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L
a Federación de Asociaciones

Culturales del Aragón Orien-

tal (FACAO) fa més d’una dè-

cada que intenta negar que es parla

català a la Franja de Ponent. Per a-

conseguir aquest objectiu, la FACAO

també ha utilitzat els tribunals per

atacar les defensores de la llengua

catalana i ha interposat dues quere-

lles per injúries a quatre persones

que formen part de l’entitat Inicia-

tiva Cultural de la Franja (ICF). Les

persones acusades van ser absoltes

en el judici relacionat amb la pri-

mera querella, mentre que el segon

judici, que es va celebrar el 13 d’abril

al jutjat penal número 1 d’Osca, es va

suspendre fins el 18 d’abril de 2012,

ja que només es van presentar tres

dels sis testimonis de l’acusació par-

ticular; això ha fet que s’imposés

una multa de 500 euros a cadascuna

d’aquestes persones per faltar al

judici sense justificació. El princi-

pal acusat del segon judici és el

membre d’ICF Manel Riu, a qui li

demanen 12.000 euros per un pre-

sumpte delicte d’injúries que s’hau-

ria comès quan va acusar de “feixis-

tes” –al llibre Em dic Mireia (i el meu

cony es diu Carlitos) i a diversos

blocs d’Internet– les entitats adscri-

tes a la FACAO.

Accions ofensives

El Casal Jaume I de Fraga va acollir

els actes relacionats amb el Corre-

llengua de l’any 2003, però el local

va rebre l’atac del Grupo de Acción

Valencianista (GAV), que, segons

ICF, “va ser cridat per la FACAO”. Els

membres del GAV van destrossar el

local i van fer pintades a la façana on

es podia llegir “Fora d’ací” o “Fora de

Fraga”. A més, els membres del GAV

van seguir les persones que van

organitzar el Correllengua i van ar-

rencar els cartells que anunciaven

l’acte minuts després que fossin

penjats. Després d’aquests fets, el

que era el president de FACAO en a-

quells moments, Ángel Hernández,

va publicar un article a la revista

SOM, que, sota el títol “Èxit del con-

tracorrellengua” i amb fotos de les

destrosses, va servir per felicitar els

membres del GAV per les seves ac-

cions ofensives contra el Casal Ja-

ume I. Al text, Hernández va reconèi-

xer que el GAV va atacar el local i va

arrencar cartells i va escriure frases

com “no nos fareu catalans” i “és

una casal pancatalaniste”. Després

de produir-se l’atac, ICF va denun-

ciar els fets al seu bloc d’internet

(http://franja.wordpress.com/) i es

va crear l’espai web titulat Lo cacao

de la FACAO (http://locacaodelafa-

cao.wordpress.com/), on es rela-

ciona el grup d’Ángel Hernández

amb grups d’extrema dreta. La de-

núncia dels atacs que ha fet ICF i la

publicació de textos on es relaciona

la FACAO amb grups d’extrema

dreta és el que ha motivat les denún-

cies per injúries.

Protesta contra el català

Dies abans de l’atac al Casal Jaume I

de Fraga, el 18 de setembre de 2003,

la FACAO va participar en una mani-

festació celebrada a Saragossa que

presentava el lema No a los Països

Catalans. Aragón, Valencia y Balea-

res no hablamos catalán. A la pro-

testa, hi van participar membres del

GAV, del Centro Cultural Mallorquí-

Plataforma en defensa de sa llengo

balear (CCM-PDLB) i de Democracia

Nacional de Montsó-Barbastre i de

Saragossa.

El Casal Jaume I de Fraga va quedar en aquest estat després de l’atac del GAV
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Quina és la feina que fa ICF?

