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Reportatge

LAPAO 

(Llengua Aragonesa Pròpia de
l'Àrea Oriental)

D'ençà el mes de maig de 2013, la llengua que es
parla a la Franja de Ponent ja no es diu oficialment
català.

La cambra parlamentària d'Aragó va votar, amb els
vots del PP i el PAR, i va aprovar  la llei de llengües
que dóna al català  parlat a La Franja, el nom de
Llengua  Aragonesa  Pròpia  de  l'Àrea  Oriental
(LAPAO) i  a  l'aragonès,  Llengua  Aragonesa  Pròpia
de les Àrees Pirinenca i Prepirinenca (LAPAPYP), el
castellà no canvia de nom.
 
Tots els grups del Parlament d'Aragó van defensar
que la llengua que es parla a la Franja d'Aragó és
català tot i que la llei d'ús, protecció i promoció de
les  llengües  i  modalitats  lingüístiques  pròpies
d'Aragó,  passi  a  anomenar  LAPAO  (Llengua
Aragonesa Pròpia de l'Àrea Oriental).

La nova normativa, a la qual s'hi ha oposat el PSOE,
IU  i  la  CHA,  també  preveu  la  creació  d'una
Acadèmia  Aragonesa  de  la  Llengua que
determinarà els topònims i els noms oficials de la
comunitat.  ‘LAPAO’  al  català  I  ‘LAPAPYP’  a  l'
aragonès.

En alguns àmbits, s'ha considerat molt greu que es
prengui  una  decisió  "sense  rigor  científic  ni
acadèmic". 

Reflexions:

Quan algú en el seu llenguatge habitual ens diu:

- He menjat trumfes amb bajoques.

 

- Anar al xollador.
- Arribar-se al fossar.
- S'ha trencat l'espill.

 
- Els corders s'han escapat.
- Fes servir la granera per recollir les engrunes
- L'arbre està ple de moixonets.
- Ha sortit humitat al trebol.
- Després de la pluja han quedat molts tolls.
- Ves a omplir el selló a la font.

 
- Als afores del poble hi ha el llavador.

Difícilment no ho entendrem, en tot cas només ens 
caldria buscar aquestes paraules al diccionari de la 
Llengua Catalana.


