana.
Aquestes accions de caire educatiu han portat Angélica a finançar l’Institut Humanae, una plataforma educativa sense ànim
de lucre, amb l’objectiu de posicionar la diversitat com un valor
en el procés educatiu. Diferents professors en diverses parts del
món han començat a fer servir Humanae a classe per parlar
d’igualtat. El seu correu electrònic està ple de dibuixos realitzats
per estudiants de mig món, que recreen amb pinzells i pintura
al tremp els retrats i d’aquesta manera interioritzen el discurs
crític de Humanae.
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L’obra de Dass té un enorme potencial educatiu. Per això ha
decidit crear també el taller Color carn?, un projecte educatiu que es realitza en escoles espanyoles i estrangeres, en què
qüestiona per què el llapis anomenat color carn és rosa quan els
éssers humans com ella, una brasilera afrodescendent, i molts
dels seus alumnes tenen un color que més aviat tira cap al marró, el caramel o el beix.
La ciutat de Lleida també té la fortuna de gaudir de l’obra d’Angélica Dass. El centre educatiu institut Torre Vicens és l’únic de
tot Catalunya que es troba en la llista de posseïdors, en cessió
permanent, de 18 fotografies originals del projecte Humanae.
Això ha estat possible gràcies a l’acció directa i personal d’una
de les professores del centre, que un dia, mentre participava

en un TEDx a la ciutat d’Amposta, celebrat el maig del 2018,
va visionar la conferència TED d’Angélica Dass i, tot seguit, i
mitjançant una connexió en directe des de Nova York amb
Angélica Dass a la mateixa sala on es desenvolupava el TEDx
perquè els participants poguessin dialogar amb la fotògrafa,
va tenir l’oportunitat d’iniciar un contacte personal amb ella, i
fruit d’aquesta relació inicial, que es va mantenir mesos posteriors, l’obra d’Angélica Dass va arribar a l’institut Torre Vicens el
passat mes de novembre de 2018, on es pot visitar i gaudir de
l’obra d’aquesta fotògrafa que ens ha demostrat que el color
no és la diferència, que la diferència només és en la mirada de
cada persona i en els perjudicis que cadascú pugui arrossegar.
Tots som iguals, perquè TOTS SOM DIFERENTS.
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L’avantguarda rural,
Guillem Viladot i Lo Pardal

L’amic Marian de Cal Prim, després d’haver fet un tomb pels
tres edificis de Lo Pardal, ens explicava al seu germà Miquel i
a mi que una de les obres del pis superior —un entramat de
tubs d’escapament rovellats amb ulls de plàstic amb els capil·
lars encesos— l’havia fet pensar en el Quixot. Els personatges de desguàs, erectes i expectants, van immergir-nos dins
d’un imaginari fantasiós: com el genet de Rocinante contra
els molins fariners de Campo de Criptana, tres baixsegarrencs
enfrontant-se a les figures viladotianes més peculiars (imatge
de capçalera).
“Lo Pardal és la casa de la poesia visual”, va sentenciar el
mateix Guillem Viladot quan, els anys 90, va bastir tres edificis de la plaça del Pare Gras d’Agramunt amb l’objectiu
de convertir-los en un continent on poder dipositar tota
la seva obra plàstica. Les primeres edicions de llibres de
poesia concreta que va confeccionar juntament amb Josep
Iglesias del Marquet i les obres literàries que van succeir-se
després de la publicació de Temps d’estrena van conviure, a partir de l’any 1957, amb un seguit d’objectes que,
allunyant-se del format paper, van originar un nou univers
d’obres més volumètriques.

