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E l doctor Artur Quintana i Font 
(Barcelona, 1936) el podem pre-
sentar de diferents maneres: 

llicenciat i doctor en lletres; filòleg, 
membre de la Secció Filològica de l’IEC, 
del Consello Asesor de l’Aragonés, de 
l’Academia de l’Aragonés...; president 
d’Iniciativa Cultural de la Franja... Ara 
bé, com passa sovint a molts homes i 
dones que s’esforcen i treballen per fer 
possible un país sòlid en tots els sentits 
i, per consegüent, perquè la llengua i 
la cultura catalanes puguin viure amb 
plena normalitat, li ha tocat fer de tot... 
i molt. Podem resseguir les seves petja-
des en articles, llibres, obres col·lectives, 
ressenyes, traduccions... i en la partici-
pació —contínua i incessant— en activi-
tats de caràcter ben divers. Tot plegat 
dona fe d’una tasca ingent.

Per tradició familiar, havia de ser 
metge. Fins i tot feu el primer curs de 
medicina, però la vida l’anà portant cap 
a la seva autèntica vocació i s’acabà 
llicenciant i doctorant en lletres per la 
Universitat de Barcelona. La tesi sobre 
el parlar de la Codonyera (Baix Aragó) 
no sols va marcar la seva trajectòria 
intel·lectual i professional, sinó també 
particular, familiar i pública.

A Alemanya, hi ha viscut en el període 
comprès entre els anys 1963 i 2003. Cal 

dir que, anteriorment, ja hi havia fet di-
verses estades com a estudiant. Treballà 
deu anys de lector de castellà i català a 
la Universitat de Friburg de Brisgòvia; 
després, de bibliotecari a Espira i, més 
tard, de professor de català a la Uni-
versitat de Heidelberg. Actualment viu 
entre Espira, Barcelona i la Codonyera. 
Està casat amb la professora Sigrid  
Schmidt, amb qui ha tingut dos fills.

En aquesta entrevista ens acosta una 
realitat que ell coneix molt bé, la de la 
Franja de Ponent. El tracte amb ell trans-
met d’una manera immediata confiança 
i proximitat, un caràcter senyorívol, una 
barreja d’optimisme i preocupació en-
vers el futur i, sobretot, dignitat, molta 
dignitat.

F E T S  I  O P I N I O N S
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Català, franjolí, aragonès, occità, alemany... Quin 
sintagma preposicional posaríeu darrere de cada un 
d’aquests mots en relació amb vós?
Català de nació perseguida; franjatí i aragonès de més 
patiment encara; occità de sempre, i alemany, per la vida!

Us llicenciàreu en germàniques, però, si volíeu 
doctorar-vos, havíeu d’aprovar uns cursos de 
doctorat, tots de filologia romànica. Els mestratges  
de Badia i Margarit, Comas, Molas, Riquer... us devien 
influir molt.
Jo vaig pertànyer a la segona promoció de filologia ger-
mànica, que aleshores es deia filologia moderna, i tot hi 
era improvisat, d’ací que els germanistes que volien doc-
torar-se ho havien de fer estudiant un any romanística! 
Podria semblar que això em decantés a fer romàniques, 
però encara trigaria uns quants anys a dedicar-m’hi més 
a fons. Tots els mestres que citeu em van influir, sobretot 
a través dels llibres i, personalment, el doctor Badia. Amb 
en Molas hi vaig tenir algun contacte editorial.

L’any 1965 decidíreu emprendre l’estudi d’un parlar 
català per fer-ne una tesi. «Anau a Maella, que diuen 
sartane», us suggerí Francesc de Borja Moll... I quan 
Germà Colón ho sabé, us convidà a mirar també «a 
l’altre cantó de la ratlla, als pobles actualment de 
llengua castellana, on sempre podien quedar recialles 
aragoneses».

Mai no podré agrair prou a en Moll i en Colón els con-
sells que em van donar, que van marcar tant la meva 
feina com, en bona part, el meu dia a dia. I continuen 
fent-ho.

