
2 - 1111- 12.

Auxo que e1;O. pr-o po so de :presentar avui es La h.is t or-La d "una- lluita. 'I'am

ibe; la historia d Tllilt1 fe i.d Tuna c aper-anca ,

I'

�

Una lluita menada �er uns quants, linS quants centenars, per tal de

:poder continuar tenint fe i conservant 1 Y
e ep er-an.oa .

Podriem po sa'r--h i., com -a subtitol, La lluita per La LLengua ,

Com que aquesta llengua a-qu� em refereixo es la nostra,i aquesta

llangua la parlem normalment, algli pot dir
" qu� dimonis vol diY'

Ii
"

/J

lluita ? No nfhi ha prou de lluites a1 ill6n ? No la tenim, la llengua?

Doncs be, 18: tenim, i bastant sana. Pe r-o la tenim per-que hi, ha ha

gut precisament aquesta batalla a que em r-ef'erLa,

Es t em parlant al cor de La terrFcatalana. Vosaltres,des de ITAlta

Segarra, fins als plans' de V.ic, c ons t i.tu Iu 81 nervi central de la

II

I'

I.

terra que reconeix el cac aLa :per llengua. Pe r-o ales terres limitrofes,
I

de Lleida a l'occident, de Puigoerda Q..l no1"d,la perviv�ncia de la llen-

gua es mes prQble:m.atica,la barreja i 81 calc i els manlleus s6n mes

constants. Aixo ho enten tothom. Doncs be, els perills de perdre la
\

'cons Lat enc i.a de la llengua .no -solamen t es produeixen ales llen<:l.ues

II



, J

de frontera , sin6 que,' a i.xo , que fa r-ef'e r-enc i.a a un espai, s
Y ha

-

pr-o

dUlt per a la totalitat del pais en el temps. Hi ha nagut moments

que la'nostra llengua ha quedat malaJ.ta, feble, a punt de perdre for

'9a minima per sobreviure. I com que no aabLem 0 no po dLem defensar-la '

1

i�'la :rlengua estava voltada d indiferents 0 dlho'stils, ha calgut q_ue
,

'_
,C ". .

.

algU dorie s el cr�t d
1

alerta, aLgu altre. r-ecoLl.Ee els peda.LLaoo s ,algLi

de me s en.lLa es'crivis u�a gr-amat Lca 'i els e s cr-Lpt o r-s tornessin, tossuts
'. I' ,

i.fidels, a escl"iure-la. Aixi 1 hem anat salvant aq_uests darrers cent- ,

.I:

CLnquant?- ....L 0 do s- cerrt s anys •

. No n'hi ha_p:rou que La Ll.engua a'una' comunitat sigui viva pe� al dia

leg i per al tracte .errtr e veins: COnV8 que apar-egu i. als medis de co-

-

'

municaci6,d;e masses', que sigui tambe la llengua comercial,i,sobretc::t,

que ,J3igui la llengv.a 'de
-

l�ensenyamenv. Algunes d �aque at e s condicions

de sall.,�t de la,llengua no 'es' dpnen,aveti. ,Tampoc no es donaven en temps

endarrle:rit s, .amb I' agravarrt _qu� molt es instituc t'ons publiques i ent i

tats me'nystenien la llengua. E+ que em proposo fer es una enumeraci6
-

critica de les et8;pes que la Ll.erigua ha seguit per sobreviure ales



I-

families i a-les entitats, per guanyarv una batalla de puresa i de

riq_uesa, d'ex:pressivitat i ere funcionalitat, de_fe i- esperanga,com
-- \-

deia al comen9amen�.

-�a nostra llenglla es parlada $egurament des del segle X en formes

" I
- -,

plenament catalanes .. El llati s havia anat de sf'errt" com una fulla se-

-/

,

-

-ca -i del llati naixien llenglies que anomenem romaniclues ': castella;'

gallec, frances, catala, provengal,tosca, romanes ••.

La gent ha parlat catala des del segle X, com pexlava castella a Ca

_,(
T ' »<

6
tella. Ara b�, el conreu escrit d una l�engua �sta en ra directa de

lE!S necessitats de comunicaci6 en aq_uella llengua dele poders amb el

poble .. Per tant, si els poders no eren 'naacut s en &1 si d '-'aquest po

b.Le, era na+ur'a.L Clue' demanessin el canvi lillgUistiC, gue vo Lgues s Ln

imposa:r per al tracte oficial,. una alt1;'a. llenglla.
1_'

]Jlentre la� monar'qu'La fou de n�ssaga catalana, en temps medievals',

1 Y-uniea llengt.,la par-Lada, escrita i oficial aq_u'i era La catalana'.· En

T

(temps de La monar-qud.a deLs Auetr Lee , ( segles XVI i XVII)
-

tambe teniem
I

la llengua al poble i ales' oficines propies del p�, (Audmencia,

; ,I



-
,

que la llengua no havia de bandejar':"se, -i' aixo avui dia 11.0 diuen.
,

'

Df.putac i.o del General 0 Generali-tat} Fou en venir eLs Bor-boria , el

segle XVIII, que 'enduts del desig dtuniformisme,i ates que a Franga

,ja havien imposat e1 frances, es van decantar: per'anar suplantant als'

llocs, p?-blics el cataLa pel castella. 'rots sabem que IOU Felip V '

qui va suprimir les Const i tucions i ueo.s del Principat, ericar-a que

no. ataca la llengua mes que en part� Pero el 1768 Carles III�per

. una Reial 'Cedula, ordenava que L' ennenyament es fes en llengua caste-
. r-:,

"

.

llana .• Tant es a i.xI que el bisbe de Barcelona demana a' 1 'Al!ademia de

Bones Lletres quefessinun bon dicc�onari'catala,per tal de saber

la llengua en las S8ves accepcions ben clares, i aixi poder facili-
'

I

.. Itar 1 e.ns enyament en cas t;ella ..

r ;

Fixem...:.nos com he comerioa l; a.L segle XVIII. La Lluita per La LIe ngua

comengava de deho,al$shores : amb alts i baixos ha continuaG fins
�ircd .. fmu!Irmmu;rhnnq)1IDam;mlfwm:mmTDl;§llmmm Do a -cents anys .. I per .qire , lluita?Doncs

I' •
�

'p'erqu8immediatamerit aLgu va adonar-se que a.l.Lo era .una barbaritat,
..... 1\

'la UNESCO,i els Sants Pares i la llei general d'Educaci6 •.



r.