És una federació d’entitats

culturals que està formada

per l’Associació Cultural del Mata-

rranya, l’Institut d’Estudis del Ba-

ix Cinca, els consells locals de la

Franja (Llitera) i el Centre d’Estu-

dis Ribagorçans. Abracem les qua-

tre macrocomarques de la Franja i

promocionem el català i editem re-

vistes com Despertaferro (únic

mitjà de comunicació en català de

la Franja) i llibres d’autors locals o

d’estudis sobre dialectes, costums

o història local. També fem jorna-

des i campanyes per reivindicar la

llei de llengües d’Aragó, l’oficiali-

tat del català, etc. A més, ens coor-

dinem amb les associacions de

defensa de l’aragonès i fem mani-

festacions conjuntes per demanar

l’oficialitat de l’aragonès i del

català.

Quina és la situació del català i

l’aragonès a la Franja?

Abans del 22 de desembre de 2009,

que és quan es va aprovar la llei de

llengües, era de desempar bastant

absolut. Ara, es diu que la llengua

oficial és el castellà, però que les

llengües històriques són el català

i l’aragonès. No dóna caràcter d’o-

ficialitat, però reconeix el dret

d’adreçar-se a les institucions en

català i aragonès. En l’àmbit de

l’ensenyament, la situació és la

mateixa que hi havia abans; les

persones que volen estudiar ca-

talà o aragonès ho fan de manera

voluntària. A més, aquestes llen-

gües s’estudien en hores extraes-

colars, és a dir, no es tracta d’as-

signatures que pertanyen al

currículum. A la Ribagorça, la Lli-

tera i el Baix Cinca, entre el 90 i el

95-97% dels pares  trien el català

pels alumnes. Als llocs on s’arriba

al 80% és perquè hi ha molta

població immigrant, que tria les

classes de reforç. En el cas de l’a-

ragonès, només hi havia tres pro-

fessors en tot l’àmbit, però ara

n’hi haurà a totes les escoles i ins-

tituts.

> Violència i pseudociència

Manel Riu defineix la FACAO

com “una associació fantas-

ma formada per vint persones que

fan molt soroll dient que a la

Franja no es parla català, sinó ara-

gonès oriental” i com “una conjun-

ció de persones d’extrema dreta

perillosa i de frikis visionaris”. El

membre d’ICF manifesta: “Tenen

odi a tot allò català; ells es pensen

que, si es reconeix que es parla

català a la Franja, tothom se sen-

tirà català. S’inventen que existeix

l’aragonès oriental i ortografies

especials perquè el català no sem-

bli català. Ells ho fan tot en castellà

menys els concursos literaris, però

els seus escrits en català són en

català mal escrit. Per defensar

això, s’han aliat amb España 2000,

Democracia Nacional i el GAV. Ara,

tenen relacions amb uns de Sara-

gossa que es diuen No hablamos

catalán, que reben el suport de Ciu-

dadanos i UPyD d’Aragó”. El presi-

dent anterior era Ángel Hernán-

dez, que és de Fraga i és qui va

signar l’article de la revista SOM.

El secretari és Héctor Castro, que

“va militar al Partido Aragonés

(PAR), formació que va representar

l’aragonesisme més ultra, espanyo-

lista i anticatalà”. Riu indica que

Castro “va fer uns quants viatges al

País Valencià per reunir-se amb la

gent del GAV”. Un altra persona

relacionada amb la FACAO és Jorge

Borrás, que “feia els articles de la

seva pàgina web i va militar a la

Falange fins els anys 2000-2001”.

Finalment, Manel Riu parla d’una

persona que no té contactes amb

l’extrema dreta i que es diu Julián

Naval. Riu manifesta que Naval és

“un historiador aficionat que

publica llibres i textos i que sem-

pre troba indicis que el català que

es parla a la Franja no és català”.

“L’estudi del català i l’aragonès és voluntari”
Parlem de la situació lingüística a la Franja amb Manel Riu, que és
professor d’institut a Tremp i coautor de la novel·la de sexe, d’humor
i política ‘Em dic Mireia (i el meu cony es diu Carlitos)’, que ha escrit
amb la també professora de secundària Mir Roy.

Els grups feixistes es manifesten el setembre de 2003 a Saragossa contra el català
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