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1. Introducció 

 

1 a) Objectius del treball 

La història de la llengua catalana no és igual arreu del territori on es parla. Per 

començar, la falta d’unitat política dels territoris de llengua catalana ha dificultat fins a 

èpoques ben tardanes la denominació d’una llengua comuna, i encara avui no és un 

tema totalment resolt en determinats cercles. 

Una de les conseqüències d’aquesta mancança d’unitat política és que la 

normativització de la llengua –i conseqüent dignificació literària– no va aparèixer fins 

al segle XIX amb la Renaixença, quan va sorgir la necessitat de valorar, sobretot al 

Principat, la riquesa lingüística del català i la necessitat de dotar-lo d’instruments, 

normes, publicacions, ensenyament… per equiparar-lo a una llengua com la de 

qualsevol altre estat-nació europeu. Aquest corrent literari i cultural s’imbricava amb el 

catalanisme polític, un moviment encapçalat per la burgesia catalana però que ben 

aviat també abraçaren les classes populars.  

Aquest corrent tingué molta més força al Principat que no pas al País Valencià o a les 

Illes Balears (i no cal dir a la Franja, on tota la població és fonamentalment rural, i per 

tant més aïllada dels canvis culturals que irradien els nuclis urbans). Aquesta menor 

consciència lingüística va fer d’aquests territoris un brou de cultiu perquè una 

ideologia anticatalanista bastant vinculada a la dreta política abanderés la defensa 

d’unes suposades llengües valenciana, balear o aragonesa oriental diferenciades del català, 

tot valent-se de la falta de denominació històrica del terme català i de l’aferrissada 

defensa dels trets folklòrics i dialectals de la llengua. En definitiva, un regionalisme 

que enalteix l’atavisme de la llengua regional, la seva diferenciació del català i, també 

cal dir-ho, el paper subordinat d’aquestes llengües regionals al castellà. 

La intenció d’aquest treball és abordar el secessionisme lingüístic a la Franja de Ponent. És 

a dir, quina és i ha estat la percepció de la llengua de la Franja entre els seus parlants, i 

per què han aparegut grups d’influència que n’han propugnat la diferenciació fins 

arribar a la llei de Llengües de 2013, on la llengua arriba a no tindre nom (lengua 

aragonesa propia del area oriental, coneguda als mitjans amb l’acrònim lapao). 
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Tot això inclou un treball documental de la història d’aquest corrent des de les 

primeres associacions fins l’actualitat,  la percepció social de la llengua, els conflictes 

que han tingut, i sobretot la comparació i connexió amb altres moviments afins com el 

blaverisme, el gonellisme, o el nacionalisme espanyol en general. 

Una premissa que sostenim és que el secessionisme lingüístic a la Franja forma part 

d’un moviment polític d’abast més ampli, que propugna un regionalisme bien 

entendido, que defensen la genuïtat de la seva parla i en rebutja qualsevol 

estandarització, atès que li se dóna al castellà aquesta funció de lingua franca.  

Veurem com el secessionisme lingüístic de la Franja anirà a remolc del blaverisme, tant 

des de la política (partits regionalistes de dretes que pacten amb la dreta espanyolista) 

com aprofitant-ne l’embranzida, l’ideari, fins i tot alguns símbols i eslògans... A tall 

d’exemple, totes les associacions (FACAO, Plataforma NHC, Lo Timó, Amícs de Fraga, 

Amícs de Tamarit...) es manifesten conjuntament amb el GAV (Grup d'Acció 

Valencianista, una associació “blavera”) i fins i tot han protagonitzat actes vandàlics 

conjunts, i també han rebut suport del nacionalisme espanyol de Saragossa (i, en aquest 

sentit, el gir que ha fet el PAR en els darrers anys sembla que hi ha tingut un paper 

bastant rellevant). Aquestes connexions i relacions, com veurem, són una forma 

d’entendre el secessionionisme lingüístic com una excusa, com una arma més per donar 

suport a una ideologia de supremacisme castellà, i una estratègia política per a obtenir 

un determinat poder polític. 

 

1 b) Concepte d’idioma i Renaixença 

El concepte d’idioma no és únic arreu ni ho ha estat sempre. A partir de Ramon Llull el 

romanç català comença a fer el paper de llengua de cultura, però encara hauria de 

passar molt de temps fins a parlar obertament de llengua catalana. El segle XV és el 

segle d’or de les lletres valencianes, amb autors com Joanot Martorell, Joan Roís de 

Corella, Ausiàs March… durant aquell segle, sota el nom de llengua valenciana, el català 

viu un període de gran prestigi i esplendor literaris que es veuen estroncats per 

l’aliança del rei d’Aragó amb Castella i la unió dels dos regnes, que desplaçaria el 

centre de poder a Castella, i començaria a consolidar el castellà com a llengua de 

cultura i prestigi, i finalment com a llengua de l’estat-nació espanyol.  
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La llengua catalana viu uns segles foscos (amb l’excepció del català a Menorca durant 

el segle XVIII, on sí que hi ha un moviment cultural important) i no és, de fet, fins la 

Renaixença (segle XIX) quan sorgeix el propòsit de fer esdevenir el català una llengua 

europea, talment com ho són les llengües dels estats-nació europeus (espanyol, italià, 

francès, alemany, portuguès…). 

Tanmateix, aquesta llengua catalana no s’havia viscut ni parlat de la mateixa manera a 

tot arreu. Tornant a la idea del concepte d’idioma, segons Jesús Tuson,i una llengua és 

un sistema de recursos verbals substancialment homogenis que, interioritzats per tots els 

membres d’una comunitat, permeten un grau raonable d’intercomunicació lingüística. En el 

cas del català al segle XIX, aquesta consciència de pertinença a una comunitat 

lingüística existia, però estava molt afeblida. De fet, al llarg de la història trobem una 

consciència "dual". Han aparegut en molts documents conceptes com llengua 

valenciana, llengua mallorquina... que es refereixen a la parla vulgar i autòctona, bo i 

diferenciant-la del llatí. En aquest sentit, el nom de català apareix poc o gens. D'altra 

banda, molts d'aquests documents palesen l'evident vincle que hi ha amb la llengua 

que es parla al Principat. Gramàtiques (que, curiosament, els gonelles identifiquen i 

reivindiquen actualment com a seves) com la Gramàtica de la Llengua Menorquina, de 

Febrer i Cardona (escrita, per cert, tota ella amb article literari) o la Gramàtica 

Mallorquina d'Amengual diuen,ii,iii als pròlegs respectius, que la llengua que descriuen 

és la que heretaren catalans i valencians, i la que els uneix amb la tradició provençal.  