A Europa entre els segles XVII i XVIII van neixer totes les Academies

de Ci0ncia,d'Historia, de la Llengua .. ,Psrduda la constituci6' politica

a Catalunya, unificada amb la resta dYEspanya l'estructura adminis�

trativa, no pot crear-se una acade�ia de la Llengua, i' l'unica g_ue

es creada a .I::spanya es, l'Academia de la Lerigua Cast e.Ll.ana , Per-c aqui

hi ha l'Academia ,dels- Desconfiats,al segle XVIIIJi altres entitats

mes 0 mehys particulars,lque estudien el fet de la llengua, be g_ue no

primoWalment, perque aleshores ja s'havia introduit el cQstum de

servir-se del castella per a discursos i enla majoria de Ies cartes.

Amb tot ,entre 1792. i 1820 I.' Academia de B.ones'Lletres, de Bar-ce Lona ,

fa divGrsos intents de fixar l'ortografia' • Per que?

Molt f'aca.Lmerrt : _1' ortografia de les ,llengties eur-o pee s no va fixar-se

fins al segle XVII. Quevedo ho trobem escrit amb v 0 amb b)i el ma

-teix Cervantes.A �spanya, per al castella,la fixaci6 literaria i mor

fologica, amb 01 signe grafic corresponent, no apareix fins al segle

XV1II, perc no per'al catala, el qual, en la literatura religiosa i
,

popuLar", en que encara pervivia poc 0 molt, s escrivia anar-quLcamerrt ,

basant-se en el record de Is manuscrits medievalS, -que tampoc no tenien

,,'

I'

Ii
II



, "

a.l.tra normativa que la de 1 'us'. Aquests intents de 1 TAced?:;m� de

Bones Lletres s6n timids i no cientifics.

_ E1S erudits, els estudiosos,ho escriuen tot en cas'teJ1a, fins i tot quan

tracten temes del pafs .. Antoni de,Capmany, el IDeS il.lustre de tots,
I

Ii

per be que historia la marina catalana, estudia les crontques medievals

te idea de la for9a politica de la Catal�ulya antiga i fins i tot de
I

les possibilitats d expansi6 economica del segle XVIII en qu� viu,

considera el cataLa�lengua perdida par-a La rep�lblica de las letras;..lI
i Ilidioma arcaico y semimuerto � Aquells e r-udLt s , estudiosos, no els ca

bia al cap que la,11engua que parlaven entre ells, que era viva al ca

,rrer, pogues algun dia tornar a esser la llengua de la literatura, de

la vida publica entesa,com prbjecci6 U les entitats i cor:poracions�

La frase de Capmany es del 1779.

Pero no tots tenien aquesta 'ceguera. Un cape:;Lla gironi,Baldiri Rexac,
ft . "

�

e1 1749 escriu Ul'lt.l Instruccions per La riensenyut:l.9a de minyons 7 �lue

es tota una defensa de la Ll.engua mare en 1 T
eris enyamanet , Les teories.

de Rexac s6n, foname"ltd.£.ment 7 en IT ordre pr-act Lc , Le s mat e Lxe s de la pe

dagogia moderna. L'infant no pot aprendre si no es en la 11engua matern



" l '

Estem acabant el segle xvIII i no hi ha reacci6 pr-ou f'o r-ta a favor

. de la llengua catalanao Encar-a el 1778 "una altra ordre del rei �

disposa que els llibres de comer c siguin cluts en' castella. Tal vega-

da nQ hi ha inter�s a desfer el catala, pero si, a reduir�lo a llen

�gua de conversaci61sense transcende�ricia de signe comv�itari perpe-
..._.. .

"

tuab.l e ,
0 sigui a no fer-ne LLengua escrita , Ara be; aquest segle,

en que La noblesa, arab alguna excepc i.o fes tiva =com eL Bar6 de IvIalda

i els inte-l.lectuals e s passen cada cop mes al castella," tenim una

forta correntia de literatura popular;possiblement mrnmmm per a ser

recitada, en llengua cm.talana.I durant la guerra de Successi6, ja

hi ha .pceme s seriosos en caba.La , El general Cas tafio s durant la gue..rra

contra la Revoluci6' francesa -Carles IV- i els generals de Napole6

durant lfocupaci6,no sYestan de fer proclames 0 pu.�licar premsa en

catala, perque reconeixen que la Imengo.a no €is morta, que lliga amb
,

e1- aerrt Lr de la gent i sels voLen at r-eur-e , Pe r-o SBra el Romanticisme

81 qui r-e staur-ar-a e1 s errt i.merrt de la llengua, unit aL sentiment. de

la terra.



1833- PublLca c i.o -de la "Oda a La Pat r-La" d 'Aribau •

I

Fixem-nos com al segle XVIII hi ha dues r-eaoc i.ons ben opo aade s res

pente de la llengua: di���a banda la dimissi6, de l'altra un record

�reila L'lengua ; ":�.lusi�ns ala identitat pob.l.e-cl.Lengua ,

e tc, Entre aquestes dues actituds i la RenaLxeriaa , mov i.ment po s t-sr-oman

tic, hi ha el periode del Romamtlcisme, del qual' ens' ocuparem a cont i

nuaci6,precedint-lo dTun pre-romanticisme q_ue 0.6na :

1802 -' Josep Pai Bal16t sacerdot catedr�tic da retarica,escriu

PGramatica y apologia de la llengua catalana.�
1814- Neix a Barcelona la "So:f;iedad F�ilosofica", amb Ar-Lbau ,

./

Miquel Anton lVIarti,Joan Cortada, L6pez; Soler .••El 1821 e1' Clue en Clue-'

dava passa a l'Academia de Buenas Letras ..

1823- Fundac Lo de la r-ev.is ta "El Europeo" ,en caet eLLa , per-o

que abrandara els es�erits amb elsl aires independentistes del Romant-ll-

c i.srae ,

. )



�ls f'undadore� de t{El Auropeo'J escrivien en castella, pe r-o

tenien clara, idea.de la realitat del caliala,i dluna maneradifosa

estaven aisposats a valorar-.LO nOIneS que alguna circumstancia his

torica poses la·qiiesti6 en 'primer pIa. Va ser 81 Romanticisme ..

I".;
t. I/.y· Y

£1 1824 uri dels f'undador-s de 'E1 Europeo i de El Vapor,escriu en

ag_uesta reffi'sta que, ja que 11Ajuntament de Barceiona vol convouar

uri cer-tamen poe t Lc , per, qu� no es te en compte .e.Ls Antics J o c s Flo

rals ? La n6sta�gi� de la gloria li��raria, cu.Lt.ur-a.Lc-pas sada ,

1833.- Oda a La patria,d'Aribau. Identificaci6 de p�tria i '�lengua.

1836.- Ign�si i F��x Torres Amat completen el Diccionario critico

de los escritores catalanes ( antiguos )-. 2,000 noms ,

1836.� Inter�s fi10+ogic a 1fest-ranger. Friedrich Diez? More1-Fatio,

Meyer Liibke ••,.hom intenta de fixar el ca.ta.La dins 81 mapa de

les llRg¥es romaniques.

