
per Francesc Ferrer i Gironés

La primera observació que hom pot ex- 
treure en anaiitzar l’evolució de la perse- 
cució de la llengua catalana a través deis 
temps és que no ha estat fruit d’una sola 
ideología, ni era l'objectiu de cap partit 
en concret.
A cada moment historie, la persecució ha 
estat iniciada i assumida per tot l’espec- 
tre polític sense excepcions, i per tots els 
governs sense distincions ideológiques. 
Ha estat en poquíssimes ocasions que 
hagi sorgit oposició a mesures repressives 
preses peí Govern central contra la llen
gua catalana. Encara que també cal dir que 
el grau o nivell d'opressió ha estat dife- 
rent, pero no grácies a la iniciativa o ge- 
nerositat deis governs, sino més aviat a 
la lluita i la resistencia del poblé catalá.
A la primera sotragada del 1715, en el 
Consejo de Castilla, tant per a Catalunya 
com per a les liles, només un conseller, 
Lorenzo Matheu de Villamayor, s’atreveix 
a opinar-hi en contra. Tots els altres con- 
sellers hi están d’acord en graus diversos. 
Uns volen treure el catalá deis jutjats, 
d'altres voldrien treure'! de leseóla, i tam
bé hi ha qui no vol permetre editar Ilibres. 
De fet, tots el volien deixar com a «llen
gua dominada» i li comencen a preparar 
el camí de la diglossia.
Si analitzem les ideologies que en aquells 
moments dividien la política, veurem que 
també tot l'espectre és representat en la 
repressió o, millor dit, en la glotofágia. 
Hi ha ultramontans com Luis Curiel y Te
jada, i regalistes com Joseph Rodrigo V¡- 
llalpando. En la dicotomía existent en 
aquells moments segons l'origen académic, 
també hi podem veure «collegials» com el 
marqués de Andía i «manteistes» com Fran
cisco de Arana. Hom hi pot trabar preve
res com l'abat de Vivanco i advocats com 
Francisco Molano o Pedro J. de Lagrava. 
Més endavant, quan a la segona meitat del 
set-cents hom pot examinar les famoses 
Reíais Cédules de Caries III, per les quals 
s’ordena que el catalá siguí foragitat de 
l'Escola i siguí llevat deis llibres de comp- 
tabilitat, passa exactament el mateix.
El comte de Aranda, com a noble illustrat 
i collegial, actúa amb el mateix criteri po

lític que el seu adversari, el «golilla» Jo- 
sep Mohíno; i els jansenistes no diferei- 
xen gens, ni hi prenen cap posició con
traria, deis «jesuítics».

A Catalunya-Nord passa idénticament el 
mateix; la repressió deis revolucionaos 
francesos, en els seus objectius lingüís- 
tics, és idéntica al capteniment de 
Lluís XIV. Els arguments emprats per a 
la glotofágia del catalá poden diferir, pero 
pels resultáis anihiladors són iguals.

En el Romanticisme, el liberal i poeta Ma
nuel José Quintana (1821) tracta el catalá 
de forma igual com ho fan reialistes, com 
ho podem veure en l'absolutista Francisco 
Tadeo Calomarde (1825], I quan governa 
la instrucció primária el militar i liberal 
marqués de Vallgornera (1838), fa exacta
ment el mateix que els qui l'han precedit.

En el regnat d’Isabel II pugen al poder els 
moderáis i promulguen la Llei Moyano 
(1857), que deixa sense catalá Pescóla fins 
a la segona República. Quan arriben a go- 
vernar els liberáis d’O’Donnell treuen el 
catalá de les notarles (1862) i, més enda
vant, Luis González Bravo, ministre de Nar- 
váez (moderat extremista), proscriu el ca
talá del teatre (1867).

I quan en el Sexenni democrátic els pro- 
gressistes guanyen la revolució, Eugenio 
Montero Ríos (1870) disposa que d'ara 
endavant el catalá no podrá entrar al Re
gistre civil.
A la restauració monárquica, els conser
vadora dicten la Llei d'Enjudiciament Civil, 
que priva la presentado de papers en ca
talá ais procediments judicials (1881) i, 
a més a més, prohibeixen parlar en catalá 
per teléfon (1896). Pero l'oposició no fa 
pas el contrari, i els liberáis ataquen 
agressivament el bisbe Morgades (1900), 
perqué recomana que el catecisme s'en- 
senyi en catalá.