Jó hè intitulad aquesta óbra: Princípis Generáls de la Llèngua Menorquína, no perque considèrie 

qu’aquesta llengua deguie el sèu orígên â Menórca, sebènt molt bè qu’aquesta ílla fonc fundáda 

de Valenciáns, Cataláns, &c els quáls ei portáren la sèua llèngua, qui es la mateixa que nosáltres 

usám, y antigamènt s’anomenáva Llemosina […] Antoni Febrer i Cardona, 1804 

De aquí data en estas islas el idioma lemosín, herencia hermosa de nuestros amigos y de 

nuestros hermanos que nos obraron la restauración […] Juan José Amengual, 1872 

Teodor Llorente, fundador de Lo Rat Penat –una entitat cultural molt important a la 

Renaixença valenciana i que avui, tanmateix, es mostra favorable al secessionisme 

lingüístic valencià– va assistir i participar al Primer Congrés de Llengua Catalana 

(convocat per Mossèn Antoni Maria Alcover, un manacorí que alguns gonelles també 

reivindiquen). 
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El que és cert és que al llarg del segle XIX es produeix un ressorgiment progressiu del 

català en els diferents territoris on es parlava, de manera especial al Principat, però 

també significativament al País Valencià i a les Illes Balears. La recuperació de la 

llengua i cultura catalanes que tingué lloc al segle XIX s’anomenà Renaixença.iv Aquest 

nom defineix l’ampli procés de recuperació de la llengua catalana, que és el resultat 

d’un doble moviment: un d’origen erudit, i un altre d’origen popular.v 

La Renaixença i el catalanisme cultural basat en defensar la llengua i tradicions 

pròpies, anaren acompanyats d’una transformació en catalanisme polític.vi La burgesia 

catalana tingué uns interessos allunyats i diferenciats de la castellana, i les elits 

propugnaren una personalitat política pròpia per Catalunya, la qual cosa implicava 

també una afirmació cultural i lingüística. Aquesta darrera també quallà entre les 

classes populars, atès que des del segle XVI, i amb més intensitat a partir del segle 

XVIII, el castellà s’associava amb les classes dominants, el català havia continuat essent 

la llengua més parlada. Aquesta implicació política de les classes burgeses en el 

catalanisme polític no es donà al País Valenciàvii i a les Illes Balears, on tanmateix sí que 

existí una voluntat de normativitzar la llengua i dotar-la dels instruments vàlids per 

fer-la un vehicle de comunicació apte, però aquests intents no tingueren el mateix 

impuls que al Principat. Aquesta voluntat de constituir una gramàtica i una ortografia 

normativa per al català culminà a finals del segle XIX i a començaments del XX, però el 

procés de normativització, recopilació de paraules, presa de decisions sobre varietats 

diatòpiques, sobre tradició literària i llengua contemporània... fou lent i s’allargà 

pràcticament tot aquell segle. 

 

1 c) Procés de normativització 

Un dels moments estel·lars a l’hora de cercar acords per a la normativització de la 

llengua catalana fou justament la celebració del I Congrés Internacional de la Llengua 

Catalana.viii Arran dels consensos d’aquell congrés, l’any 1913 es publicaren les Normes 

ortogràfiques, promulgades per Pompeu Fabra, l’any 1918 es va publicar la Gramàtica 

catalana, i l’any 1932 aparegué el Diccionari General de la Llengua Catalana. Aquestes 

obres foren impulsades per l’Institut d’Estudis Catalans. D’altra banda, l’entitat 

cultural Lo Rat Penat  (actualment favorable al secessionisme lingüístic) va aprovar les 

Normes de 1914, elaborades per mossèn Lluís Fullana. La majoria d’escriptors 
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valencians, no obstant, no les adoptà atès que s’allunyaven massa de les normes 

fabrianes. L’any 1932 aparegueren les Normes de Castelló, continuistes amb les fabrianes 

però establertes amb un ampli consens per part de diferents entitats culturals 

valencianes com el Centre de Cultura Valenciana, El Camí, l’Agrupació Valencianista 

Republicana, la Societat Castellonenca de Cultura…  

Com veiem, doncs, a pesar d’emprar una denominació diferent per a la llengua, existia 

un consens sobre la seva unitat i la manera de normativitzar-la. Tanmateix, amb el 

franquisme i els principis de la transició aparegueren uns moviments culturals, primer 

a València, però després també a les Balears i a la Franja, que obviaren aquest consens i 

propugnaren una separació dels dialectes en llengües coincidents amb els límits de les 

comunitats autònomes. 

 

1 d) La batalla de València 

Durant la transició democràtica al País Valencià, hi ha haver una forta discussió 

ideològica entre els partidaris de reivindicar una identitat valenciana agermanada amb 

la catalana quant a llengua i cultura (posició que abanderà tota l’esquerra fins al PSPV, 

que fins i tot avui dia manté el terme País Valencià a les seves sigles) i els partidaris de 

tallar qualsevol relació amb la cultura i llengua catalanes i erigir la valencianitat com 

una llengua i cultura totalment diferenciades. Aquesta darrera postura la defensà 

principalment la dreta, en aquell moment encapçalada per UCD. 

El nacionalisme valencià de tall catalanista, malgrat ser força minoritari, va arrelar 

suficientment a l’esquerra com perquè aquesta defensés símbols com la senyera 

quatribarrada, la unitat de la llengua o la denominació de País Valencià. Com a referent 

ideològic d’aquesta postura destaca Joan Fuster amb la seva obra Nosaltres els 

valencians, que és un assaig on interpreta la història del Regne de València en clau 

catalanista, bo i vinculant els esdeveniments històrics, la idiosincràsia, llengua… 

valencians a la catalanitat. En aquest sentit, Manuel Sanchís-Guarner també és un 

referent, i en particular la seva obra La llengua dels valencians.  