La superposició d’elements visuals, i fins i tot la saturació
d’imatges, fa que les experiències que puguem tenir com
a espectadors siguin molt més immersives. Les obres isolades passen a trobar-se dins un sistema molt més complex
de xarxes associatives. Als salons parisencs vuitcentistes o a
les wunderkammer (gabinets de curiositats) de l’Europa renaixentista, la convivència de diferents objectes generava
relacions entre diversos elements que, sense aquest horror
vacui, no podrien haver esdevingut mai. Tal com diu el teòric
de l’art Georges Didi-Huberman en el catàleg de l’exposició
ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, que va comissariar l’any 2010 al Museu Reina Sofia de Madrid, “quan col·
loquem diferents imatges —o diferents objectes, com les
cartes d’una baralla, per exemple— sobre una taula, tenim
constant llibertat per modificar-ne la configuració. Podem
fer munts, constel·lacions. Podem descobrir noves analogi-

L’objecte trobat o l’objecte buscat van esdevenir una premissa —recuperada de les avantguardes històriques del segle XX
amb Marcel Duchamp com a gran referent del ready made i la
descontextualització dels elements quotidians— a la qual Viladot es va aferrar per confeccionar els seus anomenats objectes
de companyia. Tota aquesta sobreproducció d’assemblatges,
d’objectes barrejats, ajuntats, soldats, manipulats i capgirats
van anar a parar a les diferents estances de Lo Pardal que, des
de l’any 2001, és la seu de la Fundació Guillem Viladot.
Sovint, associem els centres d’art contemporani amb espais
pulcres i asèptics. El White Cube impera en la majoria d’exposicions i de museu. Malgrat aquesta tendència del panorama artístic actual, no hem de deixar de preguntar-nos sobre les possibilitats que ofereixen els espais plens d’objectes,
d’obres que envaeixen les sales.
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Interior de Lo Pardal I.

es, nous trajectes de pensament. En modificar l’ordre, fem
que les imatges prenguin posició”. Aquesta possibilitat de
barrejar imatges que ens proposa el teòric francès és la que
ens permet reivindicar la disposició de l’espai de Lo Pardal. Les obres de Viladot, molt properes físicament les unes
amb les altres, ens permeten estructurar connexions visuals,
constel·lacions (utilitzant les paraules de Didi-Huberman),
que fan que es multipliquin d’una manera gairebé infinita
els discursos que podem travar després d’endinsar-nos en
l’univers i l’imaginari de Guillem Viladot.

nentment reivindicats per Viladot. Molt probablement, gràcies a aquest homenatge al territori que és Lo Pardal i aquesta
sublimació de les arrels més secaneres i l’art, els amics de Cal
Prim gaudeixen tant de les visites a la casa de la poesia visual.

Malgrat que fos fill de “casa gran”, la realitat agramuntina
que va conèixer Viladot va ser la d’un món rural en decadència. Passar de l’economia de subsistència a la capitalització
de la terra, dels conreus, va permetre confeccionar un imaginari estretament lligat amb els forros llimats per la fricció,
amb les mates de renadiu i amb les pluges que sempre falten. L’univers rural és indestriable de la l’obra viladotiana.
Moltes de les obres que omplen les sales procedeixen del
rebost més immediat on podia acollir-se l’artista: el poble,
entès amb la més absoluta grandiloqüència i dignitat perma-

Metafísica de la garbelladora.
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Saó de Ponent. Escriure/descriure el territori

Saó de Ponent és una entitat amb seu a Mollerussa i sense
ànim de lucre que treballa, des de fa quatre anys per promoure i promocionar la cultura, especialment tot allò que fa
referència a escriure/descriure el territori.
L’entitat assumeix com a objectius principals investigar sobre la
identitat cultural col·lectiva del nostre territori en clau de passat, de present i de futur, i prioritzar aquelles expressions artístiques que donin valor a la comunitat i visualitzin la qualitat del
treball que es produeix en aquesta part de les terres de Ponent.
Saó de Ponent produeix una temporada d’experiències culturals de l’octubre al juny distribuïdes en blocs temàtics. Algunes
d’aquestes experiències culturals ja han arrelat i es programen

any rere any, combinades amb experiències noves i sorprenents
que ens permeten un preciós espai per a l’experimentació.
L’entitat no només programa activitats, sinó que genera un important moviment cultural al seu voltant. Per al nostre model
de treball, considerem imprescindible implicar en el projecte
un bon nombre de persones, particulars, administracions, entitats, professionals i empreses.
Alguns professionals que han treballat amb nosaltres i que segueixen en contacte amb el projecte de Saó de Ponent destaquen notablement en les seves disciplines i estan profundament arrelats al territori, com Francesc Canosa, Anna Sàez,
Albert Velasco, Llorenç Melgosa, Josep Palau, Francesc Foguet,
Josep Maria Pujol...

