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Com diu el subtitol, aquest Ilibret es un recull del8 arti- 
cles que I'autor ha anat publicant en revistes i diversos mit- 
jans de premsa durant els darrers vn t  anys. Tots van dedi- 
cats a tractar. segons les diverses sitiiarions conjunturals, la 
realitat i la problematica de les terres que hem convingut a 
anomenar Franja de Ponent. D'aquest recull d'articles es 
desprenen dues denúncies clarps. contraposades al8 desit- 
jos de molts pobadors de a Franja- I'integrisnie xovnista 
de les institiicions prbpiament aragoneses. que ignoren o 
fan veure que ignoren la 4iyuem-ho sense embuts- na- 
cionalitat catalana de la gent d'aquesles [erres; i la passivi- 
tat i I'oblt vergonyants mostrats per les institucioiis oficials 
principatines. ts .  per tant. una obra de denuncia. pero 
tambe d'esperanca malgrat les traves constants en un 
futur inimediat, en que la catalanitat de la Franja sigui vis- 
cuda de la manera mes normal i quodiana pertothom.+ 
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En aquest llibre se'ns mostra, senzillament, un recull 
d'experiencies protagonitzades per una certa quantitat 
de conciutadans de llarg a llarg del nostre territori na- 
cional. organitzats a traves de les mes variades asso- 
ciacions. Se n'han escolides cent com se'n podia haver 
escollit un altre nombre; I'important era donar a coneixer 
un ventall representatiu d'allo que en diriem la catala- 
nitat conrcient, i -cal dir-ho ben alt- Ii~dica, valenta i 
amant de la vida, enfront d'aquella cataanitat amorfa i 
passiva, exhibida pels qiii sempre estan disposats a la re- 
niincia I enganxats al comandament a distancia del tele- 
visor. Aixi. a través de les seves pagines. podem fer-nos 
partícips d'una petita part, pero no per aixb menys repre- 
sentativa. de la gran riquesa associativa ile la nostra so- 
cietat; i d'una manera normal, amb una naturalitat i una 
senrillesa admirables. Es un llibre que traipua optimisme 
i que incita a prendre exemple i a abandowr aquest trist i 
conformista individualisme que ens va corsecant a poc a 
poc sense adonar-nos-en. Comencem, doncs. Coordi- 
riem-nos. ajuntem-nos, trehallem plegats ... Encara hi ha 
molta feina a fer!+ 
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D'esquerra a dreta el presentador Manuel 
Vilela. Quim Gibert i el professor jurista Juli 

Pallarol. un cap acabada la jornada dp 
psicologia. titulada «El desemparament apresa, 

el proppassat 13 de maig d'enguany, a 
Maquinensa (La Franja de Ponent) 
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