1840.-' Pau Piferrer.- RecuerdoB y Bellezas de Espana.



1847- Un arx.iver i historiador, Prosper de Bofarul19Publica "Los con

des de Barcelona vd.nd.Loado a'", historia i propaganda cat.aLane s ,

I'

El moviment de renaixensa a Prpvenga, amb Mistral i altrBs

jpoetes, 12. mo da &ue 8" tot Europa era estesa) de recordar, evocar,
. .

l1.q_cionalitats me dLeva.Ls que havien doriat _dies de' gloria a les que

despres se1n va dir !Ipetites patriesl1,comengavu ,de:tocar tambe l�s
, assoc iacions, les errt i tat's, i 'se�blava que av i.at Sf 0briria ei 'cami

,

d "un r-e ape ct e i culte public al cata.ta ,

Sempre, pero, cal partir"dJ_un elemel�e posi en marxa el projecte.

�l 1841 RUbi6 i Ors publica la primera poesia literaria seriosa en una
<

revista 'cat9-lana : "Lo Gayter del L'Lobr-egat " ="'Es,' un eSIorg, per-que mentre

Aribau,no havia pretes mes que ITevocaci6 i lamenGaci6 dtuna llengua

perduaa pe� 8.1 conreu l':iterari, Hubi6 i Ors vol ae aenya.Lar' que cal re-

I

co�engar aquest conreu.

1842- RU.bi6 i OrB guanya amb un po ema cat.a Ia el concur-s de 1 'Academia'

de bones Lletres. I es aleshores que Victor Ba+agueT funda un butlleti
"

PElr fer -ni que f08 en castella- la propaganda de Ia,necessitat de res-

taurar e l.e Jocs :B'lorals.



Mentrestanti a :r:f.t8.110rca primer i a VaLenc i.a de s pr-e s els Lrrt eLs Le ctua.ls
I

sladonayen'de 1a necessitat dTuna renaixensa, 'que, a la -lar�a, seria la

mat eLxa p�r als tres territoris,les BaLear-s ,
eL Regne de Valencia'i .La

Oatalunya estricta.

1859.- Finalment,se celeb:r:-en els,jocs Florals restaurats. Presideix una
-

.' .

figura de gran investiigadorjMila i Fontanals,i se celebren �ota el patro-
"-

:fini de ITAjuntameht. 1:enel\-q.n gran exit i ja no seran interromputis. Es'

ul1a-f�sta '&e les 11etres Oacalanes/amb tots els recon�ix.ements, es una

festa de la ide.ntifioaci6 d'un poble amb,la seva llengua ...

Fd.ne a.Leaho r-e s J;.es revistes ,tot i tractar de temes de literatura i cul

tura cata'lanes1eren fetes en castella.

1865. ::;- {IUn tros de paper� revista humoristica i assagistica, pr-Imer-a que ,

surt en cata.La

le68.-: Altra publicaci6 "Lo Gay Sa"Qer"
,

1979.- "D'i.ar-L CataLa!", f'undat per Valenti Almirall. Hom comenoava a ende-

vinar que, enfront dels conservadors, hi hauria un altre grup de cacalans

i fins i tot catalanistes, Clue sTinclinarien pel progressisme., ° pel re-

,j-

-

publicanisme.



#

1 i'Aveng. Al sE:u entorn es moulF jove de' 'disset anys que ,tot i estudiar

Aixi, doncs, ens trobem ja amb Jocs Florals, amb escriptors

mes '0 menys correctes, amb historiadors, i algun novel.lista,-no gaires

pero si amb� estrangeres tradv5.des. Els estudis de_filologia
, ,

continuen aci,a Castella i a lTestranger. Finalment, de la mateixa manera

Clue Rubio i Ors havia fet tant per a r-epr-endr-e eL conr-eu norma.L de' la LLe

gua, ara apareix Verdaguer, q_Ue il.lusiona el seu poble,i es fa ITamo

del mon literaTi amb la seva arrel pa�erola i el gust per la llengua.

1877. Hora c\.el primer t r-Lomf de Ve r-dague.r als Jocs Florals.

1880.-Apareix la revista "La Il.lusiJrq_cio Catalana" @1lmmmmmmmmmmWimm..m.mm

1881:- "La Renaixensa" � pub.lLcac Lo important dirigida per Angel GlXimer�.

Ara be,hi havia una q_uestio encara noresolta •. Teniem

Jocs Flora18, pr-emaa , aut or-s c perb ni teniem Lns t Ltuc.Lorrs per dirigir

tot aixo. ni autoritats cientifiq_ues en el terreny linguistic q_ue deter-

minessin q_uina havia de ser la forma moderna' del cataLa • .rothom,la ve-

ritat,. 11escrivia com volia.
I,

1891 • ..,. Es Gem arribant a finals de segle. ,Un grup dlamics, presiEiits

per Jaume Masso .i : Josep Case,s-Carbo f'unda una editor:ial amb el nom de



a1lrm8Ys dels de la l'Uni6 Catalanista"
.

i per-met e l' aparici6 de la publi":"
.

.

I il' /1

caci6 me s simptomatica d aCluells temps: La Veu de Catalunya ..

, �

Ii

c i.enc i.e s , pel seu compte es pr-eo cupa de l' ast r-uc trur-a i usos de la llen

gua ,tan decandida en la forma i tan independentment tractada 1{3 per

tothom.Als seus 17 anys,

81 1891,.J:!'abra publica, e1 "Ensago de Gr.ama.t Lca del Catalan Moderno"

-

.

. I

L'obra no passa d esser un assaig, pero ningU no hauria dft Clue
r:

aq_uella pr-Lmer'a passa de Fabra 1 'hagues,mes tard, de portar tan llu_ny.

18,92.- A l'Assemblea de, Manresa, de 1892 es vaJ. dernanar car-act er' ofi-
.

cial per a la llengua,admini�.traci6 territorial sobirana del punt de

vista juridic (Suprem).Com a conseCluencia draClu�lles peticions, n� apro

vades, alguns ajuntamants,pel seu compte, comencen a fer les sesssions

en ca.t aLa -estava prohibit r'Y1..O -U".A-�';

1895_.- Angel Gu i.mer-a ,
com a Prcasident, pronuncia el dis-curs inauglJ_ral

de 1 TAteneu Barcelone,s., en cata.La ,

1899.- :i3a gerieaaL Polavieja, oncar-r-egat de fo:rmar govern $' de spr'es del

II

II

II
II
II

.
,

desastre' de Filipine� vo-Lgue atr-eur'e ' s La gran rnassa de catalanistes

1900.:-'1. L'Academka. de Bones Lletres es catalanif4tzfl. progressivament.
--



1907 ..� �t ,��

/'

1901- Mossen Antoni WIaria Alcover, ,home de Le s Balear�,esc'riu una �'LLe-

tra de Convi-til ambo La qual demanava a' tothom col.laboraci6 per tal de

fer e1 _que se
T
1'). diria tI L T Obra d$i·Didqicimari" •

1,902 �- Una R.O. proh:1beix que 1
T enEJenyament de la doc.trina'sigui f'er a

\

als neris en cat a 1'8, • Aquesta llei f'ou' dcr-ogada el 19190'

1903 ..
- Congr-e e Universitari Gatala: Bls un iversital .i.s :jj.a havien entrat

"en el j oc de revalor�tzaci6 de la LLengua ,

1904.-'ITractat d T Or togr-afLa Ca'ta.Lana't , de Fabr-a ,

( J � ..
I....... ...

