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INTERVENCIÓ DE JAVIER GIRALT LATORRE EN L’ACTE DE LLIURAMENT DEL  
VIII PREMI FRANJA. CULTURA I TERRITORI 2014 

 
AIGUAIVA, 4 D’OCTUBRE DE 2015 

 

1. Vull agrair sincerament la concessió d’aquesta distinció a l’Associació Cultural del 
Matarranya. No sabeu com es d’important per a mi. Fill de la Franja (de pares 
catalanoparlants), format en Filologia Hispànica a la Universitat de Saragossa, amb una tesi 
doctoral sobre les varietats dialectals de la Llitera, professor de Filologia Catalana a la 
Universitat de Saragossa i, eventualment, director del Departament de Lingüística General e 
Hispánica. No és que vulgui presentar el meu currículum, ni molt menys, sinó simplement 
mostrar-vos que totes aquestes circumstàncies vitals constitueixen un còctel explosiu, que no 
sempre ha estat vent vist ni entès a la meva alma mater.  

Sovint causa sorpresa que a la universitat pública aragonesa s’ensenyin llengua i literatura 
catalanes, perquè, al cap i a la fi, el català no és llengua estrangera ni és llengua oficial de 
l’estat espanyol. Però, encara resulta més complicat explicar que el català és llengua pròpia de 
la nostra comunitat autònoma, costa entendre-ho (fins i tot a companys universitaris), i no 
sempre s’accepta que defensis, no només la llengua, sinó també els drets dels qui la parlen. I 
en ocasions, també cal dir-ho, des de la Franja no s’ha mirat amb bons ulls la feina 
desenvolupada pels professors de català a la Universitat, per ser a un departament que 
històricament no ha defensat com cal –més aviat el contrari– les nostres llengües minoritàries, 
i en particular la catalana.  

Amb tot, les col·legues de l’àrea de Filologia Catalana (la Maria Rosa Fort i la Maite 
Moret) i jo mateix, seguim treballant en aquesta línia i, per això, l’atorgament d’aquest Premi 
Franja 2014 suposa per a mi un reconeixement i, sobretot, un recolzament a la meva (nostra) 
tasca docent i investigadora. I crec també que és molt significatiu el fet de rebre’l de mans 
d’ASCUMA, segurament el centre d’estudis comarcal més actiu avui pel que fa a la defensa 
del català, perquè és un símptoma de la consideració que tenim a casa nostra. També vull 
donar les gràcies al poble d’Aiguaviva per acollir aquesta 25a Trobada Cultural del 
Matarranya i per donar-me l’oportunitat de conèixer-lo.   

Després d’aquests agraïments, fets de tot cor, em permetreu que faci una breu reflexió al 
voltant del nostre paper com a catalanoparlants dins un territori que anomenem Franja, on la 
llengua manca de reconeixement oficial i on comença a patir un abandó per part dels nostres 
conveïns.1  

                                                           
1 Són diversos els estudis que s’han ocupat de la situació sociolingüística del català a la Franja. Per a la 
preparació d’aquest text, a banda de l’experiència personal, han estat fonamentals els títols següents: María 
Antonia Martín Zorraquino et alii (1995), Estudio sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón, 2 vols., 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza-Gobierno de Aragón; Josep Espluga i Arantxa Capdevila (1995), Franja, 
frontera i llengua. Conflictes d’identitat als pobles d’Aragó que parlen català, Lleida, Pagès Editors; Ramon 
Sistac (ed.) (2003), De fronteres i mil·lenis: la Franja, any 2001, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans; Natxo 
Sorolla (2003), “El català a la Franja. Any 2003”, Revista Ripacurtia, 3, p. 239-253;  Ramon Sistac (2004), “El 
català i la Franja. Mite i realitat”, Serra d’Or, núm. 530, p. 23-26; Josep Espluga (2005), Planeta Franja. El 



