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● Durant l’actual legislatura autonòmica,
(2011-2015), els governs del País Valencià,
de les Illes i d’Aragó han coincidit a im-
pulsar iniciatives legislatives que posen
obstacles a la normalització del català i la
unitat de la llengua. El blaverisme, un mo-
viment nascut al País Valencià a finals dels
anys setanta i que lideraven grups contra-
ris al reconeixement de la unitat de la llen-
gua, alguns dels quals vinculats a la ultra-
dreta i responsables llavors d’accions vio-
lentes contra llibreries i entitats culturals
valencianes, no té avui un referent polític
explícit (Unió Valenciana es va dissoldre
el 2011 tot demanant el vot per al PP, que
ha assumit la base social del moviment,
excepte el GAV, molt radicalitzat). Però el
seu missatge s’ha expandit a altres territo-

Posant portes al català

ris a través de grups molt petits però coor-
dinats entre si, i ha arribat a esperonar lleis
i decrets sobre la llengua que han tirat en-
davant aquesta legislatura. El tancament
dels repetidors de TV3 al País Valencià i el
desmantellament de la ràdio i televisió pú-
bliques valencianes, la reforma educativa
del govern Bauzá a les Illes, que relega el
català, i sobretot l’aprovació d’una nova

Els governs valencià, illenc
i aragonès impulsen
iniciatives legislatives
contra la normalització i la
unitat de la llengua en els
seus territoris

DAVID MARÍN
llei lingüística a Aragó, en la qual desapa-
reix la denominació de català per a la llen-
gua dels pobles de la Franja de Ponent i se
substitueix pel circumloqui llengua arago-
nesa pròpia de l’àrea oriental (Lapao), de
la qual ara una acadèmia farà la gramàtica,
són mostres de la pinça sobre el català en
aquests territoris.

El cas d’Aragó és el més nou. El mes de
maig es complirà un any de la llei lingüís-
tica del govern del PP i el PAR. Fins lla-
vors, la presència del català a la Franja i la
seva unitat amb la resta de l’àmbit lingüís-
tic no era posada en qüestió des de les ins-
titucions, sinó oficialment ignorada (l’Es-
tatut aragonès no recull cap altra llengua
oficial que la castellana, malgrat l’intent
no reeixit d’alguns grups, com ara CHA i
Izquierda Unida, de reconèixer el català i
l’aragonès com a llengües oficials) o tími-
dament promoguda: des de la declaració
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de Mequinensa del 1984, impulsada per
alcaldes i regidors de la Franja, el català és
llengua optativa en escoles i instituts en
aquest territori. La llei de llengües aprova-
da el 2010 pel PSOE i la CHA reconeixia el
català i l’aragonès per primer cop, tot i que
sense rang oficial, i establia mecanismes
per promocionar-los i per garantir alguns
drets als seus parlants.

La nova llei del PP i el PAR ha derogat
l’anterior, enterra la denominació del ca-
talà i preveu la creació d’una única acadè-
mia aragonesa de la llengua tant per al ca-
talà com per a l’aragonès, ja que haurà de
fixar les normes tant de la variant i moda-
litat aragonesa oriental (el català) com de
les del nord (l’aragonès). La llei es va apro-
var el maig del 2013 i des de llavors s’ha
desmantellat l’Acadèmia Aragonesa del
Català, creada amb la llei anterior.

Fins a aquesta llei, el PP aragonès

Els governs valencians han legitimat i premiat diverses entitats
contràries a la unitat lingüística amb subvencions i reconeixements