Imatge del 28 de desembre de 2017 de la lectura col·lectiva del Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarrra, en què van participar al voltant de 30
persones i va coordinar Saó de Ponent i dirigir Teatre de Butxaca. Foto: Àngel Pérez Colomina.
Foto de capçalera: Dins el bloc d’activitats del desembre de 2017, a Hivern, boira i tradició... fa Nadal vam poder veure una exposició de 150
caganers cedits per Jordi Sarrate. Foto: Àngel Pérez Colomina.
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També comptem regularment amb l’Escola Municipal de Música de Mollerussa, la Biblioteca Jaume Vila, el Casal L’Arreu,
l’Agrupació Sardanista Mollerussa i l’Ajuntament de Mollerussa.
Interactuem constantment amb entitats locals i preveiem també, a curt termini, comptar amb la col·laboració d’entitats de la
comarca del Pla d’Urgell.
Saó de Ponent també interactua amb el món empresarial oferint a les empreses la possibilitat de formar part d’aquest projecte i implicar-se amb la cultura del territori, tant amb aportacions econòmiques com en espècies. En aquests moments,
l’entitat treballa amb vint-i-cinc empreses implicades provinents de diferents sectors del teixit empresarial de la comarca.
Aquesta xarxa que a poc a poc anem teixint, no només ens
permet programar un bon nombre d’experiències per temporada, sinó que també genera al nostre voltant un efecte
mirall pel qual altres organitzacions estan començant a vincular-se al territori, deixant de banda els tòpics, els complexos i els prejudicis associats a la nostra identitat geogràfica.
Premi de Textos Teatrals per a Espectacles de Petit Format
El subratllat de Saó de Ponent des de l’inici ha estat “escriure/descriure el territori” donant prioritat, per formació
professional, a les arts escèniques, i, malgrat que això no ens
ha impedit explorar altres camps de l’art, el teatre sempre
ocupa un lloc privilegiat en els nostres cors.
A cavall entre les nostres passions i els coneixements i l’experiència en arts escèniques, neix el Premi Teatral per a Espectacles de Petit Format.

La premissa d’espectacles de petit format és essencialment
una qüestió pràctica. Observant el panorama de companyies teatrals de Lleida, veiem que majoritàriament són grups
petits i amb recursos limitats que no es poden permetre
grans produccions. El petit format d’una producció facilita a
les companyies portar els espectacles de gira i economitzar
en els transports i en els professionals necessaris, la qual cosa
té una repercussió directa en la decisió dels programadors,
de manera que adaptar els textos a la nostra realitat era una
necessitat per a la divulgació en si.
El novembre del 2016, Saó de Ponent convoca el primer
Premi de Textos Teatrals per a Espectacles de Petit Format.
En aquesta primera edició, la temàtica que emmarca l’obra
és “el període de postguerra al Pla d’Urgell”.
El març del 2017, lliurem el guardó a l’obra Desgana, de Roger Pou. Una peça deliciosa per a quatre actors que ens desvetlla el dia a dia de tres dones d’una família de Mollerussa
supervivents al període de guerra que ens expliquen què han
perdut pel camí i quines són les seves pors davant d’un futur
incert en què, màgicament, veiem el nostre present en moltes situacions i diàlegs, però sobretot en la mestra, víctima de
la repressió, i amb el descobriment del mètode Freinet.
L’espectacle va ser produït per Teatre de Butxaca i estrenat el
març del 2018 amb una acurada posada en escena. Tant les
actrius novells com els dos joves professionals de l’escena teatral de Lleida que hi participen aconsegueixen traslladar el
públic a la taula del menjador d’aquesta casa de Mollerussa
del 1940. La complicitat amb el públic i la sensibilitat amb
què ens desgranen el text resulta commovedora i estranyament inquietant per l’actualitat que malauradament suposa.