2 
 

 
2. La Franja d’Aragó és un territori allargat que va des dels Pirineus (Osca)  fins al 

Matarranya i el Baix Aragó (Terol) i s’ubica a l’àrea oriental d’Aragó, fent frontera amb 
Catalunya i el País Valencià. La gent que hi viu té, entre d’altres, la peculiaritat d’utilitzar 
varietats dialectals de la llengua catalana, i aquesta és l’única característica que la defineix: 
considerem pobles de la Franja tan sols els municipis aragonesos que parlen català, encara 
que històricament mai no han constituït una entitat comuna ni han tingut cap relació 
específica entre si, excepte el fet de formar part d’Aragó des de la fundació del regne cap al 
segle XIII. I l’única peculiaritat que permet de considerar els habitants de la Franja com un 
grup diferenciat de la resta d’aragonesos és la llengua que parlem: el català, usat en la pràctica 
totalitat de situacions comunicatives diàries, afirmació que, d’altra banda, està avalada per tots 
els estudis lingüístics, filològics i sociolingüístics que s’han desenvolupat fins avui amb una 
metodologia científica. 

Arribats a aquest punt, cal qüestionar-se si això és suficient per tal que el català sigui un 
element identificador entre la gent que viu a la Franja, perquè hi ha una sèrie de factors que 
dificulten la construcció d’una identitat comuna prou forta al voltant de la llengua catalana 
com a element característic d’aquest territori aragonès. La resposta a la pregunta ha de ser 
obligadament negativa, perquè compartir aquesta llengua no es una condició determinant a 
l’hora de crear identitat col·lectiva a la Franja. Comentaré, a continuació, per quines raons. 

 
3. La primera evidència constatable és que els habitants de la Franja no tenim la percepció 

de pertànyer a un mateix territori definit per límits lingüístics. La Franja no és vívida com una 
unitat homogènia, ja que no és una realitat geogràfica, històrica, administrativa o econòmica 
tangible.  

Des d’un punt de vista geogràfic, és un territori divers, sense continuïtat entre un nord de 
muntanya alpina, un centre constituït per les planes fluvials de la depressió de l’Ebre i un sud 
de relleus propis del Sistema Ibèric central, amb un clima i una vegetació mediterranis. 
Històricament, la complexitat s’accentua encara més, com a conseqüència de la diferència 
temporal en la incorporació de les diferents zones a l’antic regne d’Aragó. Tampoc no existeix 
des d’una perspectiva administrativa, perquè manca d’una demarcació definida. En el vessant 
econòmic, és també difícil justificar l’existència de la Franja, pel tipus d’economia que té 
cada zona i per la inexistència de contactes fluids entre elles. I, lingüísticament, l’única 
comarca íntegrament catalanoparlant és el Matarranya, mentre que les altres comprenen 
poblacions de llengua catalana i municipis de parla exclusivament castellana. Tots aquests 
condicionants no afavoreixen la consideració de la llengua catalana com a element 
identificador entre la Franja. A més, la gran majoria dels habitants d’aquesta àrea desconeixen 

                                                                                                                                                                                     
trencaclosques del català a l’Aragó, Lleida, Pagès Editors; Josep Espluga (2008), Com embolicar la Franja amb 
una fulla de pi, Calaceit, Associació Cultural del Matarranya-Institut d’Estudis del Baix Cinca; Javier Giralt 
(2014), “Dir les coses pel seu nom: català o aragonès oriental?”, Treballs de Sociolingüística Catalana, 24, p. 
369-384; Javier Giralt (2015), “Llengua catalana i identitat social a la Franja d’Aragó”, Estudis Romànics, 37, p. 
413-422.  
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on es parla català dintre d’Aragó i no accepten el nom de Franja com a topònim denominador 
d’aquest territori catalanoparlant de la nostra regió. 

 
4. Un altre condicionant que cal tenir en compte és la diferència que hi ha entre les 

varietats dialectals que es parlen a la Franja i també amb les més properes de Catalunya i el 
País valencià. Aquesta circumstància impedeix que hi hagi consciència d’unitat lingüística. I 
al mateix temps advertim llunyania entre en nostre parlar local i la norma estàndard, perquè 
no sempre incorpora les solucions que considerem identificadores del nostre dialecte, a les 
quals no podem renunciar. Això, òbviament, dificulta que la gramàtica i l’ortografia 
normatives siguin reconegudes com a pròpies.  

 Per tant, aquesta fragmentació dialectal dificulta la identificació de la llengua 
autòctona amb el català, sobretot entre la població adulta, cosa que és aprofitada hàbilment 
pels sectors socials d’Aragó anticatalans per generar confusió. Afortunadament, aquesta 
postura va sent superada per una part de la població, sobretot gràcies a la tasca desenvolupada 
pel moviment associatiu que s’ha generat en diferents llocs, com pot ser el cas de Clarió al 
Matarranya. 