El suport del PP permet la
supervivència dels blavers

● El País Valencià és amb tota
probabilitat el territori on l’antica-
talanisme es viu amb major inten-
sitat i virulència. El fenomen no és
nou, però va ser a partir de la
Transició quan va viure la major
eclosió amb el naixement del que
es coneix com a blaverisme. Els
blavers, o defensors del valencia-
nisme tricolor, van aconseguir en
tan sols una dècada convertir-se
en un moviment de masses i legi-
timar el seu ideari, basat en el se-
cessionisme lingüístic i cultural i
la defensa d’una identitat nacional
pròpia, gràcies a la seua
entrada en les institucions
polítiques i la instrumen-
talització d’entitats cultu-
rals i cíviques. Ara el bla-
verisme polític navega en
la marginalitat, ja que
gran part del seu discurs
regionalista ha estat ab-
sorbit pel PP. El partit de
Fabra lidera el “regionalis-
me valencianista”, en el
qual s’han integrat alguns
dels líders d’Unió Valen-
ciana, la formació política
del blaverisme.
Això no obstant, existeixen
tres entitats que mante-
nen viu l’esperit fundacio-
nal del blaverisme gràcies
a la connivència amb el
poder dels populars. Es
tracta de les associacions “cultu-
rals” instrumentalitzades Lo Rat
Penat (LRP) i la Real Acadèmia de
Cultura Valenciana (RACV), i el
Grup d’Acció Valencianista (GAV).
El PP ha pogut controlar-les grà-
cies en part a les abundoses sub-
vencions que n’han rebut. Així, Lo
Rat Penat, entitat presidida per
l’exdirigent d’UV i exvicepresident
de la Diputació de València, Enric
Esteve, va obtindre l’any passat
178.000 euros (80.000 de la Ge-
neralitat, 50.000 de la Diputació i
48.000 de l’Ajuntament de Valèn-
cia). No hi ha dades totals, però el
grup municipal de Compromís va
denunciar fa uns mesos que, des
que el PP governa el consistori va-
lencià (Rita Barberá va aconseguir
l’alcaldia el 1991 precisament
amb el suport d’UV), l’entitat ha
rebut 1.683.949 euros, dels quals
1.548.381 han estat concedits a

partir de l’aprovació de la llei de
creació de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua (AVL). Cal recordar
les constants crítiques de Lo Rat
Penat a l’AVL, a la qual va acusar
de ser «un instrument del naciona-
lisme català».LRP combat les nor-
mes emanades de l’AVL i propug-
na la normativa de la RACV, que
el 1981 va presentar les conegu-
des Normes del Puig per al valen-
cià, entès com una llengua inde-
pendent del català. La comunió
entre els governs del PP i LRP és
tanta que fins i tot l’any passat li

va ser concedida l’alta distinció de
la Generalitat “per la seua contri-
bució a la llengua i la cultura va-
lencianes en els més de 125 anys
d’història”.
Pel que fa al GAV, el sociòleg Vi-
cent Flor al seu llibre Noves glò-
ries a Espanya. Anticatalanisme i
identitat valenciana, recorda que
va ser la força de xoc del blaveris-
me més combatiu i radical, parti-
cularment en la Transició, “tot i
que en l’última dècada ha tornat a
incrementar l’activitat, directa-
ment o mitjançant alguna tapado-
ra com ara el Col·lectiu Vinatea o
els Maulets 1707, dedicats a fer,
entre d’altres accions, pintades
amenaçadores contra centres edu-
catius i militants, associacions i
partits democràtics”. La seua últi-
ma acció va ser la setmana passa-
da contra el domicili del president
de l’AVL, Ramon Ferrer. T. RODRÍGUEZ

El GAV va ser la
força de xoc del
blaverisme més
combatiu i
radical durant
la Transició

Grups ultres en una
manifestació en una
diada del Nou
d’Octubre a
València. ARXIU
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no s’havia mostrat tan explícitament
partidari del secessionisme lingüístic.

Era partidari de les denominacions locals
de la llengua (tamarità, lliterà, fragatí, ri-
bagorçà...), però no negava obertament la
unitat de la llengua, com sí que feia un pe-
tit grup molt minoritari a la Franja, però
amb grans altaveus mediàtics a Saragossa i
esporàdicament a Madrid: la Federación
de Asociaciones Culturales del Aragón
Oriental (Facao), articulat també sota la
plataforma No Hablamos Catalán. Aquest
grup va començar a tenir una certa in-
fluència sobre el PAR a partir de l’any
2000, tot i que dins d’aquest partit han
conviscut sensibilitats diferents sobre l’as-
pecte lingüístic.

