
a carta té una llarga tradició a Occident,
instrument imprescindible i quasi ex-
clusiu de la comunicació a distància

fins fa poc. Les Ars scribendi epistolas medievals
van codificar la seua escriptura, de la mateixa
manera que les col·leccions difoses des del
Renaiximent subministra-
ven models. Així presenten
una estructura i fórmules
retòriques entre les quals
apareixen dades precioses
sobre cultura, costums, fets,
relacions... de la mà dels
mateixos protagonistes, so-
vint persones lletrades. Però
destinats a un lector singu-
lar, en un àmbit oficial o
particular, els carteigs no
sempre es conserven ni,
quan sí, resulten accessibles.
A la Franja n’han quedat al-
gunes mostres en català, més
en època contemporània,
quan amb l’escolarització fa augmentar els
remitents.

Violant de Bar, la cultivada reina d’Aragó,
va preguntar per carta a Guillem Nicolau so-
bre la seua traducció de les Heroides d’Ovidi.
Josep de Calassanç n’escrivia en català quan
ocupava càrrecs en l’administració eclesiàsti-
ca lleidatana entre 1587 i 1591 però també en
marxar a Itàlia. A la mateixa època es creu que
els Agustí de Fraga, alts funcionaris de la Co-
rona, es cartejaven en català, castellà i llatí, se-
gurament en funció dels respectius destinataris.
A principis del segle passat Juan Moneva, ca-
tedràtic de Dret Canònic a Saragossa, escri-
via en el seu català autodidacta après de tex-
tos medievals a Juan Pío Membrado de Bell-
munt. Entre 1908 i 1919 Joan Cabré, Maties
Pallarès i Santiago Vidiella van enviar infor-
mes epistolars a l’Institut d’Estudis Catalans so-
bre els jaciments prehistòrics descoberts a Ca-
laceit. La correspondència de l’escultor mae-

llà Gargallo amb altres artistes és encara una
incògnita per localitzar. En dates més recents
són de particular interès les cartes de Jesús
Moncada a Artur Quintana entre 1980 i 2002,
testimoni eloqüent de la seua visió sobre la
Franja des de Barcelona. En este sentit, l’e-

pistolari intercanviat per Desideri Lombarte
amb diversos corresponsals entre 1984-1989
―inclòs l’esmentat Quintana, que en va rea-
litzar una acurada edició (2002)―, destaca pel
seu volum ―239 cartes― i perquè dibuixa els
inicis de la dignificació del català al Matarra-
nya i alhora la creació literària i estudis del
pena-rogí. 

A l’era actual de les telecomunicacions, els
correus electrònics, a l’abast d’un clic, són he-
reus de la paraula escrita sobre el paper, aca-
riciat per la mà. Conviuen amb el telèfon i el
seu correlat escrit dels whatsapps i variants, on
un català aliè a normes es mostra bastant vi-
tal a la Franja. El nombre elevat, l’heteroge-
neïtat generadora de noves poètiques i el frà-
gil suport instantani fan difícil saber si els emails
acabaran arxivats, objecte d’atenció dels es-
tudiosos. 

María Dolores Gimeno
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Al Pleba de Ortoneda y Claverol g.e ntro. S.r en Claverol

Imbio ab la present la declaratio qualment io non puch mes rebre ni altre per mi lo
personat de deset liures y deu sous que fa la casa del Povill Segú de Vilamitjana per raho
del vot de la pobresa que he fet y axi lo dit personat està a dispositio conforme all’is-
troment rogat per mn. Gaspar Mua y podrà V.m. juntament ab los R.ts de la Pobla co-
brar los termes cayguts que crech son dos o tres anys y distribuirlos com se spera de sua
charitá et prudentia que senza dubte alcun ne hauran dal Sr. la remuneratio de Roma
als 20 de Gener 1620.

Lo Instroment del Personat recomani io en custodia als Srs. Canonges de Tremp a fi
lo conservassen fins a tant que vingues l’occasio de metterse en executio V.m. lo podra
demanar.

Serv. nel Sig.
Gioseppe de la Mare de Deu primer dit Calasanz

Barcelona, 11 de febrer 1390

La reyna

Per ço com nos trobam plaer gran en
les letres d Ovidi en pla, e nos, per re-
lacio d alcuns domestichs nostres dig-
nes de fe, hajam entes que vos havets
aquelles desplanades e per conseguent
los tenits, pregam vos que aquelles,
vista la presente, nos trametats si a nos
designats servir e complaure, altra letra
nostra no esperada, car nos, haudes
aquelles, les farem tantost copiar e vos
remetrem sense tota falla. E d aço nos
farets servey, lo qual molt vos grahirem
e ns tendrem par dit en son cas e lloch
a fer vos gracies e favors.

Dada en Barchinona, sots nostre se-
gell secret, a XI dies de febrer de l any MCCCXC.

la reyna

Al amat nostre en Guillem Nicholau, rector de Maella e
capella del senyor rey.