La UCD, en veure’s desplaçada del poder en les eleccions de 1977, va optar per atribuir 

intencions annexionistes catalanes als postulats de l’esquerra, i per fer fortes 

campanyes anticatalanistes. Propugnaren la bandera de la ciutat de València com a 
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símbol per a la regió, defensaren el valencià com una llengua diferent del català i 

preferien la denominació de Regne de València. Aquest moviment fou particularment 

potent a la ciutat de València, que era on la dreta procedent del franquisme tenia més 

suports en aquell moment.ix,x 

En aquest context, entitats com Lo Rat Penat o la Reial Acadèmia de Cultura 

Valenciana es posicionaren en la defensa de la identitat valenciana com quelcom 

netament diferenciat de la catalana. Aquesta darrera elaborà l’any 1979 les Normes del 

Puig, que són un conjunt de normes ortogràfiques rupturistes amb les fabrianes i 

pensades per al valencià com una llengua independent.  

L’Estatut d’Autonomia valencià,xi al preàmbul, ja reflecteix les dues sensibilitats al seu 

preàmbul: 

Aprobada la Constitución española, es en su marco, donde la tradición valenciana proviniente 

del histórico Reino de Valencia se encuentra con la concepción moderna del País Valenciano, 

dando origen a la autonomía valenciana, como integradora de ambas corrientes de opinión que 

enmarcan lo valenciano en un concepto cultural propio en el estricto marco geográfico que 

comprende. 

En aquest sentit, el nom de Comunitat Valenciana (mancat de cap tipus de suport i 

tradició) fou justament això, una via di mezzo que, tanmateix, deixà més o menys 

satisfets a la majoria d’anticatalanistes. 

Durant les dècades posteriors, la intensitat d’aquesta batalla ha minvat, tot i que els 

episodis de tensions, agressions, violència (la bomba que estallà a la casa de Joan Fuster 

o de Manuel Sanchís Guarner en són dos exemples ben sagnants)xii són nombrosos.xiii 

No ens ocuparem excessivament del cas del País Valencià, però sí que suposa una 

referència important perquè, posteriorment, els moviments de secessionisme lingüístic 

a Balears i a la Franja tindran uns referents, un argumentari i fins i tot una estratègia de 

coordinació comuna. 

  



 Pàgina 9 
 

2. La situació de la Franja: història i situació sociolingüística 

Des dels Pirineus fins a la confluència amb Catalunya i el País Valencià, el català de 

l’Aragó s’extén per un territori allargat (d’uns 250 km) i estret (d’uns 20 km d’amplada, 

de mitjana). Hom sol referir-se a aquest territori amb el nom de Franja (de Ponent, o 

oriental, segons el punt de vista).xiv 

Menéndez Pidalxv explicava les característiques lingüístiques de la zona fronterera 

entre l’Aragó i Catalunya segons si la zona era de repoblament o no: 

“En la tierra reconquistada antes del siglo XII, es decir, hasta Benavarre, Purroy y Calasanz, el 

aragonés y el catalán se interpenetran en límites sueltos, lo cuál nos indica que el dialecto 

románico primitivo vivía allí todavía en el siglo XI en condiciones de subsistir y predominar 

frente al de los reconquistadores venidos del interior de Aragón o de Cataluña. La dominación 

árabe en algunos de esos puntos apenas se habría dejado sentir. […] 

En la tierra reconquistada más tarde, es decir, desde Monzón (1142) y Tamarite (hacia 1145) 

hasta Alcolea de Cinca (1141), Lérida y Fraga (1149), el paso del aragonés al catalán es brusco, 

separándose ambas lenguas por gran cantidad de límites coincidentes, lo cuál nos indica que 

una y otra lengua son allí importadas por los aragoneses y catalanes reorganizadores y 

repobladores del país. […]” 

Aquest territori (vegeu Fig.1), que comprèn les comarques de la Baixa Ribagorça, la 

Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya (no són, tanmateix, comarques oficials a la 

comunitat d’Aragó), pels seus diferents interessos econòmics, comercials, l’adscripció a 

diferents províncies i bisbats, la llunyania i el difícil accés entre les comarques 

pirenaiques i les més meridionals… no sempre han tingut un sentiment de pertinença a 

una mateixa realitat, com així expliquen Espluga i Capdevila:xvi 

“[…] els habitants de l’Aragó catalanòfon, en la seua visió compartida de la realitat social, no 

inclouen el concepte de “Franja” (amb l’excepció, és clar, d’una minoria de persones molt 

conscienciada i bastant mobilitzada). Sembla que som davant un terme que tothom ha sentit 

anomenar, sobretot pels mitjans de comunicació i per l’activitat de certes associacions pro-

defensa de la llengua, però que, en la majoria de contextos quotidians, no ha estat incorporat al 

bagatge de categories utilitzades per a autoidentificar-se.” 
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Fig. 1. Mapa dels diferents subdialectes que hom troba a la Franja de Ponent 

La Declaració de Mequinensa, l’any 1984, és tal vegada una de les fites històriques més 

importants en la presa de consciència lingüística d’una realitat comuna als territoris 

catalanoparlants de l’Aragó. Disset persones, entre alcaldes i altres representants 

municipals (totes elles del PSOE) es van reunir a Mequinensa amb el Conseller de 
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Cultura de la Diputació General d’Aragó (José Bada Panillo) per a abordar la 

problemàtica de la llengua catalana a l’Aragó. En aquella declaració es manifestava la 

voluntat de dignificar i protegir la llengua catalana a l’Aragó, i es rebutjaven 

explícitament les denominacions despectives de “chapurreau” o d’altres de semblants, 

que en ara i adés eren molt habituals en aqueixos territoris, i es parlava obertament de 

llengua catalana. Es demanava que se’n facilités l’ensenyament als pobles que ho 

demanessin, i que la Universitat de Saragossa es fes càrrec de les necessitats culturals i 

lingüístiques de la Franja –també hi apareixia aquesta denominació. Malgrat que hi va 

haver algunes reticències, l’ensenyament del català a l’Aragó va començar a ser una 

realitat en alguns municipis el curs 1984-85 com a assignatura optativa. 