1906.- Els partidaris dluna esquerra catalana.funden i publiquen

"�l Poble C(i;tala",?enf�t de .La Veu.

1906 ..
- Prime.r Congres Irrt e rnac i.onaLvde la Iil.engua Catalana. Hi acude ijsen

estrangers, erudits del pais·i Menendez Pelayo •

.

1906.- E8 publica La "Revi s ta Estudis Universitaris Catalans" Lamb

treball$ de lletres i de ciencies.

,
,

Riba �es elegit presid,:;pt de la Diputaci6 de Barcelona .. D_:_entrada, en el.

discurs de gracies ja va esbossar un pJ?ograraa integrador,q_ue donaria

e L me s gr-an impuls public a la llengua i la cu l.tur-a .�igue



·

t:
" NO PODEJm oblidar q_ue la provincia d_e Barcelona no es un organisme

na+ur-a.L • ,d!s un fragment d "un cos viu q_ue es diu Catalunya i tenim
I

eL del..,ITe de formulat La solidaritat de la provincia amb les altres

germanes catalanes posant a llur servei totes les forces.A mes d'aq_u8's

ta hi ha una altra sQlidaritat a fer : la de les nostres, provincies amb

u

-

It-s al tres d 'Espal1.ya"
. �

1907.- Creac.i6 de 1-' Institut d 'Estudis CEi,'talaI;l.s) 19, secci6, historico

arque91ogica.
1908-

.

Crepci6FL ill�tal.laci6 de",la.Bib1iotcca de catalunya ..

1911.- Seaclo l�o�uglca l de Glcncles.
.

.

I,

1911.-, Fabra : "Questiions de gr-amat Lca ca+a.Lana"

1911 �- L1eif del IvJancomunicats. Proj ecte de Cana.Le jas que es .discut i

fins a 1913.

1-912.- ApariciG de 1a "Revista de Cacalunya"

1912.:'" "Grama:tica de La Lengua CaGalana",.Fabra.

1913.- Butl1eti de Dia1ecto::togl8. cata1ana.
, .

1913.- Comeriea a' pu�licc),r-se una co Lc Le cc i.o amb eL nom de Biblioteca

Filo1ogica,que. fins a 1924 publica � prop de 20 volums.

"



de Eabr-a , arma uti1issi. rna, veu 1a LLum ,

L'estudi,doncs de 1es questions relatives a 1a 11ehgua,la investigaci6

sobr,e com s "hav i,a de senvoLupat , quina era La seva area a1 moment, e1s

diferents dia1ectes,tot era conreat_

1913.- Es en aq_uest any quan:Pompeu Fabra d6na a cou.�ixer 1es Normes

Ortdgrafiques. Immediatament a1gunes entitats,entre e11es l'Institut

d',Estudis Catalans,les accepten .. Hi hague an'cinormistes, es cLar , per-o

de mica en mica les normes acabarien imposant-se.

1913.- Es crea e1 Conse11 de Peoogogia. Inseparable del conreu a digna

altura de lallengua i els estudis universitaris,'hi havia la renovaci6
, ,(����C·�

dels, sistemes educatius �olt tinguda en compr e , � �I��:J,
1915.- A partir d ' aque11es conquestes pedag.0giques Jcoillpa��ades amb 1es

, , '
-

�ua�s 1es reformes educatives 0. ara semb1en integrar-se a1 corrent

mundial amb quaranta anys de retard, hi' hague La creaci6 'de l' AS:](Q)cia

ci6 Pr-ot cc.t or-a de l'Enseny�a Cat a.Lana , obra '�m;., d'abast �ocia1.
1916.- Les Diputacions cata1anes demanen j a La co-oficia1itat de 1a

,'llengua cata1ana _ E1 debat a 1es C�rts te 110c a1 juny-ju1io1 d' aque11

any i la petici6 es derrotada.

1917 .- L' o'br-a 1exicografica continuava. E1 diccionari OrfiograIic
.

.·1 .'



/



Mentrestant, "estava acabant 1a guer-r-a eur-opea I, amb la �eu-
-,

tralitat espanyola i la formaci6 de no petites fortunes entre 'els iN-

dustrials i comerciants'dels sectors m�s dinamios del pais: Cat?lunya,
"

Pais Basc, Pais Valencia ..

'

Enderne s , de� dei t ombant de segle fins cap

aquesta data -1917:'" havLen anat, triorilfant i, pr-enent me s base Le s teo-
"':-

ries del, 'nouc errtLsme ,
e L qual ma1dava par donar a la cuL 'tur-a catalana

un to eur-opeu , obert, i no solament r-omant i c , reminis,.gent 0 j ocflora:""

lesc. Per tant,les,norm�s s6n ja acceptades per practicament tothom,

-i 81 diccio:p.ari· ortografic es conau.Ltaf no pels erudits, sino per

tothom que te c onac Lenc i.a que el cat aLa ha de tenir una normatiVa.

Es en aquest any quan el sacerdot MosseD AlcoveD, eL creador deL Dic-

c Loriar-L Oa t aLa Valencia Balear se sapar'a de Pompeu Fabra i cadas cu

segueix e L seu cam, encara que la immensa majoria dels intel.lecGua1s

i escriptors es manifesten pro-fabra • .Js tambe enguany quan mol" Frat
�

de la Riba, i m:jbmammmrmmrIrrom la IVlancomunitat e1egeix J osep Puig i Cada-

fa1ch oom presid-ent ..

1919 • ...,.. Hi ha ree1eooi6 a la l\[ancomunitat,-de fet oonfirmaci6 legal'

es tatut ar-La de carrecs- i PuLg i Cadafalch es reelegi't. 3s ale shores



1919.- El govern acorda � la Universitat de Barcelona una migrada au

ton(Jmia, suficient, pero-perque en les tesis 0 materies referides a

la cultura catalana pugui eSGer emprada la llengua materna.