El premi suposa una eina per incentivar els autors a escriure
textos dramàtics, i mitjançant les bases del premi lliguem
aquests textos al nostre territori de Ponent. Un espai gens
habitual per a les peces dramàtiques. De fet, no hem trobat
cap text teatral que s’ubiqués explícitament al pla de Lleida,
i creiem fermament en la necessitat d’omplir aquest buit.
En primer lloc, pel que suposa per als autors participants
aquesta tasca d’investigació i de recerca a l’hora d’escriure,
que ja per si mateixa és una manera de fer divulgació de la
nostra cultura, i, d’altra banda, pel que suposa com a consumidors d’aquestes obres, ja sigui a través de la lectura o dels
espectacles teatrals.
Des de Saó de Ponent havíem generat la hipòtesi sobre el significat individual i col·lectiu que tindria veure la teva pròpia història, el teu llenguatge, els teus valors i les teves motivacions en
un escenari a través de personatges de ficció, però el fet és que
la realitat va superar de llarg les expectatives des del primer dia.
Tant per a les persones que anàvem fent les lectures com per
al públic en general en veure l’espectacle, el ritual del teatre va
adquirir de cop una dimensió de catarsi col·lectiva que vam
tenir el privilegi de compartir amb la nostra comunitat.

Eva Moreno, de Molins de Rei, va ser la guanyadora de la segona edició del Concurs de Textos Teatrals per a Espectacles de Petit Format.
Absències és el títol de l’obra, que transcorre entre les Borges Blanques i
Mollerussa. Foto: Àngel Pérez Colomina.
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DIVERSÀRIUM

Saó de Ponent va encapçalar aquest bloc d’experiències del
mes de març del 2018 amb el segon guardó del Premi de
Textos Teatrals per a Espectacles de Petit Format. El tema al
qual havien de fer referència les obres en aquesta edició era
“els exilis relacionats amb Ponent”. El premi el rep l’obra Absències, d’Eva Moreno. Tres personatges que es mouen entre
les Borges Blanques i Mollerussa i una acció que comença
dos any abans de l’esclat de la Guerra Civil i que s’estén
durant gairebé tres anys enmig del conflicte. Una història de
coratge, talent, sentiments i valors enfrontats. Un text rítmic
i un llenguatge poètic fan de l’obra una peça deliciosa, tant
per a la lectura com per a la interpretació.
I és en aquest moment del recorregut que l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida s’incorpora a l’organització del premi per sumar esforços al costat de Saó de
Ponent i de l’Ajuntament de Mollerussa, fet que ens permet
una plataforma de difusió més àmplia i augmentar-ne la
dotació econòmica, que per a l’edició 2019 serà de cinc
mil euros.
Això situa el Premi de Textos Teatrals per a Espectacles de
Petit Format al mapa dels premis teatrals dels Països Catalans
i que es convoca, amb la col·laboració d’administracions i
l’entitat Saó de Ponent, des de la demarcació de Lleida.
La convocatòria d’aquest premi, que ja és oberta, presenta, per a l’edició 2019, a més, una actualització al format
digital de l’entrega dels textos i de les pliques a concurs
i la llibertat total dels autors per escriure sobre qualsevol
tema i època.
En aquests moments, Pagès Editors ja té a punt de sortida
la primera de les publicacions bianuals amb els dos primers
textos premiats en les passades edicions del premi.
El projecte Saó de Ponent 2018-19