Tanmateix, aquesta introducció del català a l’ensenyament ja va tindre algunes 

reaccions contràries i virulentes.xvii Cal tenir present que la situació sociolingüística de 

la Franja entre els anys vuitanta i noranta –i, de fet, avui dia també– es podria 

considerar diglòssica en favor del castellà. Aquesta diglòssia funcional acaba implicant 

una regionalització de les parles: aquest conjunt de parles locals molta gent les percep 

com formes folklòriques de parlar, no en pot sorgir una llengua formal i 

normativitzada. A aquest conjunt de parles locals que els seus parlants perceben com 

emparentades i intercomprensibles se l’ha batejat amb el nom de chapurriau o 

chapurreat, que seria un terme molt comparable al de patois francès o fins i tot a la 

percepció que tenen bona part dels italians dels dialetti. En aquest sentit, comenta 

Gargallo i Gil:xiv 

Verbo disto último, cabe sinalar que está moi estendida a denominación de 

chapurreau/xapurreau, que suscita de novo pareceres distintos: ignominiosa para Bada, 

infamante para Quintana; caracterizada polo seu valor tradicional e a súa forza identificatoria, 

para Martín Zorraquino […]. Tamén abundan as etiquetas de talante localista (fragatí ou 

fragatino, maellà ou maellano, tamarità ou tamaritano). Ou outras maneiras perifrásticas 

de expresa-lo que se fala (parlem com al poble). 

Igual que passava amb la situació al País Valencià, les forces d’esquerra simpatitzaven 

més amb la idea de protegir el català i fomentar l’ensenyament de l’idioma –amb els 

conseqüents vincles amb Catalunya que això implica– mentre que les forces de dreta 

tendien a no preocupar-se’n més enllà de l’exaltació folklòrica. La Diputación General de 

Aragón, també coneguda com Gobierno de Aragón (el govern autonòmic de l’Aragó) va 

estar governada pel PSOE, essent Santiago Marraco el president. Santiago Marraco 
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provenia d’un corrent més autonomista i descentralitzador dins del socialisme, com 

deia ell mateix:xviii 

Pero el PSOE no había asumido la corriente federalista que pedíamos en el territorio. Veía con 

precaución cualquier sensibilidad identitaria. Me pasó factura porque la ejecutiva federal me 

veía con recelo por considerarme un peligroso nacionalista.  

Durant aquest govern, recordem-ho, és quan es va firmar la Declaració de Mequinensa 

i quan es va començar a introduir el català a l’escola. A les eleccions autonòmiques de 

l’any 1987, una pacte entre el PAR (Partido Aragonesista) i AP (Alianza Popular) 

permetia fer un govern de coalició, amb Hipólito Gómez de las Roces (PAR) de 

president de la comunitat.xix El mateix Gomez de las Roces, anys després, mostrava la 

seva postura contrària a l’oficialitat del català, però encara així reconeixiaxx que el 

català era un idioma parlat a l’Aragó.  

El PAR va continuar governant a les eleccions del 1991, mercès a una coalició amb el 

PP, que els va permetre governar fins el 1993, quan una moció de censura va donar el 

poder als socialistes. L’any 1995 el PP obtingué una àmplia majoria, i Santiago 

Lanzuela (PP) va poder governar amb el suport del PAR.  

A partir d’aquell moment el PP fagocitaria parcialment el PAR i seria, juntament amb 

el PSOE, l’única força capaç de formar govern. Una cosa similar passaria amb el PP i la 

dreta regionalista d’Unió Valenciana:xxi aquesta donaria el seu suport al PP per a poder 

formar govern, i aquest assumiria parcialment un discurs regionalista que enaltiria la 

identitat local en clau espanyola i diferenciant-la sempre la de la idiosincràsia catalana. 

En aquest context naix la [sic] Federació d’Asociacións Culturáls de l’Aragó Oriental 

(FACAO), l’any 1996.xxii La FACAO agrupa una sèrie d’associacions federades que 

defensen que les parles locals dels pobles de la Franja no són llengua catalana, sinó una 

llengua diferent. Aquesta associació inclou entitats com Amícs de Fraga, Foucense, El 

Pallistroc, Lo Timó, Amícs de Tamarit… aquest conglomerat d’entitats defensen les 

particularitats de la parla local. Com veurem en apartats següents, l’argumentari 

d’aquestes associacions no és homogeni ni coherent, però coincideix en la folklorització 

de la parla –sovint fins i tot desprovista de la categoria de llengua– i la seva no 

catalanitat. La FACAO ha suposat durant molt de temps la punta de llança del 

secessionisme lingüístic a la Franja. Tant la FACAO com les entitats que en formen part 

pertanyen a la Plataforma No Hablamos Catalán,xxiii una altra entitat molt important en el 
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secessionisme lingüístic de la Franja. La Plataforma No Hablamos Catalán naix l’any 2008 

i ja no és només un conglomerat d’associacions de la Franja, sinó que també la 

impulsen entitats de Saragossa ciutat com l’Ateneo de Zaragoza, l’Asociación Cultural 

Xinglar, l’Asociación de Vecinos Pablo Gargallo… entitats del secessionisme lingüístic de 

València o Balears com l’Acadèmi de sa Llengo Baléà o el Moviment Estudiantil 

Valencianiste, i d’altres entitats dels quals destaca, per la seva força i arrelament a 

l’Aragó, el Rolde Choben, això les, les joventuts del PAR. 

