
Consell Superior de Llengües (Membres nomenats pel Govern) 
 
 
 
                                    Carmen Alcover Pinos 
 

(Massalió, 1952), resident a Saragossa des de 1982, tècnica 
lingüística del Govern d’Aragó, redactora i col·laboradora 
ocasional de les revistes Batecs, Sorolla’t, Temps de Franja, 
Rolde i Kalat-Zeyd. Com a coordinadora del Seminari Permanent 
de Llengua Catalana de la DGA s’ocupà de l’edició de Materials 
didàctics d’ensenyament primari (1992) i de Sac de paraules. 
Vocabulari escolar del català parlat a la Franja (1995, en edició 
a cura de R. Sistac). És autora, sovint en col·laboració, de 
diversos estudis i treballs sobre l’ensenyament del català a 
l’Aragó i ha publicat en volum Plans reguladors d’Ensenyament 
de l’Aragonès i el Català a l’Aragó (2000), Un nom per a tu. 
Índex de noms propis (2005), en edició trilingüe (castellà, català i 
aragonès) i de breus poemaris —en ocasions acompanyats de 
poemes de son fill Antoni Lafuente Alcover (Oviedo, 1980)— i 
narracions publicats en volums col·lectius. Ha traduït, del castellà 
al català, El debat del català a l’Aragó de José R. Bada (1990), i, 
amb A. Quintana, la novel·la breu El gual (2001) de Ramón J. 
Sender. (www.ascuma.org) 

                                    (Sòcia d’ASCUMA) 
                                    

 
José Bada Panillo  

 
(Favara, 1929), teòleg i sociòleg resident a Saragossa, conseller 
de Cultura i Educació en el primer Govern de la Diputació 
General d’Aragó (1983-1987), autor de l’assaig El debat del 
català a l’Aragó (1983-1987) (1990) i col·laborador esporàdic a 
Temps de Franja. (www.ascuma.org) 
Altres informacions: 
Destacat articulista i pensador 
Libres publicats: (entre altres) 
2. La Iglesia. Editorial Verbo Divino,1979 
Religiosidad popular, 1984 
La tolerancia entre el fanatismo i la indiferencia, Estella, 1996 
Una cultura del agua en los Monegros, (1999) 
La paz y las paces, Zaragoza, 2000 
Luces y Sombras de la Ilustración, Libertad y Convivencia. Mira 
Editores. Zaragoza, 2006. 

                                    La sed, los Monegros y otra escala de valores (2008)
Pensadillas ciudadanas, Prames, 2010 
(Soci d’ASCUMA) 

 
 
 



 
 

 Manuel Castán Espot 
 

Miembro fundador de l’Academia. Filologo y profesor de 
segundaria. Ye natural de Gabás, en a Vall de Benás. Presidió 
Chuntos por l’Aragonés, asociación que promovió a cilebración 
d’o II Congreso de l'Aragonés. Esfensor d’o suyo dialecto local, 
lo benasqués u patués, ye president de l’Academia dende octobre 
de 2006. (www.academiadelaragones) 
Altres informacions: 
Destacat articulista 
Bibliografía: 
Una lengua y una literatura invisibles: el caso del aragonés en 
Letras aragonesas. nº 6. Zaragoza, 2008 
Traductor de Adónde vamos de Ana Tena 
 

                                         
 
 José Ignacio Micolau Adell 

 
(Torre del Comte, 1958), llicenciat en Història per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, historiador de criteri propi, des de 1981 
és arxiver i bibliotecari de l’Ajuntament d’Alcanyís i fundador del 
CESBA. Va tenir cura de la publicació en facsímil (1981) del 
“Boletín de historia y geografia del Bajo Aragón”.  Va redactar 
les presentacions de la figura de l’historiador regeneracionista 
calaceità, Santiago Vidiella. Autor de nombrosos articles de 
divulgació en premsa, revistes especialitzades i obres col·lectives, 
com La literatura en el Bajo Aragón, del Libro de las comarcas 
(2007) i autor sol·licitat de pròlegs. Ha publicat el llibre 
compilatiu Cuestiones Bajoaragonesas (2009). Treballa 
permanentment en la formació del gran arxiu-biblioteca 
d’Alcanyís. (www.ascuma.org) 
(Soci d’ASCUMA) 

 
                                    Fernando Sánchez Pitarch 

 
Miembro fundador de l’Academia. Destacau empentador de 
l’asociacionismo en esfensa de l’aragonés, ye miembro d’o 
Consello d'a Fabla Aragonesa y de Nogará-Religada, asociación 
d'a que actualment en ye coordinador. Ha investigau especialment 
es dialectos chistabín, fovano, agüerano y campés. Ye autor 
d’importants monografías sobre morfosintaxis y lexico dialectals. 
(www.academiadelaragones) 
Altres informnacions: 
Articulista sobre l’aragonès 
Llibres publicats: 
L'aragonés de A Fueba. Bocabulario y notas gramaticals, 1999 

http://www.academiadelaragones/
http://www.academiadelaragones/

