
La Franja, avui 
pcr Fratice.sc Ricarr i Orús 

Jti f-a m t s  de dotze anys que en la Dcclnraciú dc 
Mecluinensa els alcaldes dc dissct niunicipis de Ics 
curnarques de 1'Alta i Baixa Rihagtirqa. la Llilera. 
el Baix Cinca i el Matnrranya. que componen la 
denominada Franja de Poncnt, es van conipronietrc 
a trchallar pcr la llengua catalana. 

Dcs d'alcsliores s 'ha anal í'ent caiiií cap a la digni- 
ticaciti cIc la Ilengua. un camícarrcgnt de dilicultiils 
i ohstacles, augnicntats Iíiis a índexs exlraordinaris 
pcl fct irontcrcr i cl crirnponenl socioliigic (una so- 
cietat rural quc ha estat nhjccte d'un cscamotcig 
ciiltural ctinlinuat per part dc Ics adiiiinistraci»ns). 
En aquest. procés cap a un;i noriiialitraciíi del catal;~ 
cal destacar. a par1 I'cmhran7,ida tlcls ajuntamenls. 
I'iictivital dcsplcgaila per Ics associacioiis ciiltiir;ils: 
cls cnnsells locals dc la Franja. I'lnsririit tl'Estuilis 
del Bnix Cinca i I'Associscicí Culiural dcl Makir- 
u n y a .  

On som ara? La Franja de Poncnr (Franja oriental 
ci'Arag6 si hufii cl ccrq) Cs iina Ilenca de 4.449 kiii2 
i mCs dc 50.000 Iiahitants. on Iii Iia el pcrccntatgc 

la Ilcngua; tot i quc I'Estit- 
dio ... s'apressava a alertar 
-en les cnnclusions- sohre 
uns temors cxtraordinaris 
pcl futur del castelli (!) en 
aquellei [erres. lins al punl 
que  Ics associac ions  
culturals s'lianrnobilitrat i 
n'han dcnunciat la tenden- 
ciositat. 

A hores  d ' a ra .  d e s  del  
proppassat mcs dc Juny i 
després que les associaci- 
ons  culturals  hagen fct 
campanycs de crinscien- 
ciaciú, les Corts aragonc- 
ses han aprnvaf la creaci6 
d'un gmp de trehall que, en 
sis mesos, ha de presentar 
una proposla de Llei (de 
Normalitzaci6 lineüística?). 

mis elevat de catalaiioparlants dcls Pai'sos Catalans 
i, lannialeix. amh el majijor nornhre d'analikbcts cn 
la scua Ilcngua. una llengua empohrida pcr part de 
la groii jiertiinnn fins a crear-hi una situaciú diglds- 
sica de manual. 

Aquest analfahctisme ja és un símpiomaprou signi- 
Iicaiiu dc la gravctat dc la situacic',, una sihlaciú 
vnl,ouda i alimentada -implícitamenl i explícitament- 
pcls priders ficlics al llarg de la Iustbria. Al respecte, 
no és sols anecdhtica la falta d'idcntitícaciú dels 
liahitants dc la Franja ainb la seua Ilengua, sovint 
ilespresti~iada dcs de la qualiticaciú de axapurriatn. 

En aqucst senlit, el llihre Esti~rlin sc~ciolhgico de lrr 
Frririjrr Orierilr~l (Ir Arugóir. del Departamento de 
Lingüística General e Hispánica de la Universitat 
clc S:irag»ssa (1 999, va constituir iin csdcveniment 
cn quant rrianifestava la catalanirat de la Ilengua 
que es parla en Ics comarques de la Franja. Final- 
mcnt. una nutoritat academicareconegudades d'A- 
ragh. gens sospitosa de pancatalanismes estranys, 
s'lia manifestar hcn claramenl sohre la idcntitat de 
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a defensar aqiicst carní que liauri dc portar a l a  
cooficialitat del catali  -i tarnhé dc l'aragones. 