L' estudi de La 11engu� i de la cu.Ltur-a ha tingut ja conreadors de

categoria internacional : Jordi'Rubi6 i BalagQer, Ramon d'Alos·Monner,
Tomas i Joaquiill Carreras Artau, Puig i Oadafalch, Mossen Antoni Griera

Precisament,es mossen Griera qui ,e1

que el pesident demana i' formula en un programa la instituci6 de la

Universitat Aut onoma ,

l,923 , Ln i.c i.a la conf'e c c Lo d "un �� 0 sigut un treball geo
Atlas Lingliistic de_ Catalunyagrafic meticu16i?,on ,

s estudiaven Le s formes de dLr , de' denominar i de'\

pronunciar de molts. indrets del dora.Ln L lingUistic. :8i 1939 desapare

guereJ'l, �ls mat er-La.l.e , pert ha- pogut essercomple tat el 1964.

1923,.- Aquest mateix any, pert, es produeix el cop d"Estat del Direc

tori Primo 'de Rivera. La repressi6 � les manifes'tacions pub l i.que s
f��-" -

�t
I

de la Tl.engua abaCjta pr-Lmo r-d'i.a.Lmerrt d T tZ;$ ,m lC115diJni� en Le s corpora-

c i.ons , Pert no desapareix, de moment, cap de Le s obres de la lvIancomu-

nit at �



sermons.

A canvi , es. cr-ea 10, "Mano omun'Ldad de La Dictadura", 10, q_ual conserva

.Le s dues 'seccions ,6'o11sell permanent, amb VJl primer president q_ue es

Alfons Sala, comte d ' Egara, 'i l'Assemblea, amb president eL .rvrarq_u�s de

lYlarianao.

La premsa no 88 suprimida,encara; pero si q_ue' 8S sotmesa � censura�

E1 1924 'Calvo Sotelo promulga l'Estatut Provincial, q_ue 8S una mena
\

de liq_uidaci6 de La lVIancomu.nitat; per un R.D. de 26 -::-111-1924. era

creada una COlvIIS10N' GE8TORA 1NTER1NA DE LOS SERV1C!OS CO�R�Dnril..DOS

y DE LI�U1J)AC10N DEL ORGAN1SIVIO f 0 sigui de, la .M�ncomunitat).Calvo

Sotelo,i amb ell Primo de Rivera, posaven illTaccent sobre 10, provincia,
\

no sobre la regi6.

1925.- R.O. pr-ohLb i.trt ITus del catala en anuncis, confer�ncies i

1926.-'-Liq_uidaci6 definitiva de 10, J1iIancomunitq_t i comunicaci6 de 10,

Corai's i6n Gestora 0,1 Bane d TEspanya ( Lnverrtar-L i e sta't de comptes

dels serveis delegats fin� aleshores ) R.O� 28-1-1926

La pr-emea , pero, no havia est at supr Imt.da , hem dit. Es mes, en-

cara apar-e ixen dos diaris me s , La Nau, i .81 Ma:ti.



II

La llengua, doncs, no ha pogut esser debilitada. Es mante ,i ara

ben nofJ"mada·. �ls correctors apliquen les regles de Fabt-a , i e Ls

diarii3 surten correciament escrits. HE;3m perdut, pero, la Mancomunitat;

iamb ella un recolza.ment i::g.stitucional,delegat d�l poder central i

per tant, legal, amb que donar mes autoritat a la batalla per la llen

gua .. Es produeix aleshores la primera gran immigraci.6 de gent de fora

de Catalunya : l'exposici6 internacional de 1929, amb els milers de

peons proceaents de Murcia i Andalusia.

Tambe sIha produit 18 destituci6 de Primo de Rivera i els governs

provisionals que precediren les Bleccions de 1931 • Proclamada lao

Republica i exiliat el rei,les forces politiques' del pais preparen

ITEsta1Jut. LTEstatut de Catalunya.sera tambe un text legal, dins el

qual hom preveu el retorn i milj_orament de les.facetes culturals que

la illancomunita·t havia encetades, bae icament L 'us ext ens Lu ri, public,

literari cientific i docent, de la llengua.

1927 ..
- Aquest mateix any, 25 anys despres de comengat e1 Diccionari

Catala Valencia Balear,surt el primer fascicle. L'Obra no seria aca":'"

bada fins el 1965.



$e la �ual nO'interessen al nostre proposit,no' entorpeix la produc

ci6 literaria, el mecenatge de les publicacfons; les �uals continuen;

n..i La creaci6 d e v bLb.Li.o t equee , Apareixen novel.listes, poet e s , profe

ssors, pr-enri.s literaris,i La +ae ca escolar en 11erigua cata.Lana es
"

jntenaa , Ni els fets del 6 d'06tubre de 1934.1 resten Lmpo.r-banc La =.
densitat a la tasca. cultural. Pensem que de 1926 a 1934 0 sigui
vuit anys, a Cata1unya es van publicar 2.320 llibres.

,

1

-' La mateixa polari t:z:aci6 del que es pr-oduLa a la primera de cada del

segle, entre conservadors catalans - Lliga- i republicans ,es pro

dueix ar-a , per be �u� el sentiment popular abaridona me s i me s ,no

pas encertadameht, La figura de Camb6, per enlairar La de lVfacia. Les

Corts. de la Republica voten.l'estatut el 1932, tambe sota forma de

serveis delegats.

"1932- A�uest mateix any Fabra publica la primera 8dici6'de la seva

ob'W.·mes monumental: El Diccionari General de 'la Llengua Catalana,

obra immensa, clarissima, inigualada en cap llengua peninsular. En

cara avui es obra basica.

La poLft Lca, activissillma tot e1 temps de La Republica, i eLs deta.LLs
..

-



vd.a encara telsitisT6).

Despres de la guer-r-a c LviI, el 1939.-es 'implantada la cerisur-a i

s6n retirades de lE,L circulaci6 aLgune s obr-e s . que eLe seus editors

cr-e.i.eri que -podien esser publicades en cat.a.La, per exemp.Le ,
eL Cal'enda-

.

I

,ri dels ragesos de 1939. Pero,cap a 1942 s6n autoritzats els primers

llibres, ,en cata.La , Son po e s i.e s reli�ioses, i el primer fou "Rosa

Misticl3." (observem que fins i tot eL titol pot semblar ca.ta.La 0 c as-

•

.

Al llarg d'una serie dTanys, pero, sobretot, a partir de ITaprova-
ci6 de l'Estatut, q_ue reglam�ntava l_a.co-oficialitat.de la,llengua
. i

dins el territori cataLa , .una serie d Lns't itucions culturals publi-
-

-

caren obr-e s de gr-an envergaduras : La Fundac i o Bernat WIetge ,patroci-

nada per Camb6, enS doria i vna va donant encara, els textos llatins i

grecs en dobLe mmmmfum pr-e aen t ac Lo ," ,original i tr8_dui�, amb notes.

La Fundaci6 Camb6 donava conferencies a La Sorbona, la Fundaci6 Bi�

blica�Catalana, i les grans editorials del pais,_. entre ell� la Cata-

i la Barcino, .