Cal recordar que durant el període 2007-2011, tornen a governar els socialistes, amb 

Marcel·lí Iglesias de president. Marcel·lí Iglesias –que és catalanoparlant– i impulsà 

una Llei de Llengües l’any 2009, en la qual es reconeixia el català i l’aragonès com a 

llengües pròpies i oficials d’Aragó.xxiv  Fou en aquest període que sorgí la Plataforma 

No Hablamos Catalán, i amb aquest teixit d’associacions, que rebien suport des de 

l’espanyolisme de Saragossa, de València i de les Balears, farien pressió perquè l’any 

2013, amb el PP governant altre cop, la nova Llei de Llengües eliminés la denominació 

de català i la substituís per Lengua Aragonesa Propia de l’Àrea Oriental.xxv Molts 

mitjans de comunicació catalans van referir-se a aquesta denominació tan peregrina 

amb l’acrònim lapao, que els secessionistes lingüístics rebutgen. 

En els següents apartats veurem com s’han organitzat aquests grups, quin discurs 

ideològic han teixit i quins suports tenen i quins problemes han tingut. 
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3. El secessionisme lingüístic a la Franja 

3 a) Argumentari  

L’argumentari del secessionisme lingüístic a la Franja consisteix en un seguit de punts 

a defensar, sovint contradictoris, que tenen dos eixos principals: l’identitari, basat en el 

nom de la llengua (“no se n’hi ha dit mai català, per tant no és català, sinó xapurreat, o 

fragatí, maellà, tamarità…”) i el lingüístic, basat en la no acceptació del català 

estàndard (“ací parlem diferent, no parlem com a TV3”).  

El secessionisme lingüístic de València i Balears es basa en bona part en el 

negacionisme de la repoblació catalana i argumenta que el valencià i el baleàric són 

parlars constitutius i no pas consecutius. Respecte a aquests motius, part del 

secessionisme lingüístic de la Franja s’hi inspira, i persones com Julian Naval, de 

l’Associació Cultural Amícs de Tamarit, defensen la singularitat de l’aragonès oriental 

respecte del català perquè ja es parlava a l’Edat Mitjana, i l’existència de documents 

com els Furs de Jaca, que presenten versions escrites en navarro-aragonès,xxvi així ho 

justifica, al seu parer.xxvii Val a dir, d’altra banda, que aquesta explicació resulta una 

mica peregrina atès que el Furs de Jaca es van traduir a l’aragonès, que és la llengua 

pròpia de Jaca, no pas el català. A més, en la dialectologia catalana actual es considera 

el parlar de la bona part de la Franja (com ara la Ribagorça o la Llitera) com un parlar 

constitutiu, fruit de l’evolució del llatí cap a una variant del català.xxviii 

Altres, com Héctor Castro (o Éctor Castro, amb una ortografia que proposen), membre 

de l’associació cultural Lo Timó, defensava que a la Franja no es parlava català, sinó un 

conjunt de modalitats de l’aragonès, que ell englobava juntament amb les parles que 

conformen la llengua aragonesa. Així, Castro renega de la normativització que es va fer 

per a la llengua aragonesa,xxix i creu que tant l’aragonès com el català oriental haurien 

d’englobar-se en una mateixa família de modalitats aragoneses, sempre diferenciades 

del català. Aquest criteri no el comparteix tothom amb aquests termes. Luis Gascón,xxx 

actual president de la FACAO, defensa la denominació de xapurreat, però matisa que 

l’aragonès oriental és diferent de la fabla (nom amb el qual es coneix popularment la 

llengua aragonesa).  

En qualsevol cas, tots aquests arguments de la no-catalanitat del parlar de la Franja 

tenen en comú l’acceptació de la diglòssia d’aquests parlars respecte del castellà. 

Segons apunta Javier Giralt, catedràtic de lingüística de la Universidad de Zaragoza, el 
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secessionisme lingüístic no només rebutja el català, sinó tot allò que representa Catalunya:xxxi 

una regió on la llengua regional s’ha volgut dignificar i posar al nivell de les llengües-

estat europees. En general, si bé alguns parlen d’aragonès oriental com a llengua, la 

majoria de vegades se n’omet el nom (a la mateixa legislació, com hem dit, es parla de 

llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental) o sovint hom s’hi refereix amb el nom de 

modalitats, o amb noms locals i que en denoten un cert prejudici d’inferioritat, com 

xapurriat o xapurreat. Un vincle lingüístic de la Franja amb Catalunya podria qüestionar 

l’actual status quo. El mateix Héctor Castro definia la situació lingüística de l’Aragó 

oriental com un bilingüisme harmònic, i rebutjava totalment el terme Franja. La 

consellera d’educació del Govern d’Aragó, Dolors Serrat, rebutjava l’acrònim lapao i es 

referia a les parles de la Franja com modalidats lingüístiques aragoneses.xxxii És, doncs, 

prou habitual detectar que darrere el negacionisme dels vincles entre les parles de la 

Franja i el català hi ha també la promulgació d’una situació de folklorització. Atès que 

el castellà és la llengua comuna de prestigi, no donen gaire importància a la 

normativització de l’aragonès oriental, i si bé la Plataforma No Hablamos Catalán en 

proposa algunes normes d’estil,xxxiii alguns dels membres de la FACAO com Julián 

Naval reconeixen que senzillament es tracta d’escriure tal com es parla.xxxiv Per tot això 

que hem dit, la defensa de l’aragonès oriental com a llengua separada del català va 

molt vinculada a partits més identificats amb la dreta i, sobretot, amb l’espanyolisme. 

 

3 b) La connexió amb altres grups: polèmiques i actes violents 

Com hem apuntat abans, entitats com la FACAO o la Plataforma No Hablamos Catalán 

estan coordinades amb altres entitats del País Valencià (com el Grup d’Acció 

Valencianista) i de les Illes Balears (com el Grupo d’Acció Baléà o Jo Som Salat) que 

també propugnen la diferenciació del valencià i el balear respecte del català, i entitats 

catalanes que propugnen una presència més important de l’espanyol a Catalunya (com 

