
Parlament en l’atorgament del 1er. Premi Desideri Lombarte 2016 

 

Autoritats, senyores i senyors, 

 

Tot el meu agraïment al Govern per haver creat un premi per a les persones que 

treballen en l’estudi i foment d’aquest patrimoni tan íntimament aragonès que és el 

català d’Aragó i la cultura que conforma. Tot el meu agraïment per haver-li donat el 

nom d’en Desideri Lombarte, fill de Pena-roja com li agradava de dir-se’n, en Desideri 

Lombarte i Arrufat que el 18 d’octubre del 1988 en una lletra, dirigida als seus 

“Estimats amics de “Rolde”, escrivia: “Aragón que, desde la lejanía veo con dulce 

nostalgia a veces, y a veces con dolor e impotencia. Y mis textos casi siempre 

emocionados, se debaten en esa dualidad tan difícil de asumir –la dualidad catalano-

aragonesa–, sin traicionar patria y cultura, suelo y lengua”. I tot el meu agraïment per 

poder acompanyar en José Ramón Bada Panillo en la concessió del present premi, ell 

que el 1986, quan era Conseller de Cultura i Educació, va  obrir el camí cap a la 

dignificació i normalització de la nostra llengua catalana, dignificació i normalització 

que havíem perdut el 1707, l’any quan ens van abolir els Furs i ens van sotmetre a les 

Lleis de Castella.  

 

Aquest premi Desideri Lombarte se situa dins dels esforços del Govern per retornar-nos 

la nostra dignitat d’aragonesos que els anys anteriors, els del Govern LAPAPYP-

LAPAO, ens havien pres, un Govern, el del LAPAPYP-LAPAO, decidit a destruir 

aquest patrimoni tan íntimament aragonès que són les dues nostres llengües 

minoritzades: l’aragonès i el català. Les dues llengües que es parlen des de sempre al 

nostre país, i sempre vol dir des de la conquesta romana al segle III abans de la nostra 

era. Ara, gràcies a la modificació de l’article 4 de la Llei 3/1990 de Patrimoni, que 

permet recuperar els noms de les nostres llengües, ja no ens cal anar pel món “penant 

com a fantasmes” –són paraules d’en Desideri–, quan davant de la pregunta “Quines 

llengües parleu a l’Aragó” havíem de contestar, per més que ens caigués la cara de 

vergonya, “LAPAPYP, castellà i LAPAO”.  

 

La nostra dignitat d’aragonesos ens retorna també amb la creació, en paral·lel a aquest 

premi “Desideri Lombarte”, del premi “Juana Coscojuela” per a persones que treballen 

per a l’estudi i normalització de l’aragonès.  Aquesta dignitat se’ns referma en la 

recuperació dels premis literaris “Pedro Arnal Cavero” per a l’aragonés i “Guillem 

Nicolau” per al català, també en la del “Projecte Jesús Moncada de l’escriptor a l’aula” 

–el “Luzia Dueso” per a l’aragonès mai no va ser abolit–, i més encara per la creació, 

per primera vegada al nostre país, d’una Direcció General de Política Lingüística.  

 

Evidentment encara queden moltes ombres i penombres en la recuperació de la nostra 

dignitat de llengua, tant com a ciutadans de llengua aragonesa, com de llengua catalana. 

Tanmateix tot porta a creure que anem per bon camí.  

 

A tots vosaltres el meu agraïment.   

Artur Quintana i Font.  

Pena-roja, onze de setembre del 2016 