En arribar-hi us causà sorpresa el fet que el català de 
l’Aragó es designés amb el mot «xapurriau», que vós 
mateix, anys més tard, definíreu a la Gran enciclopèdia 
aragonesa (GEA).
Ja ho sabia, ai las!, que ho deien, que ho havia llegit al be-
llíssim mapa de l’ALPI sobre els noms de les llengües de 
la península Ibèrica, però m’ha tocat —i em toca—  
de conviure amb aquesta ideologia letal des de fa més de 
cinquanta anys. 

En l’actualitat, encara rep aquest nom? Quin és el grau 
de confiança dels catalanoparlants de l’Aragó respecte 
al català?
Oi, i tant, que l’anticatalanisme a l’Aragó supera el  
70%. Davant d’aquest percentatge es fa ben difícil als 
aragonesos de llengua catalana de ser el que són.  
Només poden vegetar renegant entusiasmats d’ells  
mateixos.

Com definiríeu l’«aragonès» per a una enciclopèdia, si 
us ho demanessin? 
L’aragonès és una llengua romànica parlada actualment a 
les comarques del nord de l’Aragó.

«La Franja de Ponent és el territori de llengua catalana que va quedar atrapat a 
l’Aragó en fixar-se’n la frontera oriental als inicis de l’edat mitjana.»
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Vós sou una persona completament convençuda que 
les identitats compartides són una saludable forma 
de trobar-se en el món. Què enteneu per «identitats 
compartides»?
Viure amb plenitud les llengües que sabem, amb les cul-
tures que conformen, i sense mai pretendre sobreposar 
les unes a les altres.

Com definiríeu la Franja de Ponent? Quins factors i 
quines característiques donen identitat i cohesió a 
aquestes comarques?
És el territori de llengua catalana que va quedar atrapat a 
l’Aragó en fixar-se’n la frontera oriental als inicis de l’edat 
mitjana. I són aquests fets els que li donen identitat i 
cohesió.

Al vostre entendre, quina és —i quina hauria de  
ser— la relació d’aquestes comarques amb la resta  
de pobles de parla catalana?
És més aviat poca, per molt que a dreta llei hauria de ser 
la mateixa —mutatis mutandis— que hi ha entre Alema-
nya i Àustria.

Com es veu el Principat de Catalunya des de la Franja? 
I la resta de territoris de parla catalana?
En general, com un lloc per cercar feina i anar a l’hospi-
tal. Entre els que tenen consciència de parlar català, un 
indret on no se senten tan discriminats i on poden cercar 

Tres imatges de 
la Codonyera.

i trobar ajut. Per al País Valencià i les Illes ve a ser el ma-
teix, encara que de nivell més baix.

Des de la Franja, quin terme us sembla més adequat 
d’utilitzar en relació amb tots aquests territoris: Països 
Catalans, països de parla catalana, domini lingüístic...?
Miraré de donar-vos-en resposta explicant-vos un fets. 
Soc president d’Iniciativa Cultural de la Franja (ICF), enti-
tat coordinadora de les associacions de defensa i foment 
del català a la Franja. ICF publica la revista «Temps de 
Franja». Hi sortia una secció amb el títol «Països Cata-
lans» fins que, fa uns dos o tres anys, el consell editor de 
la revista, del qual no soc membre, el va canviar i ara es 
diu «Catalanofonia».

Quin tracte ofereix al català la darrera Llei de llengües 
de l’Aragó, que és de l’any 2013?
La dita Llei de llengües del 2013 mai no ha estat tal. Es 
tracta d’un text de lingüística- ficció que, amb l’apro-
vació de les Corts i del Govern, va anomenar LAPAO i 
LAPAPYP, respectivament, la llengua catalana i l’arago-
nesa a l’Aragó, i així ens van fer perdre la dignitat d’ara-
gonesos, que no hem recuperat fins fa poc. Ara tornem 
a parlar català i aragonès a l’Aragó i tenim una Direcció 
General de Política Lingüística que, amb pocs mitjans i 
força entrebancs, mira de promoure el català i l’aragonès, 
les dues llengües pròpies, històriques i no oficials de 
l’Aragó.

