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Sant Marti, 29 juliol 1978

CON'.I:INGU is CArALANS DE L'EN-SENYA1VI NT
,�;;��.� .

A- Tothom ha'sentit dir que anem cap a una escola catalqna,Tothom

sap que es van transferint serJve'is a la Gene�alitat.
Sortim a1 carrer i demanem a la gent : que s6n els decrets de tras

passos dB funcions cu1turals ?

-Creuen que es ensenyar 1a 11engua.'Creuen que es ensenyar�.
Creuen que ens podrem governar totalment nosaltres •••

Demanem araque i com hauria de ser l'e8co1a 'cata1ana?
- La gent no ho sap.

Demanem exactament que es la Genera1itat? (?)
LA GEN'l� NO HA ESrAr .t:DUCADA }!iN A UESTES WUESTIONS. 3.c:i N'HA PAhLA:r

PRiO SE N'HA PARLAT' POC=

ler- La 11arga tradici6 d T
e eco La unLf'Lca.da per a tot 1 'Estat espanyo1

, A.&�•••I-
ens havia aco strumat; a una s:i.tuaci6 injusta. �n primer terme e1

concepte "pob1es d'Espanya" no apareix fins a1 discrus primer del rei

en esser aclamat per 1es Corts e1 1975.E1 regim de Franco havia dit



"la unrdad de las gentes y los pueblos de Espana", pert ennencrrt

unitat com uniformitat.

2n..,. D' aque.at s pobles n 'hi ha arab moltes dLf'ez-enc Le s (Extremadura=

Andalusia / Le6n= Segovia /Saragossa '=='Cuen�a / Galicia 0 Catalu
�; _-

"

; � r!· '.'-_:-

nya NO IGUAL a res, i tambe Euskadi.)

Raons : llengua, 11I1jnatlhl"llmD13!h, dret, economia,histh'ia pr-opf.a ,

2.2. - Aquests pobles tenen .des de 1716,una llosa d'uniformisme

i.'i 1,_,

De cr-e't de Nova Planta
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En la :Real Audiel'lcia y ante los cbrregidores se sigan los pJ..e,itos

en Lengua qastellana, y ante los demas tribunales inferiores se permi

+a pOI' ahora el uso de la cat a lana , hasta que "lo�f e�cribanos se vayan
1_-,'

instruyendo en el uso de la castellana, , , ; mana.fu1.d�' :-V;�1Vr. al mismo

t iempo "que en las escueLae de .. primera;s' letras 'y de' gi'artmi:ca no se
•. , .,,1-

permita�, �Fbros en l:§ln.@,ua catalanB., ;escribir rri, hablar' en eJ..l�_.d�.:p.tro
•
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crist Lana sea Y La- a�rendan . en'
'de las eSQuelas, Y qUe la doctrina
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castellano.

Alxt) ho decreta PeLu.p v. rei franc�s, que porta 1 'uniformisme



al govern de la corona espanyola, que suprimi totes les inst±tucions

clarament catalanes que teniem, i que aillb un cop de ploma unificava

a imatge de castella tot el territori de la corona. Pensem que els pro

jectes uniformistes que t en ta els i'�u examinar i dictaminar peL Consejo I
I

de castilla, i que precisament Catalunya fou la m�s perjudicada, per
.

dos motius : perqu� era la terra que mes durament rebia el castig,per
tal com era la qui m�s s'havia rebel.lat , i perqu� per tenir caracte

ristiques molt prbpies,li costaria mes esforg adaptar-se.

2.2.3 Pe+b la cos a venia de mes lluny. Ja en la guerra dels degadors,
100 anys abans , el Primer Ministre del rei, Comte Duc d'Olivares
'0

demanava al monarca qa� "redujese toiias las tierras de sus reinos

al comlin ser y sentir de Castilla "

Es a dir, la identificaci6 Castella: Cort reial : Madrid= Espanya.

(Comparem : Paris, = Franga , Roma = Italia ••• )

Perb, i la BreGanya,el Rossel16,- l'occitania, l'Alsacia,e� Pais Basc.

El V�neto, la Sicilia, el Piemonte ••• on s6n ?

2.3. = r-epet Im : llarga tradici6 escola unificada, castellana, a tot

�spanya. Aixb porta a una situaci6 diglbssica.
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Qu� �s una situaci6 diglcssica. -

A la gent sells ha arribat a clavar que llengua oficial= elevaaa

llengua natural= baixa.

Si afegim q_ue Escola, TV Cinema,Llibres,Premsa,Discursos gobernatius

tot ,en castella •••

Aixo errenca de' 1714, perc parti'cularment des de 1939 �s intensissim

a 'Cataluuya. A la resta del pais'espanyoi no calia dir a la gent "Si

eres espafiol,habla espanol": castella 0 !3spanyol ?

l\JTentrestant, entre els anys 1716 i 1939 hi havia haguf uns periodes

de redreg de la llengua a llescola : s6n els anys de la l�ncomuniGat

19 16 a 1925 ,i 1932 a 1939 )GenEralitat del 1932) BIs nens aprenien

les dues 11engUes, perc al ca'ta.la se Ii dcnava la Lmpor-t ancLa que natu- 1

ralmnent ha de tenir.

L1aixecament del juliol de 1936 volia tornar a 1716 0 pitjor.

