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El 9 de maig d’enguany, les Corts d’Aragó
van aprovar la reforma de la llei de llen-
gües amb els vots del Partit Popular i del
Partit Aragonès Regionalista (PAR). En 
virtut d’aquesta reforma, el català que es
parla a la Franja de Ponent passa a dir-se
Llengua Aragonesa Pròpia de l’Àrea
Oriental (LAPAO), mentre que l’aragonès
s’anomena Llengua Aragonesa Pròpia de
les Àrees Pirinenca i Prepirinenca (LA-
PAPYP). La normativa, a la qual es van
oposar PSOE, IU i Chunta Aragonesista,
també preveu la creació d’una Acadèmia
Aragonesa de la Llengua que determi-
narà els topònims i els noms oficials en
aquesta zona fronterera amb Catalunya.
La decisió, avalada per l’executiu de
Luisa Fernanda Rudi sota l’argument
d’”evitar imposicions catalanes”, ja ha
estat contestada per la comunitat cientí-
fica, segons la qual la reforma perse-
gueix trencar la unitat lingüística i ano-
rrear el català en aquesta part de l’Aragó.
De totes les veus crítiques, destaca la de
Natxo Sorolla, expert en la realitat cultu-
ral de la Ribagorça, la Llitera, el Baix
Cinca i el Matarranya, les comarques de
la Franja. Veí d’aquesta darrera comarca,
Sorolla és doctorant en Sociologia per la
UB, on treballa analitzant els usos lin-
güístics a les diverses comunitats de
parla catalana. Autor del bloc Xarxes
socials i llengües, la seva recerca com-
prèn informes sobre la situació del català
i la tria que en fan els infants d’origen
al·lòcton a Catalunya, la Franja i les Illes
Balears. Una activitat que compagina
amb la col·laboració a la Xarxa CRUSCAT,
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), i la
seva participació a entitats que malden
perquè la diversitat lingüística i cultural
es normalitzi en aquesta part del terri-
tori catalanoparlant.
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Natxo Sorolla:
“La LAPAO s’inventa per avalar
l’estratègia segregacionista del PP”
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