
LA LLENGUA CATALANA
I ELS INTEL·LECTUALS ESPANYOLS 

-I-
per Francesc Ferrer i Gironès

UNA PERSECUCIÓ COMPACTA

Quan s’ha observat amb paciència la llar
ga persecució legal i política de la llengua 
catalana, s’arriba a la conclusió que aquest 
encalçament és l’efecte de dues Nacions 
enfrontades. Queda palesat que aquesta 
persecució no és pas causada per alguna 
ideologia concreta, ni per determinats sec
tors socials, ni per doctrines polítiques 
específiques. No. La persecució és cons
tant, i té uns ingredients que la configuren 
—malgrat revestir-se amb arguments can- 
viants—, que sempre porten la mateixa 
fita, per aconseguir idèntiques finalitats: 
castellanitzar Catalunya.

Quan hom veu que, aquesta tasca, l’han 
feta governants, polítics, parlamentaris, i 
especialment funcionaris estatals, pensa 
que les figures de la intel·lectualitat n’han 
quedat al marge, i que és una cosa bruta 
manegada pels que fan o inspiren la polí
tica, però que aïlla les persones que més 
fan servir l’intel·lecte.

Heus ací que aquesta hipòtesi, la qual 
inicialment podria ser plausible, no és ve
ritat. I això ens permet afirmar que la cau
sa determinant de la persecució no ha 
estat mai el fruit d’una política passatgera, 
o d’un feixisme conjuntural. No. L’esca que 
alimenta a cada moment històric aquesta 
persecució és, ni més ni menys, l'enfron
tament de dues Nacions. Un enfrontament 
en el qual es pretén anihilar Catalunya, 
i dominar-la a través de la cultura i de la 
llengua, per deixar-la provincialitzada i co- 
lonitzada.
I és en aquest encarament de dues Na
cions on s’observa que la persecució no 
és d’una fracció, o d’un temps, o d’un re
ducte d’imperialistes. Aquesta persecució 
és construïda i aplicada potser per una 
minoria, però és consentida, i tàcitament 
ajudada, per tota mena de personatges, 
fins i tot pels intel·lectuals.
Els fets verificats que ens permeten afir
mar aquesta situació són, d’entrada, que 
la persecució genocida de la llengua cata
lana no ha estat mai denunciada. Ni tam
poc mai els perseguidors no han estat ata
cats pels intel·lectuals davant la seva gloto- 
fàgia. D’altra banda, en les dues vegades 

que la llengua catalana ha aconseguit l’ofi- 
cialitat, des del 1716, intel·lectuals han es
tat els qui han parlat del perill que el cas
tellà sigui bandejat.
I és natural que els intel·lectuals espanyols 
vagin a favor de l’expansió del castellà. 
No els podem pas privar que els seus tics 
nacionalistes els trenquin la lògica de l’in- 
tel·lecte. Ara bé, els catalans no podem 
caure en el parany. Els catalans hem de 
saber veure que quan es vol limitar, reta
llar o anorrear l’ús de la nostra llengua, 
és simplement per treure’ns el «fet dife
rencial» més característic, i per anihilar- 
nos com a nació i convertir-nos en súbdits 
sotmesos d’un aiguabarreig estatal, on que
daríem amalgamats primer per la llengua 
i després pel pensament eixorc.
Des de la perspectiva materialista, hi pot 
haver un altre concepte, i és el de l’inte
rès dels intel·lectuals espanyols de poder 
disposar d’un mercat cultural més ample 
i amb un fort poder adquisitiu, motiu que 
els fa impulsar l’expansió imperial del cas
tellà, la qual cosa tampoc no deixaria de 
ser un altre tipus de domini.
En els moments més punyents, en què la 
llengua ha estat prohibida, i fins i tot em
presonada en el si de la família, hom no 
coneix cap manifest d'intel·lectuals, ni cap 
lluita efectiva, pels quals surtin en defensa 
dels perseguits per evitar l’holocaust.
Existeixen dues excepcions: la del mani
fest de 1924 inspirat per Ossorio y Gallar
do, de caire cortès i testimonial, com diu 
Joaquim Molas, i l’article de 1970 de 
José M. Pemàn, Un vaso de agua clara. 
El discurs de Menéndez Pelayo als Jocs 
Florals de 1888, el passo per alt, perquè 
tampoc no es feia ressò de la persecució 
glotofàgica. Aquestes excepcions confir
men la tònica general.

PRIMERA FASE:
IGNORAR LA PERSECUCIÓ

La primera vjsió que hom té quan intenta 
repassar l’actitud dels intel·lectuals durant 
els dos-cents setanta anys que fa que dura 
la repressió de l’idioma català és que, 
quan estudien la situació lingüística de la 
Península Ibèrica, obliden sistemàticament 

l’opressió lingüística i la glotofàgia im
perial.
Però no solament obliden i amaguen sor- 
neguerament la persecució sistemàtica i 
implacable, sinó que fins i tot solen voler 
demostrar científicament que «la Lengua 
Española» va entrar a Catalunya de forma 
espontània i per l’influx del seu prestigi 
imperial i sense cap mena d’imposició.