El grup va néixer coincidint amb el de-
bat lingüístic aixecat amb la revisió de
l’Estatut d’Aragó del 1996. Aquell any es
va sentir per primer cop en un organisme
oficial el terme aragonès oriental per al ca-
talà de la Franja, pronunciat per dos re-
presentants de Facao que van assistir a pe-
tició pròpia en els debats. Ho va repetir el
2002 a la mateixa cambra Roberto Bayod,
funcionari d’Hisenda amb estudis d’histo-

riador, que hi va anar com a ponent en
nom de la denominada Asociación Cultu-
ral del Bajo Aragón, integrada a la Facao.
Bayod no només va negar que el que es
parla a Fraga sigui català, sinó que tampoc
ho és el que es parla a Lleida: “A Lleida es
parla un idioma molt semblant a l’arago-
nès oriental, perquè el català comença a
Tàrrega; els lleidatans gairebé no entenen
el català. Fins a Tàrrega, com a Almacelles,
parlen un idioma semblant a l’aragonès
oriental”, recull el diari de sessions de les
Corts d’Aragó del 14 de febrer del 2002.
Un any abans, Bayod explicava en una
carta al llavors conseller de Cultura, Javier
Callizo, quin és l’origen de la denomina-
ció aragonès oriental: va descobrir aquesta
llengua als anys vuitanta quan estudiava a
Madrid, a través del filòleg de Guadalajara
Manuel Criado de Val, gran especialista en
llengua castellana medieval, però que no
ha publicat ni un treball sobre el català ni
sobre l’aragonès, ni sobre el denominat
aragonès oriental. Allà va néixer la deno-
minació per al català que defensa Facao i,
des del maig del 2013, el govern aragonès
ha convertit en llei.

Els grups contraris a la unitat de la
llengua han establert lligams de
col·laboració i al llarg dels anys
s’han alimentat amb la participa-
ció en actes i conferències i, pun-
tualment, en alguna manifestació.
A la Franja, els grups valencians i
illencs han assistit com a convi-
dats en jornades històriques i filo-
lògiques i donen cobertura ideolò-
gica i argumentaris als membres
de Facao. Han creat la Coordinado-
ra d’Entititats de l’Antiga Corona
d’Aragó (Ceaca), per treballar ple-
gades en diversos àmbits. En for-
men part la Facao de la Franja, la
plataforma No Hablamos Catalán,
el Grup d’Acció Valencianista
(GAV), la Coordinadora d’Entitats
Culturals del Regne de València, el
Grupo d’Acció Baléà, l’associació
Jo Som Salat. Aquests grups tam-
bé han col·laborat amb entitats del
Principat contràries a les polítiques
de normalització lingüística, com
ara Convivencia Cívica Catalana.

Blaverisme sense
fronteres

Manifestació a
favor del català a
Perpinyà. A la
Catalunya del Nord
no es posa en dubte
la unitat de la
llengua, però la
pressió del francès
és molt forta. ARXIU
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Bauzá indigna els mestres
i rep suport del gonellisme

Lo ‘xapurriat’,
un invent del
segle XIX

● Igual que a Aragó, a les Illes el
govern de José Ramón Bauzá, del
PP, també ha aprofitat la legisla-
tura per promoure iniciatives le-
gals en contra de la normalització
i la unitat de la llengua, tan sols
aplaudides pels sectors més anti-
catalanistes del territori. Ja el
2010, abans de les eleccions,
Bauzá va anunciar que, si guanya-
va els comicis, tiraria enrere la
normalització lingüística, vigent
des del 1986 i llavors promoguda
curiosament per un president del
seu mateix partit, Gabriel Cañe-
llas. Des del 2011, Bauzá
ha promogut una polèmi-
ca llei de trilingüisme que,
amb l’excusa de promoure
l’anglès, redueix la presèn-
cia del català a l’escola i
posa fi a la immersió lin-
güística a les escoles de
les Illes. Aquesta llei i les
retallades socials han po-
sat la comunitat educativa
en peu de guerra contra el
govern de Bauzá, però
aquest s’ha mostrat infle-
xible emparat en la majo-
ria absoluta aconseguida
el 2011. Sense discutir
obertament la unitat de la
llengua, Bauzá va compro-
metre el seu govern a de-
fensar: “La llengua dels
nostres pares i padrins”,
en lloc “del català que es xerra a
Catalunya”, i va anunciar un canvi
als llibres de text escolars perquè
la llengua que s’hi ensenyi respon-
gui a aquest criteri. Fora de l’àm-
bit escolar, el govern de Bauzá
també ha promogut que el conei-
xement del català deixi de ser
considerat requisit necessari per
accedir a la funció pública.
Aquestes mesures del govern de
Bauzá contra la normalització del
català han estat aplaudides per la
xarxa d’entitats que pregonen el
secessionisme lingüístic a les Illes
Balears. De manera paral·lela al
blaverisme valencià, a les Illes es
va desenvolupar un moviment si-
milar als anys setanta, batejat
com a gonellisme, en honor de
Pep Gonella, el pseudònim utilit-
zat en una sèrie de cartes a la
premsa mallorquina en què es de-
fensava que el mallorquí no era ni