'

J16nla. Pero m,Bs Lmpor-tarrt que tot a i.xo fou la possibilitat d
1

enaenyar-

en La .Ll.erigua natural" del pais i Les emi'ssions de' r8.dio ( no hi ha-

tella) de ivlosse.n Camil Geis, editat a Sabadell.

Cap a 1947 ja tenim una rnena. de ps t Lta normalitaci6 de l'edici6 en



,
'

diacut Lr-, natur-a.Lmerrt , temes molt vius de la sthtuaci6 dels e stud.is

de filologia'c:J.talana, partiQularment per part dels professors Joan

Coromines, de Xicago, i Antoni Badia, de Barcelona.

;

(

I.

catala. I podem cOl1siderar que.el 1950 ja hi 118- una proliferaci6 dTe

clitoritds. El que
-

no hi ha es premsav La pr-emaa es encara radicalment

absent avui, si no es en revistes d'area limitada. Serra dfOr, la/mes
"

antiga de .Le s p15�bliques,- data de 1960, Cavall Fort,' de 1962, Or Lf'La-,

rna en la seva forma actual de 1966, i.l'Infantil; en la for:rna ac�ual

de la mateixa data. Entremig, cal situar la provatura mes encertada

de. produir una revista generalitzada setmanal -cap de les altres no

ho es� sota el titol de'Tele-Ezpel, que comenga el 1966'i aoaba el

1970. En' Patuf'et reapareix, sot a e-L nom de Patufet,
-

e L, 1968.

Aquestes revj,.stes formen part de :ta lluita per 1a llengua, tambe,no.
I.

-

hi ha dubt e , Daten tambc de la dar-r-ea-a daada de.cada Le s vers:b.ons

I

en catala d alguna vel.kicula 9
-
\

De La pes cguerra cal, assenyalar � exemp1arment, 81 VII Congr�s Inter

.", nacional de Linguistica Rcman i ca ,
del *953, en e1 qua.l, es van poder

\-
.

.

. .

.

I, _



,De � 1939 fi;ns a 1963, es van publicaI' 2.007 llibres en catala'!
o sigui" en 24 anys,menys l;ibres que no en 7 anys ab.ans de la guerra.

En canvi j entre -1946 i 1972, una s-ola editorial n "ha publicats mes de.

500,i cas mes sorprenent, entre 1962 i 1972,una altta editorial ha

assolit aquesta xLf'r-a, 0 sigui c i.nquarrt a llibres� cada any: Tanta

·t /El 1956, dij�m! anys de s pr-e s de La mort de' Fa'bra, '�s 'editada la
f(

G-ram8,ti�a Catalana';versi6 definiti·va. de Mestre Fabr-a , �n la qual
havia treba�lat des de 1940 fins a 1948. Amb un excel.lent proleg
de Joan Goromirias, as l,a cuLmd.nac Lo de la tascEt de 1 Thome que dona

forma moderna a1 catala.

-

ha estat darrerament ,-la producci6 '. edi·tmrial en cata�la. dels temes' mes

diversos, que ITI.N.L.E publica ja un cata1eg.separat per als llibre's

catalans.

Pe r-o no tot s
T
acaba.en eL .Ll.Lbr-e ni en les quat r-e. revistes que te

rri.m ; recentment la coriec i.enc La de molts pares j ov�s eLs fa demanar

ales escoles on els seus fills assisteixen que els sigui donada la

llengua catalana com materia escolar. Aquesta pressi6 ha determinat

que La tiei, d TE_duca�i6 reconegui que pot Lmpar-t Lr=se e1 coneixement

d13 la llengua local i fins i tot en La ll� ngua local per als me s petLt s



-

.'

II

II
••

El Cone,ili Va.t i.oa II obri tambe Le e portes a la predieaci6 i 'a la cele

braci6 dels oficis en llengua vernacla, fenomen que no foucan nou

als pobles i centres rurals, pero que eadevLngue una alLLbe r-ament .a,

les 'ciutats.,'

Com ,que cal ensenyar la llengua a Ilfolta gent i manquen professors, han

�stat organitzats cursos arreu, i nThi ha per correspondencia, i fins

i tot 'la DipuGaci6 de Barcel_ona organicza el 1968 uns examens d'ap-
,

t itud, opcr-ac i6 que no s
T
ha repetit •

La llengua, finalment, ha errtr-at a la Univer-s i.tat, com modalitat de

:'
la'Sedci6 de FtiL,lologia Hispanica, ales FacuLta t s de Filosofia i Lle-

tres.

Podem estar o pt Lmf.srt e s "? Manca molt de cami per fer. .La llengua cal

�ue sigui mos norL�l; encara. I mes depurada. Pero si tots ITaprenem

ens assabentem ben be� de 1 T ortografia i La netegem de mots forasters

haurem f'et un pas dec Ls Iu •

• 1



1." Serle

I
Nom ------_ ..... --_._--- -- ............. ... _--_ ..... Naixense - Dia . ... __ .

-

Dia ..... . - ... -. ............ .......... -_ ...... de . ............ " ... - ................. de .....

EI nostre jardf
es molt trisrarnent

Els clavells arrelar
.. ..

� -
-

efiels testes

_._

Aquesta Ileona

es molt afamat

_. ,-_ .. _-- ..

Els muntanyencs

son de la terra plana "

J J
''",,-

'.'
-

- - --- ... _,._ - -
.



Derna varern

jugar a correr
_

Morter molt gros

es iguaI que morteret

::; �_
EI l2.eu �m fg, mal.

Els mivols es

mou pel eel

Aquestes nenes

portara un ram

992



muntanyenc

gossa

arrelar

recnssirn

morterct

varern pujar

tristarnent

EdaL .. mes ...

Die .

enys
- Naixence: Die.

Flxa'r arnb aquesr mot: LLiBRETA.

Ara el posarem dintre un pensament

Aqucst mat! he comprat una LLIBRETA.

Farem la mareixa cosa amb els mots que segueixen posant els pen
sarnenrs el costat de cada mot.

sortlda

pintar

lIop



Aneu escrlvint pensaments amb tots els mots que segueixen, fent
servir I'espai del costat. ,.

,

abrlcs

Ileona

pincda

groga

clavar

. nuvols

,
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PROPOSTA DE DOCUMENT SOBRE LA LLENGUA CATALANA A L'ENSENYAMENT

o. INTRODUCCIIJ

0.1 -Els professors de catal� entenem que abans d'enunciar el nostre punt de vista

sobre la llengua catalana a l'ensenyament, hem d'assentar una questi6 de principi.
No �s possible de marcar cap programa en relaci6 amb la nostra llengua com a ins

trument, si abans no sewn fixa l'estatut juridico-practic, �s a dir,l'ambit d'us i
la categoria social que cal recon�ixer-li en tots els Paisos Catalans. I aclarim

que aquest principi caLdr-a que es transformi en norma i consuetud, �s a dir, que pas -

si de l'esfera te�rica a la practica dintre d'un breu termini, una vegada apartats
els obstacles que s'hi oposen.