Aquesl prticés, taniiiatcix, tainpoc nri ha de ser 
scnzill. Caldri  veure I'actitud dels partits polítics 
arnh resptinsahililats de govcrn. El Partir Popular i 
el Parlit Aragoniis Regionalista naveguen en contra- 
diccions i es dolen més que no volcn a I'liora de 
prendre decisitins quc afcctcnlcs qiiesrions lingüís- 
tiqucs. i actucn ainh una prudencia revclatlora. A 
més, no cns n'hem d'cstranyar. si penseni en les 
caraclerísiiques de la poblaci6 que aporta els vots 
-imnicrsa cn una riiisiirin cultriral-, la clual. tal ctim 
cvidcncicii tots cls trchalls i es(ridis suciolingüislics 
rccciils (sohrctot. Fror(jn, ,frniirern i lleiifiii(i. (le 
Josep L. Espluga i Arantxa Capdevila. P.does etli- 
tors. Lleida 1995) o no té en ccinsirlcració aquests 
prohlemcs t i  e s  deixa cntahanar pcr grups rcacci- 
onaris dc prcssiíi orgaiiitzats, corn és el cas de I'as- 
sticiacih Els Aniics tlc Friga. nascuila pcr a aturar 
aquells qui cls volen wendrc» a Caialunya. 

En resurn, corn ens tlcia h p o c  un tlipul;it socialisla. 
rio cal ser gairc optiniistcs davant dc luiurcs incor- 
poracions dcl nou Estatiit d'Aiitciriomia. Rcccirdcm 
la vigiiiicia de  l'articlc 7 dc I'actual: «Lcs divcrscs 
m«dalil:its linfüístiqiics de 1' Aragó gaudiran de pro- 
l e ~ c i l ,  crirn a clements integranrs del seu patrimrini 
cultural.» 1 apunterii ara el lext prriposat per al futur 
estatiit rcformat: «Les altrcs Ilcngiics i modalitats 
pr0pics tle 1' Aragrí gaudiran dc proteccirí. Es garan- 
tira cl scu cnscnyainciit i cl drct dcls parlants a la 
scua utilitiacirí en la fiirma que estahlisca una Llei 
de Corts (1'Aragrí.n 

E n  arluest sentit. les associacitins culturals han 
corncnpit una caiiipanya dc prcsiincia i de prcssiíi 
perqii?, davant l a  possihilitat csnientada de la  
relornia de I'Eslaiul, s 'hi incorpore la dcclaració 
cxprcssa dc la coolicialitat dc la Ilcngiia catalana. 
La reivindicació es  t5 en el si dc la Plataiornia dc 
les Llengües Minoriliries. quc agrupa tanihE les 
associacions cn defciisa dc la Ilcngiia aragoticsa. 

Aqucst rcconcixcmcrit cstatiitari dcl catali  Iia de 
ser hisic  per a avanqar en la rlignificacih i nornialit- 
zacih de la Ilengua.Aixíli« reicn constar. recentmcnt. 
les tres nssociacions cii uti tríptic que s'lia dil«s 
pcr lota la Franja. Una altra accih a destacar en 
aqucstü cainpanyava consistir cn la prcsentacih d'un 
manilcst sig~iat pcr niCs dc dues-ccntcs persones 

significades dcl món dc l'cnscnyanient i dc la cullura 
de les nostrcs tcrrcs. 

L'cnscnyamciit dcl cntali  en els centres esccilars de 
la Franja mereix un apartal. especial. ateses la sigiii- 
licacil, i la iniportincia cn tot cl procés pcr la digni- 
ticacib dc la nostra Ilengua. 