«El tema de les obres d’art que han passat a formar part de la diòcesi de Barbastre 
ha servit per mantenir ben viu l’anticatalanisme a l’Aragó.»
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En analitzar els percentatges de l’ús social del català, la Franja 
és el lloc on hi ha hagut, en aquests darrers anys, un descens 
més accentuat. Què s’hauria de fer perquè la llengua no sols 
no reculés més, sinó que recuperés punts?
A curt termini, que la quasi totalitat dels mitjans aragonesos 
de comunicació de masses deixin de ser una eina de discrimi-
nació permanent de la llengua catalana, acompanyant aquesta 
mesura d’un ensenyament efectiu de la llengua catalana a tots 
els nivells; de mestres, no en falten. Cal que, d’acord amb la 
Constitució, es declari l’oficialitat del català —i de l’aragonès— 
a l’Estatut i es dugui a la pràctica, i que s’adoptin mesures de 
discriminació positiva d’aqueixes llengües durant temps.

En una trobada amb els governants aragonesos, quins 
arguments els donaríeu per tal d’instar-los a promoure i 
fomentar l’ús del català?
Que, com a demòcrates, no poden discriminar conciutadans per 
la llengua que parlen, com sovint veiem que passa amb els de 
llengua catalana —i aragonesa—. «O tots flares, o tots monges, 
o tots canonges», que diem a la Codonyera.

I quins arguments donaríeu a una persona nouvinguda a les 
comarques de la Franja, provinent de qualsevol racó del món, 
que us preguntés per quins motius hauria d’aprendre el català?
Els mateixos que li hauria donat per aprendre alemany en cas 
d’anar tant a Heidelberg com a Bozen.

Elaborant entrades per a la GEA us adonàreu de mancances 
importants: d’una banda, d’una antologia que recollís els 
autors aragonesos en llengua catalana; de l’altra, de volums 
que recollissin les formes amb què s’expressa la cultura 
popular en aquestes terres... I hi vàreu posar remei.
Els aragonesistes, que a finals dels anys setanta del segle XX 
iniciaven la GEA, es mostraren favorables a la llengua catalana i 
a la cultura que conforma, però en sabien ben poca cosa, ja que 
l’erudició aragonesa que els havia precedit s’havia mostrat quasi 
eixorca en aquests temes. Jo ja feia més de deu anys que els tre-
ballava, i fou així que m’encarregaren la redacció de les entrades 
sobre la llengua i la literatura catalanes a l’Aragó. En fer-ho, em 
vaig adonar que tampoc no era gaire el que jo en sabia i, a més, 
quasi gens divulgat. Calia, a més de seguir investigant, publicar 
algunes antologies i, junt amb altres companys, replegar i editar 
nodrides mostres de la literatura popular franjatina, encara ales-
hores quasi desconeguda. I com que calia, ho vam fer.

Quins llocs li recomanaríeu de visitar, a una persona que 
volgués fer una estada d’uns dies a la Franja?
Les pedres fundacionals —i arnauenques— del monestir 
d’Ovarra, i les d’Alaó i de la catedral de Roda. Les de la con-
questa de Montanyana, Benavarri, i del castell i la ciutat vella de 
Fraga. L’aiguabarreig mequinensà i Vall-de-roures. I, si pot ser, 
que no oblidi Pena-roja i el Masmut.
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Les parròquies de la Franja estan actualment adscrites 
a la diòcesi de Barbastre, però durant vuit segles 
havien format part de la diòcesi de Lleida. Com es viu 
tot el tema de les obres d’art?
Com un tema excels per a poder mantenir ben viu l’anti-
catalanisme a l’Aragó.

Vós sou el president d’Iniciativa Cultural de la Franja. 
Quines activitats du a terme l’entitat?
Convoca anualment el Premi Franja Cultura i Territori. 
Edita la revista «Temps de Franja» amb els encartats 
«Temps d’Escola» i «Styli Locus» per a la creació literà-
ria. Publica dues col·leccions de llibres i, quan cal, difon 
manifestos i es dirigeix als òrgans de poder en nom de 
les associacions franjatines d’estudi i foment de la llen-
gua catalana.

