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Com s’ha rebut el canvi de denominació del català
per LAPAO a la Franja de Ponent?
La polèmica sorgeix a Saragossa, Lleida i Barcelona, mentre
que, a la Franja, s’ha conegut a través dels mitjans de co-
municació. La reacció ha estat una barreja d’indiferència i
de perplexitat entre els sectors més conscienciats.

A què respon el canvi de denominació, inclòs a la re-
forma de la llei de llengües impulsada pel govern
d’Aragó?
S’inscriu en l’estratègia que practica el PP a Catalunya con-
tra el sistema d’immersió lingüística, al País Valencià en
diferenciar català i valencià, a les Illes Balears en eliminar el
requisit de conèixer-lo per ser funcionari i, a la Franja, per
trencar la unitat de l’idioma. Oficialment, no ho diran, però
les dinàmiques compartides a cada territori van en la
mateixa línia d’afeblir el català.

Com afectarà la reforma?
És difícil saber-ho, però no aportarà res de bo. Recordem
que la llei de llengües de 2009 ja representava un estanca-
ment, perquè ratificava el català com a assignatura opta-
tiva en l’ensenyament, de manera que només l’aprèn qui
ho demana. Si ara hi afegim el canvi de nom que li dóna
la reforma pactada entre el PP i el PAR i la presència de
nova immigració i de matrimonis mixtes que no se socia-
litzen en català, significa que anem cap a un escenari
monolingüe en castellà.

El català podria desaparèixer de l’àmbit educatiu?
No ho crec, perquè seria un veritable escàndol suprimir els
convenis signats entre els governs català i aragonès. Perme-
tran que el català continuï sent optatiu i es facin exàmens
perquè, qui ho vulgui, pugui acreditar el seu nivell.

De la reforma, destaca la creació d’una acadèmia que
regula aquesta suposada modalitat de l’aragonès.
Això pot ser letal?
Si es constitueix, haurà d’establir els processos legals per tal
que, a més del català optatiu, incorpori l’anomenada LA-
PAO, de la qual s’hauran de fer classes i exàmens. Tot ple-
gat és bastant complex.

Suposaria legalitzar una normativa diferenciada
del català?
És el que promou Héctor Castro Ariño, secretari de la Fede-
ració d’Asociacións Culturáls de l’Aragó Oriental (FACAO) i
de la plataforma No Hablamos Catalán, que, a còpia d’es-
criure amb el lèxic que s’escolta al carrer, farcit de castellanis-
mes, es va inventar aquest suposat idioma diferent del català
per avalar l’estratègia segregacionista del PP. I ara, amb la
reforma, alguns ajuntaments han demanat que se substitueixi
la terminologia de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per
aquesta cal·ligrafia. Ho ha fet el mateix Partit Aragonès de
Fraga, quan sap que es tracta d’una representació cal·ligràfica
sense valor científic. De tota manera, la majoria de sectors
socials i culturals segueixen la normativa de l’IEC.

Quan va començar l’ofensiva contra el català?
Si reculem a la història antiga, veiem que, a mitjan segle XVI,
tota l’escriptura oficial era en català. Després, es va aragonitzar
i castellanitzar amb dictadures com la franquista. Així es va
arribar a la dècada dels 70, quan, amb la restauració de la de-
mocràcia, es va prestigiar la llengua. Va ser el període en què
es va popularitzar Jesús Moncada, Constantí Llombart, men-
tre que, al mateix temps, els governs van concedir el rang op-
tatiu al català en l’ensenyament. Fins i tot es va consensuar la
llei de patrimoni de 1999, l’existència de dues llengües mino-
ritàries a la Franja, el català i l’aragonès. La decisió va tenir el
suport del PSOE, IU, CHA i també del PP i el PAR, que, tot
i el seu conservadorisme, llavors defensava les dues llengües.

Què va passar perquè això canviés?
Amb l’entrada dels socialistes a la presidència d’Aragó, les
posicions es van polaritzar. El PP i el PAR van utilitzar la qües-
tió del català per desgastar-lo, conscients que hi ha una base
espanyolista molt forta en algunes zones. Radicalitzen el dis-
curs i promocionen entitats anticatalanistes com la FACAO.
Saben que la polèmica és artificial, però els serveix per erosio-
nar els socialistes i el president Marcel·lí Iglesias, catalanopar-
lant de la Franja, projectant el missatge que hi ha un enemic
poderós a l’altra banda que obté privilegis i que es queda amb
tots els recursos. En definitiva: demonitzen Catalunya a còpia
de mentides, enveges i recels.

Quines conseqüències té tot això?
Després de la llei de llengües de 2009, aprovada pel PSOE i
la CHA, es visualitza un pol conservador que aprofita els

vincles de l’esquerra aragonesa amb ERC per titllar-la de
“pancatalanista”. Aquesta estratègia de criminalització,
sumada al desgast del govern d’Iglesias, catapulta el PP i el
PAR al poder, cosa que ens durà a la regressiva reforma
aprovada aquest gener passat.

Quina ha estat l’evolució del català durant aquest
període?
Des de l’any 2003, ha perdut pes. Si llavors era present arreu
del territori i es transmetia de pares a fills, a poc a poc, ha
anat reculant en benefici del castellà, que ha esdevingut el
principal vehicle de relació social i institucional. De tota
manera, el fet que el català i l’aragonès estiguin incloses dins
el departament de Patrimoni com a peces de museu ja
indica l’escàs interès de l’administració a promoure-les.

L’ofensiva també pretén invisibilitzar els referents vin-
culats al català?
Sens dubte. S’han suprimit projectes com el que portava
escriptors als alumnes de la Franja. Aragón Televisión i altres
cadenes afins al PP també han fet una labor nefasta en presen-
tar la parla de cada poble com una modalitat diferent per ocul-
tar la unitat lingüística. Ens trobem en un procés de substitu-
ció del català similar al que s’ha viscut a l’Alguer i a la
Catalunya Nord, on la minorització ha provocat el desprestigi
de la llengua i la pèrdua de parlants.

Darrerament, algunes alcaldies i representants
polítiques han sortit a criticar el PP. Són conscients 
d’aquest perill?
El Manifest de Mequinensa, subscrit per 28 ajuntaments de la
Franja, indica que hi ha consciència i això es positiu. Però són
reaccions que arriben tard, amb la llei ja aprovada.

Què es pot fer, doncs, per revertir la situació?
Es pot forçar el PP perquè aclareixi de quina llengua parla
quan esmenta la LAPAO perquè, hi insisteixo: la llei del
Patrimoni de 1999 diu clarament que, a la Franja, hi ha el
català i l’aragonès. Aquí, se’l pot posar en contradicció. En
tot cas, el futur dependrà de quin poder tingui la dreta a les
institucions i de si el PAR canvia de dinàmica o no, sabent
que sempre s’apunta al cavall guanyador. L’ideal seria que es
trenqués el bipartidisme i irrompés un govern d’esquerres
respectuós amb el que diu la ciència i sensible a la realitat
lingüística de la Franja.
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-
“La llei de llengües de 2009 ja
representava un estancament perquè
ratificava el català com a assignatura
optativa en l’ensenyament”
-

-
“El futur dependrà de quin poder
tingui el PP, però l’ideal seria que
irrompés un govern d’esquerres sensible
a la realitat lingüística”
-

FIES:
Bonet

-
“El PP i el PAR van utilitzar 
la qüestió del català per desgastar 
el PSOE, tot i que saben que 
la polèmica és artificial”
-