Durant l’experiència, el públic va gaudir d’una original i sorprenent exposició, música, imatges, lectures dramatitzades,
danses funeràries i rondalles per acabar amb els tradicionals
panellets mentre compartíem les experiències individuals
sobre el tema.
Poema de Nadal. Al voltant de les festes de Nadal, i amb la
participació d’entitats i particulars de Mollerussa, escenificarem la lectura del Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra.
Saó de Ponent va agafar el relleu d’aquesta tradició fa quatre
anys i va convertir el Poema de Nadal en una experiència participativa i plural, sense deixar de banda els aspectes qualitatius de l’acte, i que ens permet, en un moment determinat
de les festes nadalenques, una breu aturada per compartir
l’esperit nadalenc i els bons desitjos amb la comunitat.
Continuem al març amb ...de llegir, escriure i altres vicis.
Sota aquest títol tan suggerent, s’oferirà un taller d’escriptura dramàtica, la 2a edició del Saó Poètica, el premi del 3r
Concurs de Textos Teatrals per a Espectacles de Petit Format,
l’estrena teatral d’Absències i altres experiències que hi estan
directament relacionades.
El Canal d’Urgell tancarà la temporada 2018-19, on Saó
de Ponent tornarà a sorprendre amb nous espais, un taller
d’escriptura fotogràfica, la presentació de joies descobertes
sobre la nostra memòria històrica i recorreguts guiats que
ens oferiran una perspectiva diferent d’espais coneguts.
A més dels blocs temàtics, Saó de Ponent gestiona el Club
de Lectura de Textos Teatrals, adherit a la xarxa de Clubs de
Lectura del Teatre Nacional de Catalunya, en el qual hem
desenvolupat un mètode didàctic propi que ofereix als participants una experiència diferent i satisfactòria de les lectures.
Malgrat tenir un calendari d’experiències culturals planificat,
l’activitat de Saó de Ponent no s’atura mai, hi ha una recerca

Quan parlem d’experiències culturals, no només parlem
d’un producte de qualitat, no només parlem de persones
i continguts fortament lligats al territori, sinó també de la
importància de descobrir espais, de manera que des de Saó
de Ponent experimentem també utilitzant els espais d’antics
negocis o antigues fàbriques per poder situar les nostres activitats i així oferir al públic una experiència diferent i original
on la suma de tots els elements en una combinació acurada
fa gaudir l’espectador o espectadora d’un espectacle per als
sentits amb el qual es pot sentir fàcilment identificat, i es
crea així, any rere any, un segell de garantia pel que fa a la
identitat cultural i a la qualitat.
Continuant amb aquesta fórmula, aquesta temporada Saó
de Ponent ha organitzat quatre blocs temàtics:
Nit d’Ànimes va obrir la temporada. Una experiència única
que va recórrer la memòria de les nostres tradicions al voltant dels difunts, els cementiris i Tot Sants.
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Aquest curs d’activitats 2018-2019 el vam començar amb Nit d’ànimes,
amb una posada en escena diferent per explicar tot el que està relacionat
amb els dies al voltant de Tots Sants i tots els costums i tradicions. Les
tradicions que teníem, les que conservem, les que hem perdut i com han
canviat els hàbits. Foto: Àngel Pérez Colomina.

Llorenç Melgosa, un dels col·laboradors de Saó de Ponent, amb els alumnes del Taller d’Escriptura Fotogràfica realitzat el gener del 2018, una
experiència sempre sorprenent que repetim en cada bloc de les activitats. Foto: Àngel Pérez Colomina.

constant d’aquelles expressions culturals que s’ofereixen al
nostre voltant, un treball persistent en la recuperació de la
nostra memòria històrica i l’elaboració de projectes a curt i
a llarg termini.

El projecte de Saó de Ponent reflecteix la necessitat de reforçar i donar continuïtat al treball fet i alhora d’innovar i fer
visible tot el potencial creador i generador de cultura de la
gent del nostre territori.
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COSES QUE HE LLEGIT

Ramona Solé

“UN MÓN FELIÇ”, D’ALDOUS HUXLEY

Report
Un món feliç (1932) és una de les novel·les de ciència-ficció més celebrades del segle XX.
Publicada en una època en què ja emergien, com una amenaça, els grans règims totalitaris que havien de desembocar en la Segona Guerra Mundial, Un món feliç ens convida
a imaginar una societat futura en què un estat paternalista manté els seus súbdits sota
els efectes de la droga oficial del règim, un narcòtic anomenat “soma”. Amb la finalitat
d’aconseguir blocs de ciutadans genèticament unificats i coherents, l’Estat endega un
projecte de clonació. Els embrions, concebuts i desenvolupats al laboratori, són traslladats
a la sala de Predestinació Social, on s’ajusten les aptituds i la intel·ligència de cadascú segons la casta que li ha estat assignada. Quatre joves, víctimes i herois d’aquesta novel·la,
no encaixaran en un règim planificador i totalitari que pretén transformar els humans en
meres cèl·lules d’un cos social.