El govern del PP rebaixa el nombre d’hores de català a l’escola i
promou el canvi de llibres de text per evitar la varietat estàndard

● La posició de Facao a la Franja es ba-
sa en la suposada defensa de les varie-
tats lingüístiques pròpies de l’Aragó
oriental en front d’una llengua importa-
da ara artificialment i que no s’hi ha
parlat mai. Però des del món científic
ningú no defensa les seves tesis. La filò-
loga de Mequinensa i catedràtica de fi-
lologia hispànica de la Universitat de
Saragossa, Maite Moret, va oferir el
mes de juny passat una conferència
prèvia a la signatura de la Segona De-
claració de Mequinensa (una vintena
d’alcaldes i regidors de la Franja van
sortir en defensa del català i en contra
de la llei de la Lapao), en què va desta-

car la presència del català en la docu-
mentació oficial d’Aragó en el segle XIV,
convivint amb l’aragonès i amb docu-
ments també en llatí. A partir del segle
XV, el català va retrocedir però sense
desaparèixer del tot, i no va ser fins al
segle XIX, ja desaparegut dels papers
oficials i en ple domini castellà i de l’Es-
tat modern espanyol, que el seu nom va
començar a ser substituït per denomi-
nacions localistes (fragatí, tamarità) i
per la de xapurriao, o xapurreat, segons
la zona, de clares connotacions negati-
ves però que finalment molts habitants
han assumit com a bones per referir-se
a la seva llengua familiar. Malgrat les
diferents denominacions, els parlants
de la Franja no tenen problemes per en-
tendre’s entre ells ni tampoc amb els
d’altres territoris de l’àmbit lingüístic. D.

MARÍN

una llengua ni un dialecte, sinó
una varietat. Ara, el gonellisme ha
evolucionat i defensa el mallorquí,
el menorquí i l’eivissenc com a
llengües diferents del català i és
viu en entitats com ara el Grup
d’Acció Baléà, impulsor de l’Aca-
dèmi de sa Llengo Baléà, i el Cír-
culo Balear. L’anunci del canvi als
llibres de text es va fer en un acte
amb aquesta entitat. El seu presi-
dent, Jorge Campos, se’n va ale-
grar perquè la mesura servirà per
frenar l’“adoctrinament pancatala-
nista”, tot i que l’explicació oficial

de Bauzá és que l’objectiu és pro-
moure les modalitats pròpies de
la llengua. El govern va anunciar
la reserva d’una partida de
70.000 euros per editar llibres es-
colars escrits en “balear” i en les
seves variants: mallorquí, menor-
quí, eivissenc i formenterer.
Darrerament, s’ha incorporat al
moviment gonellista una nova en-
titat, el Foment Cultural de ses
Illes Balears, presentada amb un
centenar d’assistents a Maó i amb
la presència d’alguns consellers i
diputats del PP. El grup assegura
que el seu objectiu és dignificar la
llengua i la cultura pròpies i pre-
servar els costums i tradicions, da-
vant la imposició del català estàn-
dard que consideren “ortopèdic”.
Una de les primeres demandes
que fan, però, és conservar la de-
nominació castellana dels topò-
nims bilingües a les Illes. D.M.

Alcaldes i regidors de la Franja signants de la
Segona Declaració de Mequinensa. D. MARÍN

El Círculo Balear
defensa que el
canvi de llibres
de text frenarà
l’“adoctrinament
pancatalanista”

Una senyera i un
cartell a favor de
l’educació pública,
en una manifestació
a Palma. D.M.