FruiL-hcn segur que el inés preuat- de la Declaraciii 
de Maquincnsa. el curs 1984-85 cs va iniciar l'cnsc- 
nyaiiicnt del ca ta l i :  cra tot un  fct dc primcra 
inagniriid, impensable nornés pocs niesos ahans. 
Tecnicamenl i admiiiistrativament va ser possihle 
per un convcni de cooperació entre el Ministcri 
rl'Eilucació i Ciencia i el Departament tl'Educaci6 
i Cullura de la Diputación General de Aragón. El 
crinvcni va pcrmetrc i ha continuat permetent la  
ctiheriura del prolessorat ca ta l i  necessari pcr a 
atendrc les dcmandcs d'cnsciiyamc~it d c  catala. 
PcrquE, per a pcicler-hi fcr catala, cada iiiunicipi Iio 
Iiavia i Ii» lia dc deriianar. El rcsullat va ser que deu 
mrinicipis vaii tcriir classcs dc catali, que s'oferien 
(le mancra riplütiva, una, ducs o tres horcs sctiiia- 
nals, fora tle I'lirirari Icctiu. 

En cada riou curs s'lii han incorporal 1116s municipis 
fins a cobrir pricticaiiicnt t«ta la geogralia de la 
Franja. Actiialmcnt s6n mCs dc 3.000 aluuincs de 
32 centres d'cnsenyament primari i de 3 ccntrcs 
d'cnscnyaiiicnt secundari els qui rehcn classes de 
catala. ara incorporadcs. cn hona part, als Iioraris 
lcctius ordinaris dels centres. 

Tcit i cl qiialificatiu dc revr~lrrcioiiriri aplicat a 
I'esdeueniment. les dificultats Iian estat i s6n moll 
grosscs i caltlri crimptar. encara. amh cls csfórc;os 
i I'actilud militani de iothom. Arnh tut, la incorp<iracii, 
del catal;~ a Ics cscolcs i I'acollida excel.lenl cnire 
les lamílies que I i i  Iian cnviat Ics xiquctcs i els xiqueis 
d'lina liirnia rriajoriliria. ha de ser considcrat un 
iixit pcl qunl caldri ccintinuar vetllant. i pel qual 
tarnhé caldra continiiar cxigint als responsables polí- 
tics qiic hcen Iol el quc calga per, no sols no recular, 
sin6 anar avanqaiit a partir de les noves situacicins 
que pcri~letcn els espcrats caiivis estatutaris. 

1 la gent, con1 vi11 cls Iets que han cixit en els mitjans 
dc coiiiunicacití aqucsts últims tcmps?. Sets quc. (o1 
i no estar relacionats aiiib la Ilcngua (lirectament. 
rcriiarqiicn I'cxist?ncia d 'a lguna  cosa que  Pan 
dilerents les gcnts d'aqucstcs tcrrcs. 

34 LLESGUA NACIONAL + núm. 17 + nuvcmbrc ilc 1996 



Etis referim. snhretot, a les notícies gcncrades a 
partir (le la segrcgció de parroquics dcl bishat tle 
Lleida i de I'anunci de la «incorporaci6» a Calalunya 
(le iiiunicipis de 1'Alla Rihagorca. jusranient quan 
lia comcnqar el dehat del mapa comarcal d' Aragó i 
els responsables polítics han (lonat mostres hen 
clares d c  qiiina és  l a  seva scnsibilital envers 
aqucstes terres. 

Ccrtaincnt, en parlar d'aquests problemes, no cstcm 
parlant del prohlema lingüístic; és evident. pcrd, que 
s6n parcel.les que afecten la singularitat d'un país 
per la tlefensa dcl qual cal Irehallar. 

