
Objectius 

L’objectiu d’aquesta jornada és divulgar la recerca 

sobre la llengua  i la literatura de la Franja 

d’Aragó, amb el propòsit de reflexionar sobre les 

investigacions que s’han dut a terme fins ara i 

presentar les que s’estan desenvolupant 

actualment. Les conferències i els pòsters oferiran 

contribucions centrades en aspectes diversos 

relatius a dialectologia, sociolingüística, història 

de la llengua, literatura oral i literatura d’autor 

d’aquest territori catalanoparlant de la Comunitat 

Autònoma d’Aragó. 

Reconeixement de crèdits 

Reconeguda com a “Actividad Académica 

Complementaria de la Universidad de Zaragoza. 

Curso 2016-2017”. 

Coordinadors

Javier Giralt Latorre,  
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La Jornada 

És cert que la Franja d’Aragó no és una realitat 

tangible, perquè no s’identifica amb un grup humà 

concret, ni tan sols amb cap territori amb unes 

demarcacions definides i amb unes relacions 

internes ben assentades. Tanmateix, hi ha un fet 

lingüístic que li dóna unitat i que permet 

diferenciar-la d’altres zones dins la Comunitat 

Autònoma d’Aragó: en aquesta àrea es parla 

català, i per això ha estat objectiu d’estudi des que 

Joaquín Costa, el 1879, dediqués unes quantes 

pàgines a descriure el panorama lingüístic de la 

Ribagorça i la Llitera. Després vingueren la tesi 

d’Antoni Griera sobre la frontera 

catalanoaragonesa (1914) i la ressenya que en 

féu Ramon Menéndez Pidal ara fa justament un 

segle.  

D’aleshores ençà, la recerca sobre la Franja no 

s’ha aturat, de manera que, a la vora dels estudis 

descriptius de les varietats dialectals, se n’han 

desenvolupat d’altres de caire històric, 

sociolingüístic i literari, a través dels quals s’ha 

aconseguit tenir una visió exacta de la riquesa 

cultural d’aquesta zona d’Aragó, amb unes arrels 

compartides amb Catalunya. 

   Aquesta Jornada pretén, en primer lloc, divulgar 

la investigació duta a terme fins ara sobre la 

Franja d’Aragó des de diverses perspecitves; en 

segon lloc, presentar els treballs que s’estan 

realitzant actualment sobre aquest territori; i, 

finalment, proposar noves línies de recerca 

d’interès científic i, sobretot, social.  

Presentació de pòsters 

Es convida tots els investigadors interessants a enviar 
les seves propostes de pòster sobre qualsevol 
aspecte relacionat amb la llengua i la literatura de la 
Franja d’Aragó.  
La proposta de pòster (un resum de 500 paraules 
com a màxim) haurà d’enviar-se per correu electrònic 
abans del 15 d’octubre i el resultat del procés 
d’avaluació es comunicarà als autors abans del 20 
d’octubre.  

Inscripció

Serà indispensable que tots els investigadors que 
vulguin presentar un treball facin la inscripció 
definitiva abans del 21 d’octubre, per tal de ser 
inclosos en el programa definitiu. Les inscripcions 
sense pòster tenen com a termini el 26 d’octubre de 
2016. 

Contacte i informació

Javier Giralt Latorre: 876553981  jgiralt@unizar.es 

Maite Moret Oliver: 876553982 mmoret@unizar.es 

Programa 

09:30h Presentació Jornada 

10:00h Fronteres lingüístiques en una Europa    
    sense fronteres. Ramon Sistac  

10:45 Variació geolingüística del català al sud de 
   la Franja d’Aragó. Pere Navarro 

11:30 Descans 

12:00 Presentació de pòsters 

13:00 Cap a on va el català de la Franja? Alguns 
 exemples de canvi lingüístic en curs.    
 Esteve Valls 

14:00 Dinar 

16:00 Panorama de la literatura contemporània 
  catalana a l'Aragó. Artur Quintana 

16:30 A propòsit de la literatura popular catalana 
 a l'Aragó. Hèctor Moret 

17:15 Un enigma oriental: Franja, frontera i  
 llengua vint anys després. Josep  Espluga 

18:00 Descans 

18:30 Presentació de pòsters 

19:15 Repte a la Franja: detectar la fase prèvia 
  a la interrupció familiar del català (i 
  evitar-la!). Natxo Sorolla 

20:00 Cloenda 
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