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Mascarell pensa defensar el català als
tribunals
Té dubtes perquè a voltes no cal acudir a determinades "institucions estatals per saber a favor de
qui juguen"
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GIRONA | EFE/ACN El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, pensa en la possibilitat
d'acudir als tribunals arran de la decisió de les corts aragoneses de denominar Llengua
Aragonesa Pròpia de l'Àrea Oriental (Lapao) a la que es parla a la zona limítrofa amb
Catalunya i Aragó.
Durant la inauguració ahir a Girona de l'exposició sobre Espriu, Mascarell va manifestar
que aquesta opció la plantejarà "al lloc i moment que toqui", encara que prèviament
considera necessari avaluar-la.
Els dubtes sobre això del conseller es basen, segons va explicar, en què, a vegades,
pensa que no és necessari acudir davant "determinades institucions estatals" per saber "a
favor de qui juguen".
Mascarell va apel·lar novament a l'article tercer de la Constitució, que defensa les llengües
que es parlen a Espanya i que considera que la decisió de les corts aragoneses ha
incomplert. Mascarell apel·la a la recuperació de la denominació de català i insisteix que el
terme Lapao va "contra tot criteri científic i idea rigorosa".
Per al conseller, el canvi respon a "raons partidistes sense aval científic" i ho considera un
atemptat directe i sense cap consideració contra la llengua catalana i la dels aragonesos".
"Aquesta és una mesura ridícula i no tindrà efecte, perquè els aragonesos que parlen
català seguiran fent-ho i els ciutadans de Catalunya seguirem considerant-los germans de
parla, com els illencs, valencians i habitants de la Catalunya Nord", va concloure.
D'altra banda, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va dir ahir a Barcelona que
aquest dijous el ministre Wert va patir un "doble fracàs", com a ministre d'educació arran
de la vaga i com a ministre de cultura, per deixar "que neixi falsament una nova llengua", el
Lapao.
Segons Rigau, "s'està permetent una estratègia d'eliminar i deixar residuals les llengües
dels territoris". En aquest sentit, va reivindicar unes paraules de Salvador Espriu que
recorden que el català "és el lligam més fort que uneix els Països Catalans". Rigau va fer
aquestes declaracions durant la presentació d'un cartell d'homenatge a la Carta als
mestres, que Espriu va escriure el 1981 amb motiu que li van retre els docents a l'Escola
d'Estiu Rosa Sensat.
Finalment, el Consell General de la Xarxa Vives, format pels rectors i rectores de 21
universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i
Sardenya, va considerar "inquietant" el nou front obert pel Govern d'Aragó
instrumentalitzant políticament el nom de la llengua.