De quin país parlem'? De quina gent'? Els trehalls 
dc la Universitat de  Saragossa i el d'Espluga i 
C;ip<lcvila contencn iiiia gran cluantitat dc manifes- 
lacions dels entrcvistats que aportcn pistes evitlcn- 
ciant una falta de cunscikncia d'iin suposal senii- 
incnt de pertinenca a la Franja. i explicilen grans 

dosis dc sentirnenl pro-aragoncsista, manifestant amb 
gran ostenlaci6: «Som inolt aragonesos, som tan 
aragunesos com cl que més ... » 1 ccrtainent hi Iia 
una necessitat d'cxaltaci6 d'aragoncsisme que a un 
li sona falsa o, si més no, hen sospitosa; és una 
neccssitat de fer rleniostracions d'aquella exaltació 
per no perdre vés a saber quines prerrogatives. 
PerquC aquesta és una allra qiicsti6: sempre hi lia 
Iingut preseni el sentimciit o la sensaciñ de iiustraci6 
i d'ahand6 dc la Franja -hislhricaincnt, i ara també- 
respcctc dcls gnins projectes dc Ics adminislracions. 

D'aquestd mena dc contradicci6 -aragoncsisme 
cnfront de decepc ió  cs desprkn una niena de senti- 
rnenl d'cir~foodi, digne d'estudis de psicoanilisi soci- 
al on a ningú no se l i  escapa la importancia deter- 
iiiinaiit del fet tlilerencial dc la Ilengua que amara 
tota una altra singularitat quc srivint no encaixa o 
no es truba comoda cn el tros de ni6n quc li Iia 
tocal. 

«CAL», una inícíativa per a promoure 
I'ús social de la llengua catalana 

pet. A ~ ~ r e l i  Argemí 

Uns fets euídents 
Cada vcgada són rnenys els qui crciicn el conlrari: 
;i casa nristra, al nostrc país. el catali -és a dir, la 
llcngua propia dcl poble catala- no és iicccssari. Tot- 
Iiom sap i pcit parlar la Ilengua oficial (le I'Estal (el 
Srancts o I'espanyol, segons el lloc gcogdfic on la 
pohlticicí catalana viu). Aqucst fct té, entre altres 
connritacions, quc I'ús social de la llengtia catalana 
no auginenti amb la mateixaproporci6 que la coni- 
prensi6 de la Ilengua. Al Principat de Catalunya, per 
exemple. no hi Iia avui prhcticament cap jove quc 
no cntcngui i que no sipiga escriurc cl catala. En 
canvi. el nrimhrc de joves quc no parlen normalmeni 
cl catali 6s forca alt. Molts sricirilingüisles ja diucn. 
amh prrives a la mi ,  quc I'ús dc la llengua no sola- 
mcnt no augmcntaprou sin6 que. en divcrsos indrcts. 
sobretot «n hi Iia mCs dcnsitat de prihlacici, disini- 
nueix. D'aquí que l'exislt?ncia de la iiiatcixa Ilengua 
catalana-com a Ileiiguaviva-corri un grcu pcrill. 

Seguranient que Ics causcs d'aquests Iénhmens s6n 
múltiples. Una 6s Iaque. aparenlnient -alinenys des 
del punt de vista de la classc política dominanl-. 
semhlava una hona soluci6 del que s'lia delinit a l  
meu entciidrc, mal definir- «conílicte lingiiístic». Em 
rcfereixo a la solució del chilingüisme instituciona- 
litiat». Aqucst hilingiiisme n« solament comporta 
un frc pcr a l'extensih i l a  plenitud dc prcstncia del 
catali dinlre la scva propia irea, sin6 que tanibC 
esdcvé iin argument més per a justificar cl niante- 
nimcnt i la preeminkncia de les llcngiics cstütals 
(frances o espanyol) en aquesta Arca. Fins i tot quan, 
com 6s el cas dcls catalans ndministrats pel govern 
espanyol, la llengua espanyola és crinsiderada jurí- 
dicainent tan sols conlicial. 

El hilingüisme institucionalitzat té, cvidctitment, altres 
causcs i altres efectes. D'una hantla, Iligats al Tet 
que la manca de sobirania dcl poblc catali no li pcr- 
met disposar lliurernent de la seva llengua i crea 
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