 
5. Un factor també decisiu a l’hora d’assumir la nostra catalanitat lingüística és la visió que 

de la Franja tenen des de fora del territori. Els habitants de la Franja ens definim sense 
complexos com aragonesos, i aquest sentiment de pertinença territorial no exclou que ens 
puguem sentir igualment pròxims a Catalunya o València, sobretot per determinats costums. 
Però, els poders tradicionals d’Aragó han promogut uns símbols d’identitat col·lectiva 
aragonesa que dibuixen una imatge netament diferenciada i distant de Catalunya. En 
conseqüència, si els habitants de la Franja volem construir-nos una imatge adequada en funció 
de les propostes formulades des d’Aragó, sovint ens veiem obligats a amagar alguns dels trets 
bàsics de la nostra realitat quotidiana (o fins i tot a renunciar-hi), com són la llengua i la 
proximitat cultural amb els nostres veïns a l’altra banda de la frontera. El nostre parlar local es 
percebut negativament per la resta d’aragonesos i això es tradueix, per part nostra, en una 
reticència generalitzada a fer de la llengua catalana un element visible de la nostra identitat 
social, ja que suposa una penalització per part dels poders i l’opinió pública de la nostra 
comunitat autònoma. 

Estretament relacionada amb aquesta actitud està l’extrema prevenció que tenim els 
parlants de la Franja en la comunicació amb desconeguts. Això suscita que, en aquests casos, 
s’opti pel castellà com a llengua inicial i que, tot i ser un catalanoparlant, de vegades es 
continuï usant aquesta llengua en la conversa. Es tracta d’un comportament estratègic útil per 
a facilitar la vida quotidiana, però afavoreix la pervivència de les actituds de diglòssia 
contràries a la llengua catalana. 

A més, la instrumentalització que els parlants hem fet del nom que donem a la nostra 
varietat lingüística té igualment les seves arrels en aquesta visió de la Franja des de fora del 
territori, ja que s’utilitza un nom que ens diferencia del català i d’allò que representa 
Catalunya, és a dir, evitem ser considerats catalans. Per aquest motiu som pocs els qui 
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anomenem la nostra llengua amb l’apel·latiu “català” i es prefereix la denominació tradicional 
xapurreat (la qual, com és sabut, implica en origen una valoració negativa de la llengua) o 
d’altres de més localistes (tamarità, fragatí, maellà, favarol, etc.). 

D’altra banda, resulta completament inacceptable per a la majoria dels habitants de la 
Franja la tendència d’alguns sectors de Catalunya a considerar-los catalans pel simple fet de 
parlar català, perquè això atenta directament contra el sentiment aragonès que manifesten. 
Aquesta visió annexionista del Principat tampoc no ajuda a superar el complex, i sol provocar 
una reacció d’anticatalanisme molt contundent i visceral. 

 
6. L’obstinació dels habitants de la Franja –i també de la majoria dels aragonesos– per 

evitar a tota costa el nom de “català” resta reflectida igualment en la legislació que en matèria 
lingüística han desenvolupat el Govern i les Corts d’Aragó. L’actual estatut d’Autonomia 
només parla de «las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón» i els polítics 
aragonesos no han tingut mai gaire clar (o sí, cal qüestionar-s’ho) quin camí seguir en matèria 
de política lingüística. Com a resultat tenim els tombs que les institucions aragoneses han 
donat en relació amb les llengües d’Aragó i en matèria de política lingüística regional.  

