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oincidint amb la Diada Nacional de Cata-
lunya, l’11 de setembre del 1993 el diari
ABC va donar el tret de sortida del que se-
ria una dura i llarga campanya en contra de
l’ensenyament del català a les escoles. El
diari obria la portada amb una fotografia
de l’aleshores president de la Generalitat,
Jordi Pujol, amb un titular que deia: “Igual
que Franco pero al revés: persecución del cas-
tellano en Cataluña”, i argumentava que
des de Catalunya i amb la política lingüísti-
ca del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat es portava a terme una “ven-
jança provinciana i mesquina contra el cas-
tellà”. La reacció no es va fer esperar, l’en-
demà els diaris catalans van mostrar la seva
indignació i tots els partits polítics, a excep-
ció del Partit Popular, van rebutjar els atacs
contra el català i va recalcar que era la llen-
gua catalana la que encara continuava sent
discriminada en molts àmbits. La campa-

El ‘bucle’ dels
atacs al
català

nya contra el català –coincidint amb les ne-
gociacions entre CiU i el PSOE– no es va
aturar i va continuar amb la creació d’una
coordinadora en defensa de l’ensenyament
del castellà, que va arribar als tribunals per
reclamar ensenyament en castellà. Final-
ment, el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va considerar que la política lin-
güística del Departament d’Ensenyament
era correcta i aquell primer assalt contra el
català semblava superat.

Però tot va tornar a canviar el 2010 ar-
ran de la sentència del Tribunal Constitu-
cional contra l’Estatut d’Autonomia, que
entre altres imposicions va establir que el
català no és la llengua preferent de l’admi-
nistració a Catalunya ni tampoc la llengua
vehicular del sistema educatiu. L’abril pas-
sat el TSJC afirmava que si un sol alumne
ho demana, les classes s’han de fer en caste-
llà. La setmana passada, el Consell de Mi-
nistres aprovava la llei orgànica de millora
de la qualitat de l’educació (LOMQE), pro-
moguda pel ministre José Ignacio Wert i
que, entre altres coses, pretén trencar el
model d’immersió restant finançament a la
Generalitat per pagar l’educació privada en
castellà. Una nova forma de desgast lamen-
table, que requereix reacció immediata: se-
ria igualment lamentable que al final tot
plegat ens semblés un bucle en el temps i
ens hi acabéssim acostumant.

El 22 de desembre de 1993, el Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya
va fer públic un acte en què donava su-
port a la política de la Generalitat en el
tema de la immersió lingüística, rebut-
jant una demanda d’un col·lectiu de
deu famílies amb nens escolaritzats en
col·legis de les comarques de Barcelo-
na i Tarragona que reclamaven l’ense-
nyament per als seus fills exclusiva-
ment en castellà. Segons va estimar
llavors el TSJC, no es podia admetre
que els nens d’aquestes famílies “rebin
la seva docència en castellà en exclusi-
vitat, ni es pot procedir a suspendre el
procés d’immersió dels educands en la
llengua catalana”.
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És la llengua
catalana la que
encara continua
sent
discriminada en
molts àmbits

29-05-2012
El TSJC reconeix el
dret de quatre famí-
lies que els seus fills
siguin escolaritzats
en castellà com
a llengua vehicular.

26-06-2012
El Tribunal Suprem
sentencia que el
castellà ha de ser
també llengua vehi-
cular a l’escola.

10-12-2012
El ministre Wert diu
que cal espanyolit-
zar els alumnes ca-
talans.

17-05-2012
El Consell de Minis-
tres aprova el pro-
jecte de la LOMCE.
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Per l’escola en
català. Manifestació
a Girona el mes de
setembre passat per
defensar la immersió
lingüística.
JOAN SABATER