La Federació Llull —integrada per Acció Cultural del 
País Valencià, Òmnium Cultural i l’Obra Cultural 
Balear— ja té més de tres dècades d’existència. Quina 
relació hi té Iniciativa Cultural de la Franja? 
Des d’Iniciativa Cultural de la Franja vam intentar deba-
des de coordinar-nos-hi.

Parleu-nos de la vostra faceta de traductor...
Just acabats els estudis de germanística, vaig participar 
en la dita «rauxa» de les traduccions, que va sorgir com a 
bé col·lateral de la Llei Fraga. Com que érem pocs els qui 
sabíem alemany i érem més o menys capaços d’escriure 
en català, durant un temps vam traduir a raig fet el que 
calgués. Eren els anys que han estat dits del «si l’encerto 
l’endevino». Sembla que me’n vaig anar sortint, diguem, 
prou airosament. Passada la foguerada traductora van 
seguir venint encàrrecs d’editors, com els de Can 62 
de clàssics alemanys, o l’Antologia de l’expressionisme 
d’Edicions de 1984. I propostes meves com Una joventut 
a Alemanya, d’Ernst Toller; Lo libre de Catòia, de Joan Bo-
don, i Les illes Àran, de John M. Synge. I no he perdut l’es-
perança de publicar el teatre sencer d’aquest darrer autor 
junt amb d’altres traductors.

L’any 1974 passàreu quatre mesos a Montserrat per 
preparar un treball sobre la biblioteca del monestir que 
havíeu de presentar a Colònia per obtenir el diploma 
de bibliotecari. Com va anar tot plegat?
Per ser conseller superior bibliotecari a Alemanya, s’havia 
de tenir un títol universitari, seguir dos anys d’estudis a 
l’Escola de Biblioteconomia de Colònia i aprovar-ne l’exa-
men final, prèvia presentació d’un treball de temàtica bi-
bliotecària. Ben aconsellat pel pare Josep Massot, vaig triar 
per a fer-lo la història de la Biblioteca de Montserrat i, més 
concretament, la descripció dels llibres del segle XVI que 

«L’anticatalanisme a l’Aragó supera el 70%.»

«L’aragonès és una llengua romànica 
parlada actualment a les comarques del 
nord de l’Aragó.»

«En general, el Principat es veu com un lloc 
per cercar feina i anar a l’hospital.»

«Com a demòcrates, no es pot discriminar 
conciutadans per la llengua que parlen.»

havien sobreviscut fins avui, ço que va implicar quatre me-
sos d’estada meva, fructífera i abassegadora, al monestir.

Sigrid Schmidt von der Twer, la vostra esposa, també 
deu ser una persona entusiasta per les llengües...
En casar-nos el 1962, ella, que no tenia cap interès especial 
en les llengües, tot d’un plegat va haver de manegar-se-les 
a Barcelona amb dues de noves amb ben poc de temps. I 
quan més tard va començar a treballar de mestra d’escola 
a Alemanya, aviat es va adonar que calia saber altres llen-
gües si volia que els seus alumnes procedents de la im-
migració obtinguessin bons resultats en llurs estudis. I és 
així com ha acabat sabent molt bé el turc, prou bé l’italià i 
xampurrejant el serbocroat a partir del rus.

Ens imaginem que no deveu parar... En què esteu 
treballant en aquest moment?
Ara mateix en un article sobre el Matarranya històric en 
l’obra d’en Joan Perucho. I, en endegar-lo, m’espera fer 
un resum dels darrers vint anys de literatura catalana a 
l’Aragó en col·laboració amb n’Hèctor Moret.

Què us ha ensenyat la vida, fins ara?
Que no s’ha de cedir als cants de sirena que reclamen 
abassegadorament de tirar el barret al foc.

Ens agradaria que acabéssiu l’entrevista amb un punt 
d’optimisme i d’esperança vers el futur de la Franja...  
i vers el futur de la humanitat.
Que hi ha gent digna, com cal.

Artur Quintana sol acabar molts dels seus missatges 
amb un encoratjador i gens dissimulat «Avant!». 
Doncs, això mateix, doctor Quintana: Avant! I per 
molts anys!