Bls decrees foren
��-....�

- £.Sk�
�1938 en entrar a Cataluuya (no ��B8ralib&�)

gener 1939 Arvarez Arenas
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A L1eida, e1 De1egado de Orden PUblico, demana que tots els espanoles de

esta provincia demos pruebas de un ferviente espanolismo.JY entusiasmo

por la causa. Bstos sentimientos es necesario evidenciarlos y exterior

zarlos y logicamente,de da una prueba de ello no hablandolo en publico
( por 10 menos ).

rots els mestres hagueren de rellabilitar-se (Cricular sovern civil del

20 juny 1938)

Barcelona: Alvarez Arenas : Oa baLonLa = casa del Libro /�.�'.;
Desaparici6 de la,llengua com: -del govern i IRr�ament de Catalunya

de l'administraci6 justicia
de l'ensecyament primari,secundari i t�cnic
de la investigaci6 i vida univarsitaria.
dels documents notarials i municipals.

Prohibici6 premsa. Destrucci6 de llibres catalans (Rovira i Virgili)�
Pompeu Fabra cremada)Rotulaci6 de carrerx. Supressi6 dels Patronats escolars

Incautaci6 i castellanitzaci6 emiss�res radio - R�tols i anuncis (multes) I

Funcionaris de fora, ocupadors dels llocs dels d�sm:fectes.o timids.

Escoles que passen a ser quartels -Supressi6 colonies escolars
ProhibicLlO inscripcions registre civil i deruncions. Canvi noms geogz-afLc s

Prohibici6 catala a l'esglesia (indicacions dlgnisima autorida�es provine).
- --
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Diaz de G6,mara, bisbe barcelona lila en sefiaruz.a debe ser siempre en .cas
,._

tellano, y en castellano debeis ensenar a hablar escribir y reza� aDios.

- Nomenament de bisbes no caGalans. \C�mli de Vidal i Barraquer �

A efecGes d1escola, hem tingut quaranaa anys d1escola uniformitzada, i

que no tenia.Ees de postitiu quant a pefagogia, perqu� com que no volia

formar ciutadans conscients i que pensessin, i simplement volia tenir

subdits, va tornar als sistemes de la memoria, dels ensenyaments acumu

latius: i be que alguns mestres sabessin que aixo no era convenient,
no tenien manera de lluitar-hi en contra si no era en cercles molt re

'duits, pr8.cticamebt sense donar testimoni public.
La norma era col.legis grans (estatals i religiosos) amb predo

mini d'Un ensenyamenc despersonalitzador.
MOlts mestres vinguts de fora ( 1948 ),amb la mandra

comprensible.
Llibres de text ( an�cdota Sr.Alvarez).

No es estrany que el 1975 molta gent acceptes la situaci6 escolar diglo

ssica.Uns esperaven ordres ( co Lv Le c.Ls nacionals ) d'altres entenent la

promoci6 de forma equivocada ( pares colonitzats )

Col.legis relis�osos ( Estat� Esglesia ) -- els diglossics.



Encara oposen :
Lb· d 11 �� �a arreJa e engues �s perjudicial. Els nens no sa-

bran be ni el castella ni e1 catala •

.J!'als : una bona programaci6 de llengua, aprenent be la 11engua base, e'L

catala, proporcionara en poc temps un coixi de gent que entendran,estu
diaran,escriuran,podran discursejar,en catala,com si res. I que hauran

apr�s ( apr�s ) el castella, •

.sxempf,e :
Des de 1945 a Israel van arribar-hi 2.400.000

persones de raga jueva, perb que parlaven cent llengUes diferents.Ja

n'hi havia 600.000 d'abans: amb cursos intensius de 5 mesos 1a gent ha

apr�s el hebreu ,i no hi ha problema.
Potser dins de Catalunya les terres de pOBent,les nostres,

tenen encara poca consci-encia de 1a necessitat d'intensificar l'aprenen
tatge del catala. Ja e1 parlem,i ens pensem que ja n'hi ha prou. No te-

-

nim tanta immigraci6, i no sentim la 11engua amenagada ••• ? No ho se, pert
mentre a CornelIa hi ha 12 esco1es amb 40 professors que hi fan caGala

per a 7.000 alumnes, a Gl'anolle:es son 26 escoles ,i 55 professors,per

a 9.336 c.Lumnea . a 19ua1ada 6 escoles amb 30 uest r-e s per 2.048 a.Lumne s ,

a Girona 38 escoles,30 mestres i 13.215,A Lleida 2 escoles 4 mestres i
I

575 alumnes



A BellpuiG i a Tarrega es fa molt poc catala, a nivell dels Grups esco

lars,i dels Instituts. �s a dir, professors i directors no interessats

en pbsar en pr ctica la introducci6 del catala se sobreposen als que

si que hi tenen inter�s: dins els claustres hi haura les seves discu

ssions, pera ,naturalment, no arriba a enfrontament. Ara be, tot aixb

nomes s'aconseguira de can�aar si es la gent que ho demana,els alumnes

i els pares. I a nivell de carrer, fent soroll, que se n'assabentin

ajuntaments, Inspeccions, Direccions, i els diaris.

L'Escola Catalana l'han demanada-les 8entrals Sindicals, els rartics

Politics: tothom demana que l'ensenyament,a Catalunya, depengui de la

Generalitat, del tot. De moment no s'aconseguira mes que un repartiment

de funcions i serveis. Pera cal fer-ho efectiu.

Cal que els veins de cada poble ho demanin. I per demanar-ho cal que

estiguin convenguts que es un be,que es una justicia i que es un dret

profund,elemental a nivell de civilitzaci6, de drets humans: un dret

que ens havia estat negat i que cal reconquerir tot seguit.


