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EDITORIAL

Cap part d’aquesta publicació no pot ser 
reproduïda per cap mitjà: 

me cànic, fotoquímic, electroòptic, mag nètic, 
de fotocòpia, ni de cap altra mena, 

sense per mís de l’editor.
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Amb el suport:

Sense fer soroll, i després d’anys pre-
parant-la, aquest estiu s’ha constituït 
l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, 
que integrarà un Institut de l’Ara-

gonès i un Institut Aragonès del Català. El 
govern de Javier Lambán, d’altres vegades 
tan anticatalanista (cas Sixena), ha tirat 
endavant una institució que sobretot era 
important per la situació de l’aragonès, una 
llengua en una situació més que vulnerable.

Tenint en compte que ja existeix l’Institut 
d’Estudis Catalans, no era tan vital incloure 
un Institut Aragonès del Català dins d’aques-
ta Acadèmia; però benvingut siga si activa 
l’ús social de la llengua i atura el procés 
de regressió que el català està patint a les 
comarques catalanoparlants de la Franja de 
Ponent, des de l’Alta Ribagorça fins al Ma-
tarranya. Aquest retrocés és un fet constatat, 
com en altres punts del domini lingüístic, 
però a la Franja de Ponent, el català conti-
nua sent ben viu en molts àmbits; només cal 
donar confiança als parlants perquè se sen-
tin orgullosos del seu patrimoni lingüístic, el 
traguen al carrer i no el tanquen al context 
domèstic, perquè aquest és el primer pas 
per deixar morir una 
llengua.

De moment, se li 
ha de reconèixer a 
l’executiu de Javi-
er Lambán que les 
persones elegides per 
ocupar-se del català 
dins de l’Acadèmia 
són professionals 
seriosos de la llengua, 
amb una tasca im-
portant a les universitats i tots ells seguidors 
dels criteris científics de la filologia. Això ha 
de garantir que l’Acadèmia (o, concretament 
l’Institut Aragonès del Català) seguirà la 
normativa de la institució que fa de veritable 
Acadèmia de la Llengua Catalana, l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC). Fins i tot un dels 
nous acadèmics aragonesos (Ramon Sistac) 
n’és membre. 

Un altre bon senyal és que el Govern ara-
gonès, després d’uns anys de debat, ha mo-
dificat el nom del mateix institut, substituint 
l’inicial Institut del Català d’Aragó -que 
podia temptar els secessionismes lingüís-
tics- a Institut Aragonès del Català, que tots 
els experts consideren més innocu. 

Ara només cal que l’Acadèmia i l’Institut 
tinguen pressupost suficient per fer acci-
ons de promoció de l’ús social de les dues 
llengües minoritzades, tant el català com 
l’aragonès, perquè aquesta és el primer pas. 
El següent podria ser conscienciar tot el 
territori aragonès que totes dues llengües 
són un valor patrimonial incalculable i no 
una nosa. 

De moment, la força que pot tenir l’Aca-
dèmia es pot deduir de la desproporcionada 
reacció dels sectors més retrògrads i seces-
sionistes de l’Aragó, els que neguen que a 
la Franja es parle català, com la Federació 
d’Associacions Culturals de l’Aragó Orien-
tal (FACAO) i els Amics del Xapurriau. Els 
segons -pura ignorància generada per la di-
glòssia més extrema- són capaços d’anome-
nar la seva llengua amb un mot que implica 

que no la parlen sinó 
que la xampurregen, 
ignorant la riquesa 
lèxica i expressiva del 
català del Matarranya. 

Els primers són 
els mateixos que van 
impulsar noms tan 
ridículs, per al català 
i l’aragonès, com LA-
PAO (llengua arago-
nesa pròpia de l’Aragó 

oriental) i LAPAPIP (llengua aragonesa 
pròpia de les àrees pirenaiques i prepire-
naiques). L’autoodi que destil·len aquestes 
denominacions només pretén que el català i 
l’aragonès siguen substituïts pel castellà.  

Per això cal insistir que el principal mis-
satge que ha d’estendre l’Acadèmia, per tot 
l’Aragó, és el valor patrimonial de les dues 
llengües pròpies en regressió. 

L’Acadèmia Aragonesa 
de la Llengua

TOT L’ARAGÓ S’HAURIA 
DE CONSCIENCIAR 

DE L’ENORME VALOR  
DE LA SEUA RIQUESA 

LINGÜÍSTICA
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