Convivència Cívica Catalana), així com alguna entitat de Saragossa o partits polítics 

com el PAR o el Rolde Choben, que en els darrers anys han adoptat una visió força més 

anticatalanista. Moltes d’aquestes entitats formen part d’una coordinadora 

(Coordinadora de Entidades de la Antigua Corona de Aragón, CEACA) i celebren 

trobades cada any on fan dinars, conferències, actes polítics… 
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Entitats com el Grup d’Acció Valencianista ha estat acusat de ser un grup violent 

atesos els nombrosos actes violents on els seus membres s’han vist involucrats i les 

seves connexions amb l’extrema dreta. En són exemples el llançament de petards a la 

porta del domicili de Manuel Sanchís Guarner, un atac amb explosius a Novelda, 

l’agressió –juntament amb membres de Fuerza Nueva, d’extrema dreta– als assistents 

d’una escola d’estiu, la crema de senyeres i agressions a diverses persones en una Fira 

del Llibre de València… El mateix preeident del GAV va ser condemnat a tres mesos 

d’arrest domiciliari per injúries i calúmnies per afirmar, en un article a Las Provincias, 

que l’atemptat que va patir Sanchís Guarner va ser autoprovocat. El GAV va 

reivindicar una agressió a l’alcalde de València, Pérez Casado, l’any 1980. Membres del 

GAV van boicotejar conferències de Joan Fuster, també hi ha membres que van trencar 

els vidres de la Societat Coral el Micalet quan el secretari general d’Esquerra 

Republicana (Àngel Colom) participava en una conferència. Militants del UPV-Bloc 

Nacionalista de València van ser víctimes d’amenaces i lesions per part de membres 

del GAV, i fins i tot el seu –encara actual– president va ser condemnat pels fets. En 

definitiva, la llista és llarga i no és el nostre propòsit reproduir-la tota, però el que és 

cert és que la naturalesa violenta del GAV és palesa, així com la seva vinculació amb 

l’extrema dreta.  

La relació del GAV amb la FACAO és també molt estreta. A part de les trobades anuals 

que du a terme la CEACA, van manifestar-se a Saragossa juntament amb partits com 

Democracia Nacional, que està considerat d’extrema dreta. Un dels portaveus de la 

FACAO, Jorge Borrás, manifestà públicament que havia estat falangista i no se’n 

penedia.xxxv  

Si repaso lo que hasta ahora ha sido mi vida encuentro que tengo muchas cosas de las que 

arrepentirme (…) te puedo asegurar que en esa larga lista no se encuentra el haber escrito ese 

artículo ni el haber militado en Falange Española y de las JONS. 

L’any 2003 a Fraga hi havia programat un Correllengua, un acte de defensa a la llengua 

catalana. El president de la FACAO, juntament amb diferents membres de les joventuts 

del GAV, van fer pintades al Casal Jaume I, impulsor de la defensa del català. Ángel 

Hernández, llavors president de la FACAO, explicà a la revista SOM (revista que 

publicava el GAV) com havien fet les pintades, i se’n vanagloriava públicament: 
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Encara que des de Fraga anularem la convocatoria de manifestacio contracorrellengua i 

avisarem a tots de que no vingueren, es presentaren els jovens del GAV (que els tenen ben 

posats). Davant del seu corage, des de FACAO llamentem haver frenat la vinguda d’atres i no 

tindre res preparat, pero ad ells els donava lo mateix; no venien per lo programat i anulat, sino 

perque s’ho demanava el cos. Pero l’activitat del casal pancatalaniste no començava fins al final 

de la vesprada, i ells havien de tornar a Valencia. Estiguerem junts un temps, i despres es 

dedicaren a deixar constancia de la seua presencia: pegada multiple de pegatines per tot el poble 

(feren turisme) en la bandera valenciana [aclaracio SOM: no es aixina, sino que es la 

quatribarrada en una brochada blava]- i el text “No nos fareu catalans”, i com a fermall final, 

“decoraren” tota la frontera del casal pancatalaniste Jaume I de Fraga, espray negre i texts de: 

“fora d’aci”, “fora de Fraga”, i atres que encara no he pogut llegir be, puix poc despres ya 

començaren a acodir els del correllengua per a començar la seua activitat i ya no era prudent 

acosatar-se. Pero no les han pogut borrar, i s’han hagut de chuplar en dits “adorns” tot el 

correllengua, que enguany ho han fet reclosos dins del casal […]  

[…] En resum, han quedat escaldats i vençuts. Tinc ganes de vore lo que diuen ara pels mijos de 

comunicacio i per internet. Correllengua 2003 en Fraga ya ha passat. Vorem el del 2004. 

El mateix Ángel Hernández, sent president de la FACAO, va denunciar l’aparició 

d’adhesius amb el lema de Fraga catalana arreu de la ciutat en un article a La Voz del 

Bajo Cinca. En aquest article, insinuava que l’Institut d’Estudis Baix Cinca era 

responsable d’aquells adhesius. Uns dies més tard, Hernández va ser enxampat pel 

carrer i sancionat per la policia enganxant ell mateix els adhesius.xxxvi 

Un altre episodi de polèmica que va envoltar la FACAO va ser la denúncia presentada 

l’any 2005 contra els activistes culturals de la Franja Natxo Sorolla i Manel Riu, i contra 

l’entitat Iniciativa Cultural de la Franja per suposades difamacions.xxxvii L’activista 

Manel Riu, a través dels seus blogs La mala freixura i Blog de Mir Roy i Manel, havia fet 

paròdia de la FACAO, l’havia relacionat amb l’extrema dreta i havia qüestionat l’encert 

que participessin a la Fira del Llibre aragonès de Montsó. Iniciativa Cultural de la 

Franja havia fet comunicats mostrant la nul·la base acadèmica de les tesis de la 

FACAO, i Natxo Sorolla també havia relacionat FACAO amb l’extrema dreta atesa. 

Tanmateix, el judici es va suspendre perquè testimonis de l’acusació particular no es 

van presentar. Finalment, el jutge va absoldre els acusats.xxxviii 
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3 c) Situació actual i perspectives de futur 

Més enllà de les relacions amb grups de caràcter més violent i radical, FACAO i la 

Plataforma No Hablamos Catalán estan a l’òrbita de l’espanyolisme, sobretot del PAR, 

però en actes recents de la FACAO hi han assistit representants del PP i de 

Ciutadans.xxxix A través d’alguns membres de la FACAO (com Héctor Castro, candidat 

del PAR a l’alcaldia d’Altorricó, o Enrique Blanc, alcalde d’Azanuy-Alins) que en són 

militants, s’intenten propugnar mesures per eliminar la presència del català a la Franja, 

tant quant a la normativització com quant a la denominació. En aquest sentit, com hem 

apuntat adés, l’aprovació l’any 2013 de la Ley de Lenguas, on s’eliminava la 

denominació de català, i es preveia la creació d’una Academia de la Lengua Aragonesa, 

que, però, no ha arribat a crear-se encara.  