En encetar el segle XX, els liberáis porten 
la seva glotofágia a dictar un Decret pro- 
hibint I’ensenyament del catecisme en ca
talá a les escoles (comte de Romanones, 
1902). En el debat parlamentari, li donen 
suport totes les forces de l'oposició, fins 
i tot els republicans radicáis, enfront de 

la minoría de diputáis catalans, que només 
tenen la forca del seu testimoniatge.
El govern conservador de Dato (1915), mit- 
jangant una Llei de Manuel de Burgos y 
Mazo, priva el catalá del Registre de la 
Propietat. El 1916, en demanar l'oficialitat 
de la llengua catalana en el Congrés de 
Diputáis, tots els partits es posen al cos- 
tat del govern liberal de Romanones per 
denegar-ho.
Els diputáis catalans s’agrupen, prescin- 
dint d'ideologies, i es traben sois davant 
deis liberáis, deis conservadors de Maura, 
i deis de Dato, deis demócrates, els refor- 
mistes, i fins i tot els republicans. Queda 
palés que, per a aquest afer, a cada época 
és tot l’espectre polític espanyol el que 
hi va en contra. Pero l'any 1916, fins i tot 
no és solament l’oposició al govern, sino 
ádhuc els que s'oposen a la forma de ré- 
gim, com els republicans.
Un moment que es remarca aquest fet té 
lloc quan Dato diu: «... aquí hay una cues
tión de interés nacional que nos afecta 
por igual a todos...», i el seu oponent po
lític Romero Robledo ho ratifica: «...de
lante de una cuestión como ésta, no hay 
partidos, no hay mayorías ni minorías, aquí 
todos somos españoles...»
Els catalans hauríem d'aprendre'n, d’aquest 
comportament. Podem divergir en moltes 
coses, pero, quan es tracti de la llengua 
catalana, ningú no hauria d’utilitzar-la par- 
tidísticament o electoralment. És natural 
que els resistents s’esberlin més aviat que 
els dominadora. Pero davant deis opres- 
sors no ens hauríem de dividir mai, i hau
ríem de formar un sol tot, com una pinya. 
Durant la dictadura de Primo de Rivera, 
quan la llengua va patir una repressió tan 
dura, no podem aportar proves objectives 
d’aquiescéncia per part d’altres polítics es- 
panyols, pero el silenci de molts i la tole
rancia d'altres fa corresponsables de la 
persecució dictatorial i lingüicida molts de 
sectors.'

1. L’excepció que confirma la regla és el Mani- 
fest deis escriptors castellans en defensa del ca
talá, el 1924, el qual fou inspirat per qui havia 
estat governador civil de Barcelona, Ángel Ossorio 
y Gallardo. Vegeu Relaciones de las Culturas Cas
tellana y Catalana, Generalitat de Catalunya, Bar
celona, 1983, pág. 101, citat per Joaquim Molas. 



Aquesta intuíció es palesa mes endavant 
durant la II República, quan, a l'época 
constituent de l'Estatut d’Autonomia, intel- 
lectuals espanyols es posen en contra del 
normal desenvolupament de l'idioma catalá. 
Miguel de Unamuno, que patí l'exili a cau
sa de la dictadura de Primo de Rivera, en 
el debat parlamentan de l’Estatut defensa 
de fet les mateixes tesis que el Dictador 
quan es tracta d’anar contra la ¡lengua 
catalana.

Un altre fet que remarca aquesta situació 
és la de Justino de Azcárate. Quan era 
diputat, durant la República, abona les es- 
menes contra la llengua catalana, la qual 
cosa torna a fer per a la Constitució de 
1978, quan era senador de nomenament 
reial. Dones bé, quan esclatá la guerra 
civil i Azcárate va quedar empresonat a 
Valladolid pels facciosos sollevats, va ser 
bescanviat peí falangista Raimundo Fer
nández Cuesta. Pero heus ací que dos ho- 
mes «aparentment» contradictoris ideolb- 
gicament tenen un comportament similar 
peí que fa a 1’idioma catalá.