La primera dificultat que se’m va presentar a l’hora de començar
aquest article va ser triar un llibre. Quin és el que m’ha impactat
al llarg de la vida? Quin m’ha arribat ben endins, m’ha sacsejat,
m’ha emocionat i m’ha fet gaudir al màxim de l’experiència?
Per sort, han estat molts, els que han provocat aquests efectes.
Suposo que per això m’he anat convertint en una addicta a la
lectura, i d’aquí, també, la dificultat de triar-ne només un.
No recordo quan vaig aprendre a llegir, però sí quan em va
atrapar la lectura: cada cop que la padrina anava a Lleida, que
en aquells temps no era tan sovint com ens podríem imaginar,
em comprava un TBO. Jo els esperava amb delit, els degustava
amb parsimònia, els llegia i rellegia, i rellegia, i els guardava en
capses com si hi protegís tresors.
A casa sempre hi ha hagut molts llibres. Puc tancar els ulls
i veure una fotografia molt nítida del pare, esperant l’hora de
sopar, assegut amb un llibre a les mans. També de la mare fullejant la revista Círculo de Lectores, i tots dos triant quins llibres
demanarien. Després, quan arribaven, obrint el paquet de les
noves adquisicions. M’agradava compartir la il·lusió de descobrir el que amagaven aquells enviaments.
He viscut envoltada de prestatgeries de llibres de tota mena
repartits per la casa. La descoberta del tacte que tenien, de les
olors, de portades que m’encuriosien i em cridaven. La mare
dient-me que “aquests són per a més grans, no els entendries
encara”. La temptació fa el lladre, i de seguida vaig començar
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a remenar i a llegir-los igualment. Temàtiques de tota mena, la
descoberta del plaer de la lectura en majúscules.
Recordo també, quan venia la família de Barcelona a passar
una setmana per la festa major del poble, just el mes en què jo
feia els anys. Llavors un dels oncles, sempre, sempre, m’acompanyava a una llibreria de Lleida i em deixava triar dos llibres
com a regal d’aniversari. O també, quan vaig començar a treballar, i vaig tenir un sou que, tot i que era força precari, em
permetia alguns capricis, molts dels quals eren paquets com
aquells que havien rebut els meus pares, que em deixaven
viure mil experiències amb olor de tinta. Tinc un afecte especial per una col·lecció, Crimen y Misterio. Cada mes m’arribava
l’entrega, quatre llibres que esperava amb l’ànsia de l’addicció
que ja era part de la meva vida.
Sempre he estat envoltada d’històries, de vegades escoltades,
de vegades llegides en veu alta, de vegades degustades de
manera més íntima. Per triar-ne una, em remuntaré a l’adolescència, una època en què les emocions són força intenses i
creen complicitats i amistats entranyables. Va ser llavors, entre
anades i vingudes amb el cotxe de línia, quan el Toni, el noi
més comediant i esbojarrat, que semblava que no estigués per
res més que no fos la diversió i les bromes, em va dir: “Estic
llegint un llibre que és una passada!”. Diuen que els adolescents no llegeixen, i menys en els temps actuals, que cada cop
hi ha més distraccions, però només cal encertar el llibre que
connecti amb cadascú.