Els resultats de les darreres eleccions semblen apuntar a la formació d’un govern 

d’esquerres, i partits com el PSOE, Podemos i la Chunta Aragonesista poden modificar 

la llei de llengües i fins i tot, introduir l’oficialitat del català a la Franja,xl cosa que 

podria fer millorar-ne bastant la situació legal i educativa i, fins i tot, frenar-ne un 

incipient trencament generacional.xli  
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4. Conclusions 

 

Tal com hem vist al llarg del present treball, és un fet més o menys incontestable que el 

secessionisme lingüístic a la Franja de Ponent apareix de la mà de la dreta regionalista, 

del nacionalisme espanyol i dels secessionismes lingüístics del País Valencià i les Illes 

Balears. Així doncs, aquest moviment, que també reuneix certes contradiccions, 

l’acabem entenent com una excusa més contra el català, o sigui, com un instrument a 

favor del supremacisme castellà per crear confrontació. En aquesta línia, la defensa de 

les modalitats de l’aragonès oriental basada en la conservació de tot tret dialectal de 

cada poble fa llevar tota importància a qualsevol intent de normativització, que sovint 

es considera innecessari o accessori, i converteix la llengua local en una expressió 

folklòrica d’afirmació regional, però que al final no pot tenir el mateix valor que una 

llengua nacional, com el castellà. Per tant, al cap del carrer hom acaba trobant una 

diglòssia a favor de la llengua de l’estat, disfressada d’atavisme i identitat local. 

Val a dir que el secessionisme lingüístic, tanmateix, no queda només com un simple 

recurs retòric al servei del nacionalisme espanyol castellanocèntric, sinó que les 

diferents polèmiques, exaltacions de la violència, confrontacions, episodis violents, 

contactes amb l’extrema dreta… el situen una passa més enllà. És fora de l’abast del 

present treball oferir una explicació a aquests fets de tipus més violent, però en 

qualsevol cas és palès que qui propugna aquests corrents ho fa des del convenciment 

de tenir l’hegemonia i el suport del poble, que l’avalen per actuar unilateralment, i 

situa el secessionisme lingüístic al terreny del combat, i en canvi l’allunyen molt del 

terreny acadèmic. 

  



 Pàgina 20 
 

5. Bibliografia 

 

BADA PANILLO, J.R. (1990): El debat del català a l’Aragó (1983-1987). Editat per 

Associació Cultural del Matarranya, Centre d’Estudis del Baix Cinca i Associació de 

Consells Locals de la Franja 

 

ESPLUGA, J. L., i CAPDEVILA, A. (1995): Franja,frontera i llengua. Conflictes d’identitat 

als pobles d’Aragó que parlen catalá. Lleida: Pagés Editors. 

 

MOLL, F.d.B. (1972): Polèmica d’en Pep Gonella. Palma: Editorial Moll. 

 

FLOR, V. (2009): L’anticatalanisme al País Valencià: identitat i reproducció social del discurs 

del “blaverisme”. Tesi doctoral presentada al Departament de Sociologia i Antropologia 

Social de la Universitat de València 

 

GARGALLO GIL, J.E. (1999) O catalán de Aragón, publicat a Estudios de sociolingüística 

románica. Santiago de Compostel·la: Universidade de Santiago de Compostela 

 

ROCA, R. (2007). Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana. València: Publicacions 

de la Universitat de València. 

 

TUSÓN, J. Les varietats lingüístiques i el canvi. Barcelona: Editorial UOC 

  



 Pàgina 21 
 

6. Referències 

                                                           
i
 Tusón, J. Les varietats lingüístiques i el canvi. Barcelona: Editorial UOC 

ii Febrer i Cardona, Antoni (1804) Principis generals de la llengua menorquina, editat al 

volum del mateix autor l’any 2004 Obres Gramaticals, I (pàgina 43). Barcelona: Institut 

d’Estudis Catalans 

iiiAmengual, Juan José (1872). Gramática de la lengua mallorquina (pàgina VI). Palma: 

Impremta de P.J. Gelabert 

iv Figueres i Artigues, Josep Maria (2003). Història contemporània de Catalunya (pàg.99). 

Barcelona: Editorial UOC. 

v De Montoliu, Manuel  (1962)  La Renaixença i els Jocs Florals. Verdaguer (pàg.95). 

Barcelona: Alpha. 

vi Figueres i Artigues, Josep Maria (2003). Història contemporània de Catalunya (pàg.107). 

Barcelona: Editorial UOC. 

vii Simbor, Vicent, al pròleg de Roca, Rafael (2007). Teodor Llorente, líder de la Renaixença 

valenciana (pàg.18). València: Publicacions de la Universitat de València. 

viii http://ca.wikipedia.org/wiki/I_Congrés_Internacional_de_la_Llengua_Catalana  

ix Del roig al blau (2005). Documental dirigit per Llorenç Soler. 

x http://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_València  

xi Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

Boletín Oficial del Estado, núm. 64, 10 de juliol de 1982. Referència: BOE-A-1982-17235 

xii Costa, Esperança. En la diana de los ultras. Article a El País, edició Comunitat 

Valenciana, 13-IV-2013 

xiii 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d’actes_violents_de_caràcter_feixista_al_País_Va

lencià  

xiv Gargallo Gil, J.E. (1999) O catalán de Aragón, publicat a Estudios de sociolingüística 

románica, pàgines 235-276. Santiago de Compostel·la: Universidade de Santiago de 

Compostela 

xv Menéndez Pidal, R. Ressenya a La frontera catalano-aragonesa, de Mn. A. Griera (1916). 

