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Què en sabem de la repressió lingüística
esdevinguda a partir de 1714?
Jordi Manent, director del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
Mercè Solé, coordinadora de l’exposició «1714: El català ahir, avui i demà. Et prenc la paraula»

El Decret de Nova Planta del Principat de Catalunya el 1716, promogut per Felip V,
significà la pèrdua de nombrosos drets dels catalans.
Font: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.
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Gravat del setge de Barcelona, de J. Rigard (1750).
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.
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Notes
1. La persecució política de la
llengua catalana (1986).
2. El llibre negre de Catalunya. De

Díptic de l’exposició «1714: El català ahir,
avui i demà. Et prenc la paraula» ideada
per divulgar la repressió lingüística esdevinguda a partir del Decret de Nova Planta.
Font: Centre de Normalització Lingüística
de Barcelona.

Felip V a l’ABC (1995).
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