En els debats de la II República podem 
veure republicans radicáis que lluiten con
tra el catalá igualment com els social-revo- 
lucionaris (Balbontín), homes de la Minoría 
Agraria (Joaquín Fanjul), intellectuals al 
Servicio de la República (Ortega y Gasset) 
o de l'Acció Popular (Cándido Casanueva). 
En definitiva, l'article segon, que retornava 
l'oficialitat al catalá, va ser el que va teñir 
mes vots negatius de tot l’Estatut.

Ni la més mínima dignitat política no va 
evitar que, en esmenes contra la llengua 
catalana, s'apleguessin diputats de les més 
diverses tendéncies, els quals només ager- 
manava la prepotencia del castellá contra 
l'idioma deis catalans.

Un cop acabada la guerra civil, el régim 
del general Franco ens dona poques pos- 
sibilitats per a poder demostrar que I’o- 
pressió lingüística no era només un tic de 
la dreta, perqué mancaven les bases més 
minses d'un debat polític que ens ho 
mostrés.

Pero, en canvi, sí que podem afirmar que, 
durant l'holocaust contra el catalá que van 
dur a terme el general Franco i els seus 
epígons, ningú no va sentir cap veu en 
contra, ni cap defensa explícita, ni cap 
lluita aferrissada per ajudar els catalans.2

He perdut el temps intentant trobar algún 
paper, qualque document polític, que ha- 
gués emergit de l’oposició política espa- 
nyola al régim del general Franco, on es 
condemnés explícitament el genocidi con
tra la llengua i la cultura catalanes. Qué 
vol dir, aixd? Que l’oposició espanyola ac- 
ceptava la política genocida franquista? 
No ho puc pas afirmar de forma absoluta, 
perqué em manquen dades objectives i su- 
ficients. Pero trobo molt estrany que els 
més directes coneixedors de l'estossinada 

franquista contra la llengua catalana ca- 
llessin, i el seu silenci no es materialitzés 
en una complaenga tácita.
En el régim democrátic, dit també consti
tucional, és veritat que la llengua catalana 
ha assolit l'oficialitat, pero també és cert 
que, ara com ara, es tracta d’una oficialitat 
diglbssica a favor del castellá.

Els arguments esgrimits peí diputat Licinio 
de la Fuente i el líder Fraga Iribarne, que 
públicament són desmentits i bescantats, 
a l’hora de la veritat s’apliquen com veri- 
tats absolutes: l'oficialitat de la llengua 
catalana és determinada peí personal po
lític que accedeix a les Corts Generáis 
l’any 1977, pero més endavant és gasiva- 
ment cedida pels alts funcionaris, els ma- 
gistrats, els militars i altres «espécimens» 
de l'Estat, els quals retallen i frenen el 
que marca la Constitució, davant el silenci 
més impenetrable de tot l'espectre po
lític. 3
Puc dir que existeix una connivéncia tá
cita? No ho sé i no ho puc afirmar o negar 
objectivament. El que puc dir és que pels 
resultáis, després de set anys d'haver-se 
promulgat la Constitució, no existeix gran 
diferéncia entre uns i altres, la qual cosa 
em fa exclamar que l’opressió lingüística 
no és qüestió d’ideologies, sino més aviat 
de contradiccions entre un grup humá que 
cerca el domini lingüístic a costa de l’altre. 
Tenim un paradigma patent sobre aquest 
fet: quan els 2.300 intellectuals i profes- 
sionals el 12 de mar? de 1981 van publi
car al «Diario 16», de Madrid, el seu Mani
fiesto por la igualdad de derechos lingüís
ticos en Cataluña, signat i encapcalat per 
Amando de Miguel, F. Jiménez Losantos, 
Santiago Trancón, Carlos Sahagún, etc., no 
es coneix cap desmentiment, ni cap con- 
demna oficial, per parí de cap forga polí
tica espanyola.
El silenci més fred, i la reserva més explí
cita, van ser la resposta de tots els polí- 
tics orgánics espanyols, a un Manifiesto 
que era injust de soca-rel. Compareu-ho, 
si voleu, amb d'altres declaracions o ma- 
nifestos que s'hagin fet en aquests matei- 
xos temps, per polítics catalans, sobre la 
necessitat de més sobirania a favor de 
Catalunya, i podreu treure’n conclusions. 
Un altre exemple eloqüent seria el de les 
etiquetes deis productes alimentaris. El 
1982 UCD promulga la prohibició d’etique- 
tar en catalá, pero els que apliquen la nor
ma sense esverar-se i imposen les san- 
cions tranquillament són els de l’adminis- 
tració socialista.
I finalment, uns altres fets que poden ser
vir de model paradigmátic són els del do
mini del catalá per part deis funcionaris 
que des de l'Administració pública han 
d'estar al servei deis catalans. Malgrat les 
aparences, hom pot veure que tots els po
lítics pensen el mateix.