RFE, 3, pàgines 85-86 

xvi Espluga, J. L., i Capdevila, A. (1995): Franja,frontera i llengua. Conflictes d’identitat als 

pobles d’Aragó que parlen catalá. Lleida: Pagés Editors. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/I_Congrés_Internacional_de_la_Llengua_Catalana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_València
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d'actes_violents_de_caràcter_feixista_al_País_Valencià
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_d'actes_violents_de_caràcter_feixista_al_País_Valencià


 Pàgina 22 
 

                                                                                                                                                                          
xvii Bada Panillo, J.R. (1990): El debat del català a l’Aragó (1983-1987), pàgines 58-66. Editat 

per Associació Cultural del Matarranya, Centre d’Estudis del Baix Cinca i Associació 

de Consells Locals de la Franja. 

xviii Entrevista a Santiago Marraco: “Llevamos 40 años dando vueltas a lo mismo”. El 

Periódico de Aragón, 23/04/2013 

xix http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_a_Cortes_de_Aragón_de_1987  

xx Gómez de las Roces, Hipólito. Nos quieren normalizar. El Periódico de Aragón, 

20/09/2009 

xxi http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_a_las_Cortes_Valencianas_de_1995  

xxii 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Federació_d%27Associacions_Culturals_de_l’Aragó_Or

iental  

xxiii http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_No_Hablamos_Catalán  

xxiv 

http://www.derechoaragones.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=201249  

xxv Llei 3/2013, de 9 de maig de 2013, d’ús i protecció i promoció de les llengües i 

modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó. Boletín Oficial de Aragón. 

xxvi http://ca.wikipedia.org/wiki/Furs_de_Jaca  

xxvii Conferència Ordenacións Municipáls de Tamarit de 1400 a 1900, a càrrec de Julián 

Naval (president de l’associació Amícs de Tamarit), al lliurament dels Premis Literaris 

organitzats per la FACAO, 27 de desembre de 2013 

xxviii Veny, Joan i Massanell, Mar (2012) Dialectologia catalana (pàgina 35). Material 

docent de la UOC. Barcelona: UOC 

xxix Entrevista telefònica a Héctor Castro a Intereconomía, 4 de desembre de 2012 (vídeo 

a https://www.youtube.com/watch?v=Ni5NtaI3I3I ) 

xxx Comunicació telefònica amb el mateix Luis Gascón 

xxxi Entrevista a Javier Giralt a la secció Personaje de la Semana, de Radio Unizar. 15-III-

2013 

xxxii http://www.cronicadearagon.es/wordpress/aragon/serrat-niega-el-termino-

lapao-y-reitera-la-defensa-de-las-modalidades-linguisticas-aragonesas  

xxxiii https://nohablamoscatalan.files.wordpress.com/2011/10/ortografc3ada2.pdf  

xxxiv Comunicació personal del mateix Julián Naval 

xxxv https://locacaodelafacao.wordpress.com/la-veritat-de-facao-la-politica/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_a_Cortes_de_Aragón_de_1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_a_las_Cortes_Valencianas_de_1995
http://ca.wikipedia.org/wiki/Federació_d%27Associacions_Culturals_de_l'Aragó_Oriental
http://ca.wikipedia.org/wiki/Federació_d%27Associacions_Culturals_de_l'Aragó_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_No_Hablamos_Catalán
http://www.derechoaragones.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=201249
http://ca.wikipedia.org/wiki/Furs_de_Jaca
https://www.youtube.com/watch?v=Ni5NtaI3I3I
http://www.cronicadearagon.es/wordpress/aragon/serrat-niega-el-termino-lapao-y-reitera-la-defensa-de-las-modalidades-linguisticas-aragonesas
http://www.cronicadearagon.es/wordpress/aragon/serrat-niega-el-termino-lapao-y-reitera-la-defensa-de-las-modalidades-linguisticas-aragonesas
https://nohablamoscatalan.files.wordpress.com/2011/10/ortografc3ada2.pdf
https://locacaodelafacao.wordpress.com/la-veritat-de-facao-la-politica/


 Pàgina 23 
 

                                                                                                                                                                          
xxxvi https://www.yumpu.com/es/document/view/13245549/fraga-no-sho-mereix-

institut-destudis-del-baix-cinca  

xxxvii http://facao.blogia.com/2010/031706-facao-inicia-acciones-legales.php  
xxxviii http://www.directe.cat/noticia/209964/manel-riu-absolt-de-lacusacio-per-
defensar-el-catala-a-la-franja  
xxxix http://facao.blogia.com/2014/121601-fraga-se-convierte-en-la-capital-de-la-
lengua-aragonesa.php  
xl
 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/04/25/podemos_garantizara_habla_la
s_lenguas_propias_aragon_356572_300.html  
xli http://movimentfranjoli.blogspot.com.es/2014/04/manel-riu-la-franja-som-una-
unitat-de.html  

https://www.yumpu.com/es/document/view/13245549/fraga-no-sho-mereix-institut-destudis-del-baix-cinca
https://www.yumpu.com/es/document/view/13245549/fraga-no-sho-mereix-institut-destudis-del-baix-cinca
http://facao.blogia.com/2010/031706-facao-inicia-acciones-legales.php
http://www.directe.cat/noticia/209964/manel-riu-absolt-de-lacusacio-per-defensar-el-catala-a-la-franja
http://www.directe.cat/noticia/209964/manel-riu-absolt-de-lacusacio-per-defensar-el-catala-a-la-franja
http://facao.blogia.com/2014/121601-fraga-se-convierte-en-la-capital-de-la-lengua-aragonesa.php
http://facao.blogia.com/2014/121601-fraga-se-convierte-en-la-capital-de-la-lengua-aragonesa.php
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/04/25/podemos_garantizara_habla_las_lenguas_propias_aragon_356572_300.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/04/25/podemos_garantizara_habla_las_lenguas_propias_aragon_356572_300.html
http://movimentfranjoli.blogspot.com.es/2014/04/manel-riu-la-franja-som-una-unitat-de.html
http://movimentfranjoli.blogspot.com.es/2014/04/manel-riu-la-franja-som-una-unitat-de.html