Domina regina mandavit mihi Petro Otgerii

Josep de Calassanç al plebà d’Ortoneda i Claverol2

1. Arxiu de la Corona d’Aragó, reg. 2050, f. 14 v i 17. Editades a Antoni Rubió i Lluch, Documents per a la història de la cultura catalana medieval, Barce-
lona, Institut d’Estudis Catalans, 2001, vol, I, p. 361-363, docs. CCCCV i CCCVII. 

3. Epistolario di San Giuseppe Calasanzio, Leodegario Picanyol, Sch. P. (ed.), Editiones Calasanctianae, Roma, 1951, vol. 2, p. 97. Transcrita al web Sancti
Josephi Calasanctii Scripta <http://scripta.scolopi.net/>.

Barcelona, 10 març 1390

La reyna

Vostra letra havem reebuda, en la qual
nos fets saber que vos sots mes en glo-
sar lo translat de les letres d Ovidi em pla,
lo qual nos devets tremetre o aportar, per-
que, regraciants vos molt la bona proferta
que ns en havets feta, vos pregam que as-
siduament, continuant ab diligencia la
dita glosa, nos vullats tremetre, on abans
porets, per persona certa o aportar lo dit
translat ensemps ab la glosa que per vos
hi sera feta. E d aço nos farets plaher, lo
qual molt vos grahirem. 

Dada en Barchinona, a X dies de març
de l any MCCCLXXXX

la reyna

A l amat nostre en Guillem Nicholau, rector de la sgleya
de Maella e capella del senyor rey.

Domina regina mandavit mihi Petro Otgerii.

La reina Violant de Bar i el seu marit Joan
el Caçador. Detall dels sepulcres reials de
Poblet, reconstruïts per Frederic Marès el
1944 (Foto © Ainhoa Pancorbo Picó)

La darrera comunió de Sant Josep 
de Calassanç, detall de l’oli de 

Francisco de Goya

Violant de Bar, reina d’Aragó, a Guillem Nicolau1
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J. Moncada 
C/ Camprodón, 24 sobreàtic-2ª
BARCELONA-12

24/1/80
Sr. Quintana,

la vostra carta, la qual em van entregar a l’editorial fa uns dies,
em va deixar de pedra picada. Mai de la vida no hauria pen-
sat que algú tingués interès en un tema com aquest, donat que
aquella zona no passa de ser, per a la gent que n’ha sentit par-
lar, una curiositat pintoresca, com ara el be de cinc potes, la dona
barbuda o la sirena embalsamada que abans eren exhibits a les
barraques de les fires.

La realitat és ben diferent i suposa per els habitants una mica
conscients d’aquelles terres una sèrie de problemes, algun tan
greu com el de definir la pròpia identitat, a nivell personal i
col·lectiu. De qualsevol manera, la cosa es ben complexa i no
us vull cansar amb el que, potser, no és més que una visió mas-
sa personal del tema. De tota manera, podeu tenir per segur el
meu agraïment si el vostre treball contribueix a “humanitzar-
nos” una miqueta als ulls de l’altra gent. Fora d’Edmon Vallés,
també mequinensà i de qui suposo que ja teniu informació, no
us puc donar cap més nom d’escriptors d’aquella terra. Jo vaig
néixer a Mequinensa, l’any 1941. Les úniques coses meves pu-
blicades són les Històries de la mà esquerra i un treball sobre
Mequinensa premiat per Serra d’Or, el qual va sortir publicat
a la revista (març del 7I). Tinc una sèrie de narracions inèdi-
tes, però, la pintura s’empassa tot el temps que em deixa lliu-
re l’editorial. Quan publiqueu l’article, feu-me-ho saber, si hi
penseu. 

Atentament

Jesús Moncada a Artur Quintana4

Barcelona, 1 de març del 2002

Benvolgut Artur,
vaig rebre ahir la carta en la qual em proposes escriure la pre-

sentació del catàleg de l’exposició de fotografies de Tomàs Riva
sobre l’emigració aragonesa de la postguerra. Agraeixo a la gent
del CESBA que hagin pensat en mi, però no puc acceptar l’en-
càrrec. Per traduir El comte de Montecristo al català vaig haver d’ar-
raconar més d’un any la novel·la que tenia mig embastada; ara
que, finalment, he pogut ficar-m’hi de ple, no vull dispersar els
esforços en altres feines.

D’altra banda, aquest és un tema del qual només tinc un co-
neixement molt superficial. La meva experiència personal no
hi té res a veure. Malgrat el que dius, jo mai no m’he consi-
derat un emigrant. Per a mi, anar de Mequinensa a Barcelona
no va suposar cap desarrelament, no vaig moure’m de casa.

Una salutació ben cordial

Senyor Joan Píus Membrado i Ejerique

Benvolgut amic i compatriota:
Haig sabut de l’Assamblea municipalista a Barcelona, i en-

cara qu’em trobava llest per anar-hi, ben llegida la seva con-
vocatoria, n’on puc, car no’ns han deixat lloc als singulars in-
diviuus qu’estudiem mes no tenim representació des muni-
cipis. Aixó’s remeiaría artificialment donant-mi una repre-

Juan Moneva a Juan Pio Membrado Ejerique3

3. Arxiu Membrado, Bellmunt de Mesquí. Editada a Juan Pio Membrado, El porvenir de mi pueblo. Batalla a la centralización, Alcanyís, Cesba, intr. de
Ramón Mur i Teresa Thomson, 2008, p. 29.