Tot va començar amb la Declaració de Mequinensa de 1984, en la qual els batlles de 17 
municipis de la Franja reconegueren que la llengua catalana és la pròpia, i amb la implantació 
un any després de classes voluntàries de català als centres d’ensenyament locals. En 1996 una 
comissió de les Corts va elaborar un dictamen sobre la situació de les llengües minoritàries de 
la regió, en el qual es reconeix la realitat multilingüe d’Aragó, l’existència del català a la 
comunitat autònoma i la necessitat d’una llei reguladora del tractament legal d’aquestes 
llengües i la seva cooficialitat. En 1999 s’aprova la llei de Patrimonio Cultural Aragonés, en 
la qual es declara que català i aragonès són llengües pròpies de la comunitat aragonesa, que 
totes dues hauran de ser cooficials i, a més, que aquesta cooficialitat haurà de ser regulada per 
una llei de llengües. En 2009 arriba aquesta llei, la qual, entre d’altres coses, reconeix que el 
català i l’aragonès són llengües pròpies d’Aragó, encara que no les declara cooficials. En 
2013 és derogada la llei anterior i se n’aprova una altra que elimina el nom de les nostres 
llengües.  És inadmissible que una llei que pretén reconèixer la pluralitat lingüística de la 
regió i garantir als aragonesos l’ús de les llengües i les seves varietats, no concreti quines són 
aquestes llengües, diferents del castellà, òbviament, l’única declarada oficial. La llei evita 
donar el nom de cadascuna de les llegües de la comunitat autònoma i es limita a especificar 
simplement les zones on s’utilitzen. L’article núm. 5 del capítol II diu: 

Además del castellano, lengua utilizada en toda la Comunidad Autónoma, a los efectos de esta Ley 
existen en Aragón: a) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia de 
las áreas pirenaica y prepirenaica de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas. b) Una 
zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia del área oriental de la 
Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas. 

 
D’aquí naixen els acrònims LAPAO (lengua aragonesa predominante en el área oriental) 

i LAPAPYP (lengua aragonesa predominante de las áreas pirenaica y prepirenaica), 
apareguts com a noms de les llengües d’Aragó. És clar que el text legislatiu no els inclou 
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expressament, però, a través d’aquesta befa, que va ridiculitzar la llei i, per extensió, el govern 
regional aragonès, es va aconseguir cridar l’atenció de la societat sobre una qüestió més greu: 
l’eliminació total del terme català. Aquest any hem tingut canvi de govern i sembla que les 
coses poden anar per un altre camí, ja que s’ha creat una direcció general de política 
lingüística, s’ha anunciat un canvi de la llei, amb la inclusió dels noms aragonès i català (però 
no la cooficialitat), i pareix que hi ha voluntat de tirar endavant un currículum d’ensenyament 
de català per als alumnes de primària i ESO. Són bones notícies i esperem que no quedin 
simplement en titulars de premsa. 

  
7. També hem de referir-nos al paper que les institucions polítiques catalanes estan jugant 

en aquest assumpte. Hem d’agrair el comunicat que la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans va publicar en relació amb la llei de llengües de 2013, com a institució que 
acompleix la funció d’acadèmia de la llengua catalana. Però, és diferent el cas de les 
declaracions d’alguns polítics, tant del govern català com del Parlament de Catalunya, perquè 
van ser viscudes pels aragonesos com a ingerències en les competències de les institucions 
d’Aragó. I no diguem ja si a la qüestió lingüística sumem altres problemes candents, com pot 
ser el conflicte dels béns de les parròquies aragoneses que van pertànyer al bisbat de Lleida, o 
el de la tergiversació de la història de la Corona d’Aragó en llibres de text escolars (per 
exemple, amb denominacions com corona catalanoaragonesa o confederació 
catalanoaragonesa). Sens dubte, aquestes manifestacions fetes des de Catalunya augmenten 
el sentiment anticatalà que hom percep actualment i afermen el rebuig a reconèixer la realitat 
lingüística de la Franja i, per tant, a donar el nom de català a la llengua que s’hi parla. És per 
això que les associacions que aglutina la Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán, 
davant la manca de criteris lingüístics per a negar l’existència del català a l’Aragó, incideixen 
en la pertinença de la Franja a la Comunitat Autònoma aragonesa, en la defensa de la identitat 
aragonesa de la gent de la Franja, cosa que, d’altra banda, mai no ha estat negada per la 
majoria dels qui afirmem que aquí es parla català; però, amb tot, ens diuen que som 
pancatalanistes. 

En definitiva, les actuacions de les institucions aragoneses, d’un costat, i les declaracions 
de les catalanes, d’un altre, no han afavorit ni afavoreixen que la llengua catalana sigui 
assumida com a signe d’identitat per la majoria de la població de la Franja. Més aviat tot el 
contrari. 