COSES QUE HE LLEGIT

Aquell llibre que em va recomanar amb tanta passió era Un
món feliç. Crec que va ser la novel·la que em va obrir les portes
a la ciència-ficció, l’entrada a mons encara més imaginatius,
profunds i fantàstics dels que havia llegit fins llavors.
L’autor de la novel·la, Aldous Huxley, va créixer envoltat d’una
família d’intel·lectuals. Biòlegs, acadèmics, poetes, novel·
listes... La seva àvia materna va ser una de les primeres dones que van estudiar a Oxford. L’autor també va viure alguns
traumes que el devien marcar amb força. Quan tenia catorze
anys la seva mare va morir, als setze va perdre la vista durant
divuit mesos i, en recuperar-la, va quedar gairebé cec d’un ull.
Més tard, un germà es va suïcidar. Huxley va anar superant els
obstacles, es va esforçar per aprendre a llegir amb el sistema
Braille i va abandonar el projecte d’estudiar Medicina per culpa
del problema de visió, però es va graduar en literatura anglesa. No va perdre mai l’esperança de recuperar-se i, seguint
les tècniques del doctor W.H. Bates, va aconseguir una millora
notable de la visió.
Totes aquestes vivències, també la seva passió per viatjar,
i moltes altres experiències que van envoltar l’autor de ben
segur que van influenciar força la seva obra.
Després del gènere criminal, la ciència-ficció és l’altre que
més m’agrada. No sóc gaire de batalles interestel·lars o naus
espacials, m’agraden més els poders extraordinaris, i la màgia
em fascina. Però el que m’atrau especialment són els llibres
de distòpies. Crec que els creadors d’aquest tipus de novel·
les són autors de ment inquieta, que analitzen la societat i,
sense ànim de pronosticar fets futurs, n’endevinen més del
que segurament voldrien. Sempre m’ha semblat que molts
escriptors d’aquesta categoria dins la ciència-ficció són veritables visionaris.
Un món feliç, com si fos tan fàcil aconseguir-ho.
És una novel·la que parteix del desig gairebé assolit d’aconseguir la felicitat. La humanitat ja no neix de manera natural,
les persones són creades en provetes, on hi han afegit els ingredients necessaris perquè els individus se sentin a gust al
lloc on han estat destinats, ja des del minut zero. Cada ésser
pertany a un grup, i cada grup està seleccionat per treballar
en diferents tasques. Cada persona, des que neix, serà també
condicionada amb estímuls específics, perquè quan sigui adult
se senti satisfet amb el seu entorn, la seva feina i el lloc al qual
haurà de pertànyer durant tota la seva vida adulta. Alfa, Beta,
Gamma, Delta, Èpsilon. Això hauria de garantir un món sense
problemes, però la perfecció costa molt d’aconseguir.
No hi ha disputes ni guerres, no hi ha fam, ni famílies ni amor,
i el sexe és un plaer com qualsevol altre, sense conseqüències
ni condicions. Si algú se sent estrany, inquiet, si a algú li sembla que està tenint sentiments que no toca, potser produïts per
residus d’intel·ligència o curiositat, cap problema, només cal

prendre una pastilleta de
Soma i tot arreglat. La felicitat tornarà al seu esperit.
La societat moderna i liberal, les persones dissenyades específicament per al
seu destí, amb totes les necessitats satisfetes, el món
en pau i els seus habitants,
que no s’han de qüestionar absolutament res. Però
Bernard Marx és un Alfa
Aldous Huxley
estrany, no pren Soma i es
qüestiona massa coses, és
més baix que els altres alfes, és diferent. Hi ha una explicació, un petit error en la seva fabricació. Això el portarà a
cercar respostes en una comunitat que no té gaires ganes de
donar explicacions.
Com en totes les novel·les de ciència-ficció, els primers capítols
sembla que costen una mica, perquè ens hem de submergir
en una nova concepció de l’entorn, però després t’atrapa amb
força. Aquest llibre l’he llegit unes quantes vegades, i de tant
en tant, i malgrat la muntanya de lectures pendents, sento que
em torna a cridar i l’he de tornar a rellegir.
Amb els avenços de la fecundació in vitro i la modificació genètica, aquesta història ja no sembla un futur tan llunyà. Trobarem que les pàgines d’aquesta novel·la estan carregades
de crítica social. L’autor va ser sarcàstic i irònic de vegades, i
com ja he dit, crec també que va ser un visionari. En qualsevol
moment les lleis que regulen la fecundació artificial podrien
canviar, i qui sap si, per poc que ens hi esforcéssim, aniríem
cap a una societat similar a la de la novel·la, a la recerca d’un
món feliç.
Llegir és apassionant i crec que, et porti on et porti la lectura,
no et deixa quiet ni estancat, sempre et fa tirar endavant.