0.2 -El principi en questi6, que els professors de catala assentem com a reivindi

caci6 innegociable, �s que la llengua catalana ha de ser la llengua oficial dels Paisos

Catalans. Aix� significa la supressi6 de tots els vetos, frens i prohibicions que im

pedeixen 0 dificulten l'us del catala a la vida publica a tots els nivells, �s a dir:

-Als mitjans de comunicaci6 de masses(premsa, radio, televisii3,senyals de trafic,car-
tells publicitaris,retolaci6 de carrers,carreteres,places,poblets,pobles i viles, etc.)
-Als espectacles (cines, teatres, etc.)
-A la vida publica professional.
-A l'ensenyament en tots els graus i nivells.

-En la relaci6 reciproca dels organismes publics amb els ciutadans, fins i tot en

aquells serveis que tutela l'Estat, provisionalment a no.

0.3 -Aquesta reivindicaci6 de principi �s �bvia per qui conegui la hist�ria, .La qual
conta les successives amputacions de qu� ha estat victima 18 llengua dels Paisos Ca

talans, sobretot d'enga del Tractat dels Pirineus del segle XVII i de la Guerra de

Successi6 de principis del segle XVIII. Tanmateix els professors de catal� creiem que

�s obligat que la concretem en tres proves a arguments de base, absolutament irreba

tibles:

1e��J �l fet Q�e l'oficialitat de la lle�ya catalana, plenament efe�tiva eo tqt§e��s �-_"

Paisos Catalans ��als Decrets de Nova Planta de comengament del segle XVIII, fos
.

novament vigent, pel que fa al Principat, a comptar de l'any 1932 des de l'aprovaci6
de l'Estatut d'Autonomia per l'Estat Espanyol. La posterior anul�aci6 d'aquest Esta-

tut, i la nova p�rdua de l'oficialitat de la llengua, es produi unilateralment i per

-un acte de forga que no podem acceptar.

2on:) El � dels pobles a l'us plenari de la seva llengua, justificat en documents

oe tanta autoritat com l'Enciclica Pacem in terris de Joan XXIII i la Declaraci6 Uni-

'versal dels Drets de l'Home de le5 [\jacions Unides.

3er.) La voluntat de disposar del p}e dret a la llengua, reiteradament manifestada

per tots els catalans tant autoctons corn immigrats. Aquests darrers, a traves de mul

tiples enquestes i declaracions, hall fet saber Jlur d8sig d'inserir-se a titol d'igual
tat a la societat on han vingut a viure. Ni ells, ni els catalans que els acollim,no
volem guettos ni marginacions de cap mena. Establerts entre nosaltres, els immigrats
esdevenen catalans a igual titol que nosaltres, i es just, doncs, que l'administraci6

els forneixi els mitjans de parlar i d'escriure la mateixa llengua del pais on ara

viuen, un pais que �s � pais. Els professors de catal� denunciem el fariseisme

antidemocratic de tots aquells qui aprofiten la Goncentraci6 de castellanoparlants
en determinades zones dels Paisos Catalans a fi de mantenir-los al marge de la co

munitat on s'estatgen, impedint llur adaptaci6 cultural al nou medi. Si, com es de

justicia, els immigrats han de poder tenir les mateixes oportunitats que els aut�c

tons, es natural que desitgin, com de fet desitgen, adquirir la llengua dels Paisos

Catalans. Oposar-se a l'oficialitat del catal� basant-se en la pres�ncia dels immi

grats, equival a enfondir-los un sentiment de marginaci6 que ells volen superar, tot

negant-los el dret a la plena igualtat social amb els aut�ctons, fonament de llur

consci�ncia d'homes sense ressentiments en una comunitat lliure.

0.4 -�s evident que la plena oficialitat de la llengua catalana, reclama, ultra la

utilitzaci6 de la llengua a tots els nivells com abans s'ha dit, un proces de cata

lanitzaci6 linguistica a trav�s de l'escola. I aix� ens mena a parlar del que mes

ens escau com a professors de catal�, a saber, de la questi6 de l'ensenyament .



---

r

i
1. LA QUESTIO DE L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA. EL MDNDLIGUISME.-,

i
1.1.-La consequ�ncia l�gica del fet que la llengua catalana torni a ocupar el lloc
social que li escau, concretada en la reivindicaci6 de la seva oficialitat, �s l'es
tabliment d'un altre principi, del qual, al seu torn, es derivaran les successives
reivindicacions concretes, que despr�s apuntarem, sobre les questions d'ensenyament.
Aquest altre principi �s el del monolinguisme.

I:
1.2 -Aclarim el que volem donar a entendre amb aquest mot: es tracta que l'unica f6r
mula que entenem viable per a uns Paisos, com els Catalans, posseidors d'una llengua
secular pr�pia, i parlada per la immensa majoria de la poblaci6, �s que � l'ense
nyament i a tots els nivells s'efectui en aquesta llengua, �s a dir, en catala.Afir
mem, doncs, que no preconitzem, per a la recuperaci6 plenaria dels nostres Paisos,
l'ensenyament � catala , sin6 l'ensenyament � catal� de totes les mat�ries que es
curs en a escoles, colJegis i universitats. Volem recalcar que, com a f6rmula estable
de la futura vida publica catalana, rebutgem qualsevol tipus de bilinguisme. Cal dir
i repetir una veritat �bvia: La llengua dels Paisos Catalans �s el catal� i no cap
altra. Afirmem que D£. existeixen pobles naturalment bilingUes, sin6, en tot cas, po
bles monolingUes, els habitants dels quaIs, si s'escau, coneixen i usen, m�s 0 menys
habitualment, una 0 unes altres llengUes. La posici6 d'una normativa bilingUe, en el
cas dels Paisos Catalans, equival a fer el joc a una molt coneguda politica, que es

proposa de destruir la llengua catalana a trav�s d'un proc�s que, comengant per la
imposici6 pura i simple del castell�, simula una obertura a trav�s del bilingUisme,
pret�n despr�s de reduir el catala a la categoria de llengua subalterna, apartant-la
del comerg de la cultura, i intentaria finalment, si podia, de fer-ne un patu�s com

a fase p�via a la seva total desaparici6.