4. Arxiu Artur Quintana i Font, la Codonyera. Cartes mecanoscrites signades.

sentació: sería peró un cunerisme llegt; els pobles tenen d’es-
ser representants per la gent d’ells mateixos.

Vull, aixó apart, fer constar devant vos, capdevanter del mo-
viment, que no es cap mancament de voluntat ho que’m tè
lluny d’aquixa tasca de ruralisme.

Molt vostre, Joan

Saragossa, lo 14 de juny de 1914
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Ferro forjat al foc i a cops
mostra en detall una flor,
és freda, aspra, ben acabada,
també perenne i sempre florida.
Pesa massa per dur-la a la mà,
no hi ha gerro que la sustenti,
privada de terra ufana i aigua
pel rovellat, manté l’estampa
mat, solida però has d’imaginar-hi
llur fragància de flama i cops. 

18 de febrer de 2005

Ignasi Riera a Carles Terès5

Madrid, 8 d’octubre de 2014
A l’atenció de Carles Terès,
Via Edicions 1984
Barcelona

Senyor Terès:
No sé si el conec personalment. En tot cas, fa més d’un any

que va entrar a casa Licantropia. Poruc com soc —lector ingenu,
que encara s’esgarrifa quan llegeix històries de por—, no m’ha-
via endut a Madrid (on visc de de fa més d’onze anys) i sí
que l’havia desat a l’apartament que conservo a Cornellà...
la novel·la-novel·la Licantropia.

Doncs bé: acabo de llegir la vostra novel·la i m’ha agradat.
I força. Tant per la història que hi desfila com pels referents
temàtics de l’univers de la ‘licantropia’. (Al punt del llibre, hi
havia apuntat allò de: “Homo homini lupus”. I el vers de J.
M. Sagarra: “Fa que tremoli l’esquena del llop”).

Confesso, senyor Terès, que m’ha fet feliç la referència al bi-
bliotecari alemany i de la Franja, Artur Quintana, a qui he co-
negut i admirat. Al llarg dels quaranta anys, que cada tardor
he hagut d’anar a la Frankfurterbuchmesse..., mirava de sa-
ludar-lo; si hi era, naturalment.

Nota alta a l’estructura narrativa del llibre: des la primera
referència al més primitiu dels personatges —el missioner de
causes perdudes, mossèn Camprubí, com es deia el germà ca-
pellà d’en Capri— fins a la figura entranyable de la doctora
Laura... que fa una confessió al protagonista... que mereix el
premi de les referències antològiques: “De tu, per exemple,

em van atreure moltes coses, però em va seduir este impuls
feréstec, com esta sensibilitat que tens en percebre els canvis
naturals, la llum, els colors, les aromes que arrossega l’aire. Hi
havia en tu alguna cosa primigènia que se’m va fer irresisti-
ble”. (p. 221)

Dues troballes mes: la doctora Júlia Font... que treballa a Hei-
delberg, a la vora del Neckar. On viu un amic de tota la vida,
nascut al delta de l’Ebre: Víctor Canicio. (I on passo cada anys
uns dies).

I la referència a Arnes: quan va haver-hi glaçades dolentes
per als conreus —crec que el 1956— molta gent d’Arnes va
anar a raure al barri cornellanenc del Pedró, on he viscut 34
anys.

Ah! I nota alta també pel retrat literari de l’Agustí, tan in-
suportable que atrau i que et caça.

I res més, per ara. Jo, que sóc de ciutat i m’estimo, per da-
munt de tot, els carrers asfaltats, amb semàfors i sobretot amb
bars..., quedo tocat quan llegeixo pàgines de ‘drames rurals’
(Víctor Català) o de ‘Sots feréstecs’. Als paisatges naturals no-
més hi trobo a faltar els caixers automàtics!

Si passeu per Madrid, que és només un poble amb fums i
que aspira tothora a arribar a ser ciutat..., m’agradaria felici-
tar-vos de cor (i en directe).

Cordialment,

Diuen dels amants que una excessiva
proximitat a l’estimat condueix a la pèrdua
de perspectiva, i de vegades a patologies més greus.
Que s’ha d’agafar una distància escèptica
per advertir els subtils matisos que s’amaguen
darrere el llenguatge de l’amor.
També –diuen- dels amics, que no sempre es toquen
quan xerren, no sempre comparteixen mentre miren junts,
que una agenda atapeïda els distancià,
i una amistat gelosa els encara.
Crec que avui és l’hora d’anar a l’especialista
per poder escurçar distancies, palpar l’amic
i dedicar-hi la tarda que ens acull.

4 de novembre de 2005

Aroma de ferro
Cesc Gil i Lombarte

Palpar l’amic
Cesc Gil i Lombarte

5. Arxiu Carles Terès, Torredarques. Carta manuscrita.
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