 
8. Segons els arguments presentats fins aquí, comprovem que són diversos els factors que 

ens impedeixen, als habitants de la Franja, reconèixer sense problemes la nostra catalanitat 
lingüística. A més, la falta d’una política lingüística decidida provoca la desconsideració del 
català en qualsevol àmbit formal (sobretot en el docent) i, per tant, l’ús normal de la llengua. 

Però, no ens enganyem, perquè, en relació amb això, encara hi ha una altra realitat pitjor 
que s’està produint a casa nostra des de fa molts anys, segurament motivada per tots els 
factors que acabo de repassar, i que superar-la exclusivament depèn de nosaltres. Em 
refereixo a l’abandó de la pròpia llengua com a instrument de comunicació en la vida diària, 
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fet que paulatinament ha anat arrelant ens els pobles de la Franja que se situen més cap a 
l’interior d’Aragó, de menys població i, en molts casos, amb unes característiques 
lingüístiques que els diferencien –i, per tant, els allunyen– dels municipis veïns.  

Hi ha pobles on els pares han optat per parlar castellà als fills, la majoria de les ocasions 
induïts per les autoritats acadèmiques d’origen castellanoparlant. Puc posar-vos com a 
exemple el meu poble, on els mestres van recomanar als pares l’ús del castellà amb els fills 
pels problemes que podrien tenir en el futur a l’hora d’aprendre’l a l’escola. Això ha ocasionat 
que, de la meva generació, només el 20% parli el català local; la resta, usa un castellà farcit de 
catalanismes, sobretot en els casos en què no hi ha hagut una formació acadèmica superior. 
En les generacions posteriors, la situació no ha canviat, a excepció d’alguns casos en què els 
pares han tingut una consciència lingüística més clara. Òbviament, entre els nens i els joves ja 
no s’utilitza una altra cosa que no sigui el castellà. Per tant, el perill imminent del català en 
algunes poblacions és la seva desaparició motivada per aquest progressiu abandó (a banda, és 
clar, de l’envelliment demogràfic). Per posar-hi fre, cal enllestir mesures que permetin 
garantir-ne l’ús, sobretot a casa i a l’escola (a més de comptar amb un reconeixement oficial 
per part de l’administració). 

El nucli familiar juga un paper fonamental per dur a terme qualsevol actuació prevista a 
l’ensenyament. Cal superar el desprestigi que he comentat abans, si volem que perduri el 
dialecte, i caldrà usar-lo a casa i al carrer, sense vergonya i deixant de banda la idea que, 
parlant aquesta llengua nostra, no s’arriba enlloc. Cal transmetre que el parlar local ens 
permet una comunicació fluïda amb persones d’altres comunitats autònomes i, fins i tot, 
d’altres països on es manté el català (com és el sud de França).  

Naturalment, la tasca dels pares a la llar ha de ser recolzada a l’escola en tots els nivells 
d’ensenyança. El professor té un paper bàsic, en aquest sentit, perquè ha de ser capaç de 
valorar positivament la realitat lingüística dels seus alumnes, una actitud que també ha de 
saber transmetre d’acord amb els pares. S’ha d’explicar la situació lingüística que envolta el 
municipi i la comarca, descrivint-la, analitzant-la i comparant-la amb d’altres de properes, i la 
manera més senzilla de fer-ho és amb l’ensenyament regularitzat del català, distingint allò que 
es normatiu d’allò que és dialectal, i al mateix temps insistint en la idea que ningú no parla 
malament, demostrant que la varietat dialectal i la normativa sorgeixen d’una mateixa branca i 
proclamant que la variació és una riquesa que tenen totes les llengües del món, inclosa la 
castellana. A més, s’ha de superar el temor que aprendre el català normatiu suposarà la 
desaparició de les varietats locals; només cal veure que, amb el castellà, no ha succeït (encara 
que les interferències han estat moltes i perjudicials). L’ensenyament del català i en català 
constituirà un bon mitjà per poder recuperar elements lingüístics perduts per la pressió de la 
llengua oficial, dissenyant objectius d’aprenentatge propers a la realitat lingüística de la 
Franja i formant convenientment el professorat. 

Certament, l’administració no ha fet gaire pel català i no sabem si serà capaç de fer-hi més 
coses, però cal tenir present que, per molt que es faci, si no fem del català local la nostra 
llengua habitual, poca cosa s’aconseguirà.  

Moltes gràcies. 