1.3 �untualitzem, de seguida, que el monolingUisme que propugnem no exclou arb i
trariament i desp�ticament el dret que tenen els infants i adolescents castellano
parlants a con�ixer adequadament llur llenaua. ni la conveni�ncia Que els catalarro-��-����--�pirrants aprenguin, si s'�scau, el castella com a llengUa addicional preferent.Qu;
� l'ensenyament als Paisos Catalans s'hagi de fer en catal� no significa que els
infants, adolescents i joves castellanoparlants establerts a la nostra terra no ha
gin de disposar d'un ensenyament de la llengua castellana tan acurat com calgui quan
els Paisos Catalans disposin dels intruments de govern que reclama llur personalitat
nacional.

1.4 -Entenem, �s clar, que aquests intruments de govern s6n previs i necessaris per
a la realitzaci6 plenaria de les nostres reivindicacions lingUistiques. No cal dir
que, com a professors de catal�, els reclamem amb ur�ncia. Tanmateix, no estant al
nostre abast els mitjans d'aconseguir-los, hem de fixar quins s6n els nostres objec
tius en el periode de transici6 que va del moment actual a la que entenem que ha de
ser la situaci6 normal anys a venir.

2. OBJECTIUS A ASSOLIR. PRIMERA ETAPA.-

I,

2.1 -Els objectius a assolir ens sembla evident que s'hauran de dur a terme en di
verses etapes, cadascuna de les quaIs significara un major acostament a la fita mono

lingue abans establerta, i a compas de l' evoluci6 politica que la far�'·'possible i que,
a priori, no pot ser, evidentment, determinada.

2.2 �er a una primera etapa, �s a dir, la que correspon al proper curs 1976/1977,
els professors de catal� reclamen la creaci6 d'unes juntes assessores 0 patronats es

colars amb participaci6 majoritaria dels t�cnics ensenyants catalans, les quals cal
dra que s'encarreguin d'organitzar-la degudament. Les fites a assolir coincideixen
amb les que el dia 5 d'abril d'enguany formula a la delegada del M.E.C. la comissi6
integrada per Antoni Comas, Joaquim Molas, Joan Triad�, Eulalia Vintr6 i Jordi Vinyes.
En sintesi, consisteixen a reclamar:

) ���
a L'ensenyament de la 110ngua catalana, a

Formaci6 Professional i a cursos comuns de

titol oficial i obligatori, a E.G.B.,B.U.P.,
Filosofia i Lletres.

.

,



b) La corresponent creaci6 de catedres de Llengua Catalana a la Universitat i als Ins

tituts.

c) El reconeixement, per part del M.E.C., dels certificats de capacitaci6 p�r a ense

nyar el catala a E.G.B. emesos per les Universitats de Barcelona i Bellaterra.

d) La concessi6 de les subvencions que calguin perqu� els ajuntaments de Ca:talunya pu

guin contractar professors de catala per als centres estatals d'E.G.B.

-Afegim a aquestes reclamacions,

e) La de l'obligatorietat de la llengua catalana a la Facultat de Ci�ncies de la In

formaci6 de Bellaterra, car no �s concebible que els futurs periodistes i publicita

ris no coneguin la llengua del pais on hauran d'exercir llur professi6.

-I encara,

f) L"c:ibligatorietat de l' us del catala a Preescolar per als nens datalanoparlants en

tot ,el que sigui relaci6 mestre-nen, i la de rapida iniciaci6 al catala dels nens cas

te�lanoparlants.

2.3 -Aquest proc�s d'iniciaci6 al catal� dels nens castellanoparlants, dut a terme amb

ll;ls t�cnique adequades, no infligeix cap dany psicol�gic, ni implica cap desmesura

.; ,,�tl:bk:t. L � objectiu �s d' aconseguir que en e l temps m�s breu possible aquests nens cone

" 'l9u'in: 81 ca+al.a de manar-a que a comptar dels p�imers cursos d' E •G. B. hi puguin cursar

, :;
"t, t�t,�-� les assignatures junt amb els nens catalanoparlants, i que ambd6s grups l' apre

:.
, \,'n!3,Ptatge del castella hi sigui a titol d' assignatura preferent •

. ',' ,.::··'-Calpra, aixi mateix, que durant aquest periode, els mestres de Preescolar i de primer

i se'g'Ori ensenyament que no sapiguen catala l' aprenguin de manera suficient per tal

que, :p�guin ensenyar llurs alumnes en aquesta Ll.engua ,

-Voi�m tamb� subratllar que l'ensenyament del catal� a l'esco+a en aquesta primera eta

pa h:a d' aplicar-se a � els Municipis - dels Paisos Cet.al.ens ," sense oblidar, peru, els

drets d'aquells pobles tals com el de la Vall d'Aran i de les comarques interiors del

Pais Valencia, que tenen llengijes propf.es , �'d--; 1--Y,�,_.J.4JA��r�
I/"�� U a",,<_mj;''1H � rr-rn/"C4� f!..,-- ���

2.4 -Aquesta primera etapa, breument esbossada, es, ho sabem molt b�, plename��
suficient, peru l'acceptem a titol de primera fase transicional en la via que condu-

eix al monolinguisme. Per als cursos successius, i a ritme de les conquestes democra

tiques i auton�miques que es vagin produint, caldr� que aquest proc�s s'acceleri. Re

servem per aqueixos temps les concretes ampliacions que calgui reivindicar, i que for-

mularem, aleshores, si conv�.

3. FINAN9AMENT

3.1 -Cal deixar ben assentat que, mentre els Paisos Catalans no disposin d'un r�gim

auton�mic que els permeti de subvenir l'ensenyament public a tots els nivells, el fi

nangament d'aquest ensenyament on el catal� cal que tingui el paper de llengua no per

seguida, ha de c6rrer a carrec de l'Estat de manera suficient. Loo esc.oles d'E.G.B. i

els parvularis, els Instituts i les Universitats, els cursets de formaci6 de mestres,

etc., han de disposar d'una dotaci6 condigna, per a la qual cosa bastar� que sigui

jl,J'$tament proporcionada a l' aportaci6 tributaria dels Paisos Catalans. Per'dir-ho amb

una frase que ha estat justament celebrada, la cultura catalana i l'ensenyament de la

llengua catalana no han de ser"de peatge". Els catalans no tenim per qu� haver de pa

gar dues vegades all� que ens correspon perqu� �s de dret.

4. LA NOSTRA POSICrO ES IRRENUNCIABLE

4.1 -Entenem que les nostres reivindicacions en aquestes etapes previes s6n el minim

exigible, i volem creure que l'evoluci6 de l'Estat en far� possible el gradual acompli

ment.Tota negativa 0 dilaci6 especiosa per part de l'Estat, tot 'intent de desvirtuament

q de 'falsificaci6 del proc�s recuperador de l'us integral de la llengua catalana,topa

r� amb la nostra inflexible resistencia. En la lluita que tal possible obstruccionisme

representaria, els professors de catal� sabem que comptem amb l'adhesi6 de tot el po

ble catal�, i amb ell emprendriem les accions destinades a forgar l'acompliment dels

objectius exposats.