* Ramona Solé. Nascuda a Lleida el 1968. És addicta a la
lectura, té un bloc literari des de l’octubre del 2007, Tumateix
llibres, i gestiona totes les xarxes que l’acompanyen. També
col·labora fent ressenyes en altres mitjans de comunicació,
coordina grups de lectura i organitza diversos festivals literaris.
Ha publicat relats en diferents mitjans i ha participat en reculls
de relats de diversos autors i gènere, com ara en ciència-ficció
amb Inèdits n. 9 (2016) i Bestiari (2017), i criminals, El futbol
és així (2018). El març del 2016, l’editorial Llibres del Delicte
va publicar la seva primera novel·la, Quaderns. Al novembre
del 2016, va coordinar el recull de relats Assassins de Ponent,
on també és autora d’un dels relats. I a l’octubre del 2017 va
publicar Instint de supervivència.
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MICROGEOGRAFIES PLANETÀRIES
És fàcil de trobar un punt de vista que cerca un significat en
la imatge abstracta. Davant l’absència de context, el projecte Microgeografies planetàries ens convida a representar fotogràficament, tant des d’una perspectiva microscòpica com des
d’una astrologia colossal. Una nova naturalesa que produeix
els espais a diferents escales i allunyats de la seva realitat.
Llocs exposats: 2017 Gimnàs Ekke / 2017 Centre Estètica Sara
Buira / 2018 Local Polivalent Almenar / 2018 Fine Art Igualada /
2018 Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol.
Descripció de l’obra
Sis fotografies de 70 x 70 cm impreses en paper fotogràfic, muntades sobre foam i acabades en marc de fusta.
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Planteja una nova visió de la perspectiva de la fotografia aèria pel
format circular que delimita cada fotografia.
Biografia
Nascuda a Alguaire, 1969. A partir de l’any 1989, per l’afició i
l’interès per la fotografia, realitza cursos per formar-se i adquirir coneixements en aquest art. El 2012, l’Ajuntament d’Almenar li encarrega l’elaboració d’àlbums anuals en què es recullin tots els actes
rellevants fets a la població, motiu pel qual en realitza les fotografies
i la documentació. El 2015, inicia, a l’Escola d’Art Municipal Leandre
Cristòfol de Lleida, el CFGS en fotografia artística i el 2018, el CFGS
en gràfica publicitària. En l’actualitat, segueix treballant per als ajuntaments d’Almenar i Alguaire, col·labora amb diferents fotògrafs de
Lleida i d’Osca i elabora diferents projectes personals.
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ACTIVITATS

ACTIVITATS DEL CERCLE
EXPOSICIÓ DE JOSEP GUINOVART
Presentada per Maria Guinovart
Del 17 d’octubre al 22 de desembre de 2018

EL + DE:
RETROSPECTIVA,
de Josep Guillén Català
Novembre 2018

CORAL DEL CERCLE
DE BELLES ARTS

La nostra coral va participar en la
missa que cada dissabte ofereix
TV2 a les 10.30 h.
8 de desembre de 2018
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ACTIVITATS

XXXIV PREMI INTERNACIONAL I XVIII INTERNACIONAL
EN HOMENATGE A L’ARTISTA
JOSEP GUILLÉN CATALÀ

Primer premi
CANVI DE MODEL

Jordi Gamon Blanch

Segon premi
CAFÈ

Yolanda Cotonat Millan

Tercer premi
ABSTRACTION CITY NIGHT, LLEIDA
Joan Carles Pérez Sullà
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