Licinio de la Fuente (AP) el 1978 proposá 
que la llengua no s'oficialitzés, perqué no 
es pogués exigir ais funcionaris, pero va 
perdre en la votació. Justino de Azcárate 
i Guillermo Lúea de Tena (senadors reíais), 
el 1978, en una esmena, proposen que, a 
cap funcionarí, no se’l pugui obligar a co- 
néixer el catalá, pero la retiren davant les 
pressions deis grups parlamentaris domi- 
nants al Senat.

Pero en la realitat les coses no han estat 
pas diferents, ni quan governaven els 
d’UCD, ni ara els sociailstes, que són les 
forces polítiques que van fer derrotar 
les esmenes. El ministre de ía Presidéncia, 
Rafael Arias-Salgado Montalvo, responent- 
nos un prec que vam adregar al Govern, 
ens diu; «A// la Constitución, ni el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña establecen la 
obligación de los funcionarios de conocer 
la lengua catalana...», i més endavant afe- 
gia: «...la exigencia a los funcionarios de 
conocer las lenguas distintas del caste
llano para ejercer su cometido, implicaría 
de hecho, un grave menoscabo en su dere
cho a trasladarse dentro del territorio na
cional y a acceder, en condiciones de 
igualdad, a los puestos de trabajo de res
ponsabilidad propios de su carrera.»4

El bloc constitucional és cert que no obli
ga al coneixement del catalá, pero tampoc 
no diu que no s'hi pugui obligar, com deia 
la Constitució republicana de 1931. No us 
penseu pas, aquest criteri conceptual no 
és exclusiva deis d’UCD. Felipe González 
Márquez, cap del govern socialista, també 
afirma: «Puede llegar un momento en la 
historia en que puede ser natural, no im
puesto por nadie, que se utilice una u otra 
lengua exactamente al mismo nivel. Pero 
la provisión de vacantes de jueces, de fis
cales, o de maestros, no puede tener limi
tes discriminatorios en España, porque 
afectaría a sus derechos básicos.» 5

És a dir que, els drets básics, només els 
poden teñir els funcionaris, i jo em pre
gunto: els ciutadans de l’área cultural ca
talana no tenim drets básics? Fixem-nos-hi 
bé: la tesi esgrimida per Felipe González 
no solament és igual a la d’UCD i AP, sino 
que és idéntica a la que va dir el comte 
de Romanones en el Decret de 1902, quan 
prohibía el catecisme en catalá, i deia: 
«... no es posible ni puede considerarse 
justo exigir a un Maestro o a una Maes
tra, que en castellano han estudiado y que 
sólo hablan este idioma, que aprendan otra 
lengua o dialecto...»

Alerta, catalans! No ens deixem adormir 
per paraules afalagadores que només aju- 
den a una mort lenta i definitiva en la nir
vana pseudo-ideologica. Ais pa'ísos de 
cultura catalana, el problema lingüístic és 
superestructura!, i per solucionar-lo cal 
treballar sobre bases reais.

FRANCESC FERRER I GIRONES

2. Jordi Carbonell parla d’una carta encapgalada 
per Menéndez Pidal, del 1963. Vegeu Relaciones 
de las Culturas Castellana y Catalana, Generali- 
tat de Catalunya, Barcelona, 1983, pág. 134.

3. El mateix fenomen ha passat amb l’esmena de 
Justino de Azcárate i Guillermo Lúea de Tena. 
Malgrat d’haver-la retirat, el seu principi s’aplica 
per l’Administració central, especialment a l’hora 
de traslladar i contractar funcionaris.

4. «BOCG», Senado, serie I, núm. 78, 17-1-1981, 
pág. 2.244. El prec, també el signa el senador 
Jaume Sobrequés i Callicó.
5. «El País», 12-XII-1982, pág. 17.