El savi acadèmic espanyolista Ramón Me
néndez Pidal és el mestre més audaç a 
tergiversar els fets. Potser també és l’in- 
tel·lectual espanyol que amb la mentida ha 
emmetzinat més la realitat. Una prova, la 
tenim en el seu article més famós publicat 
al diari de la família Ortega y Gasset, titu
lat «diario Liberal», «El Imparcial», el mes 
de desembre de 1902, on va escriure: «No 
veo porque se han de alarmar los catala
nistas. El Estado no es enemigo del habla 
catalana.» I com que en aquell moment es 
discutia el cèlebre Reial Decret de Roma
nónos, pel qual es prohibia l’ensenyament 
del catecisme en català a les escoles pú
bliques, cal afegir un altre paràgraf que 
explica el suport que aquest intel·lectual 
donava al nacionalisme espanyolista dels 
liberals:
«Los catalanistas pueden tachar de centra
lismo arbitrario el uso de la lengua espa
ñola en Cataluña, pero es deber de los 
gobernantes el mantenerla y afirmarla; ya 
que tan firme arraigo tiene; y esto, mejor 
que con esfuerzos repentinos y acaso pa
sajeros, se debe procurar con previsiones 
atinadas y con la lentitud perseverante de 
la administración inteligente y de la ins
trucción pública, tarea todavía más propia 
de la vida de un monarca que del breve 
flujo y reflujo ministerial» (El catalán y los 
catalanistas, «El Imparcial», Madrid, 15-XI1- 
1902).

Quan Menéndez Pidal assegura que cal 
afermar l’arrelament del castellà a Cata
lunya, contradiu les paraules del ministre 
d’lnstrucció Pública, comte de Romanones, 
que en la interpel·lació dels mateixos dies 
al Congrés de Diputats va afirmar que la 
majoria dels nens i nenes de les escoles 
de Catalunya no entenien el castellà. L’im- 
perialisme lingüístic ha quedat demostrat 
que sempre disposa d’arguments diferents
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i canviants, però que tenen sempre la ma
teixa fita: dominar el català.
El gramàtic navarrès, naturalitzat argentí, 
Amado Alonso, afirma també que «El pres
tigio del castellano, como lengua de Es
paña, estaba afianzado desde la Edad Me
dia», en el seu Ilibre Castellano, Español, 
idioma nacional. Historia espiritual de tres 
nombres.
Fernando Lázaro Carreter1 ens explica que 
al segle XVIII l’hegemonia del castellà no 
minvà, «aunque las medidas que Felipe V, 
en su afán centralizados adoptó contra el 
catalán hicieron que se despertara el celo 
regional, impidiendo con ello un triunfo que 
se prometía completo». O siguí, que als ca
talans, en perdre una guerra contra l’exér- 
cit espanyol, ens treuen les llibertats na
cionals i, fixem-nos-hi bé, ens desperten el 
«celo regional». És curiós, això.
Així com Lázaro Carreter ens explica que 
se’ns despertà el «celo regional», un his
toriador espanyol també molt seriós, Car
los Seco, ens explica amb paraules man
llevades que quan Catalunya va perdre les 
seves llibertats nacionals no fou pas per 
«una rencorosa venganza de Felipe V», i 
que les mesures preses peí reí borbó va
ren anar en benefici «de los mismos cata
lanes, que tan reacios se mostraban a la 
radical reforma». Però encara hem d'agrair 
més coses a Felip V, perquè els catalans 
havíem quedat aturats i tancats, ja que 
«La conservación de sus libertades les pri
vó voluntariamente de la libertad para an
dar por el mundo...».2
Un altre historiador espanyol també impor
tant pel que fa al Set-cents, Antonio Do
mínguez Ortiz, a Sociedad y Estado en el 
siglo XVIII español, després de reconèixer 
que la pedra de toe de l’assimilisme cas
tellà «es la cuestión del lenguaje», afirma 
pomposament: «Pero nunca se dictó una 
prohibición contra las lenguas no castella
nas.»3 Domínguez Ortiz oblida la important 
Reial Cèdula del 26 de juny de 1768, pro
mulgada pel comte d’Aranda, amb la qual 
es pretén, segons es desprèn deís debats 
celebrats al Consejo de Castilla, anul·lar i 
prohibir el català a les escoles, per aconse
guir la castellanització de Catalunya, ja 
«que la lengua es el signo común con que 
se explican los actos nacionales».4
L’historiador Domínguez Ortiz, oblidant-se 
entre d’altres d’aquesta sessió del Consejo 
de Castilla, i de les Reials Cèdules promul
gades explícitament contra el català, s’atre
veix a manifestar que el català va tenir un 
perllongat eclipsi «por la secular atracción 
que el castellano ejercía sobre la minorías 
cultas». Si això hagués estat veritat, no 
s’haurien dictat més de quaranta normes 
de diferent rang, ni s’haurien ordenat totes 
les pressions polítiques que han oprimit el 
nostre poble. Però els intel·lectuals espa
nyols, quan els interessa, tenen pa a l’ull. 
Salvador de Madariaga, l’any 1923, en un 
article publicat a «El Sol», de Madrid, re
coneix ¡’existència de prohibicions per a la 
llengua catalana, però hi treu tot el ferro 
que pot en explicar-ho així: «¿Qué entien
de Cataluña por opresión? ¿Quién la opri
me? ¿Un Estado extraño y antagónico?

EDITORIAL MILLÀ
LA MASIA CATALANA, Josep Gibert.
Núm. 2 «Biografies històriques de Catalunya». 112 pàg. profusament il·lustrades.

1. Las ideas lingüísticas de España durante el 
siglo XVIII, CSIC, Madrid, 1949, pág. 173.
2. Príncipe de la Paz, BAE, Madrid, 1965.
3. Editorial Ariel, Barcelona, 1981, pág. 247.
4. AHN, lligall 5.988, fol. 31.
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¿O, como en las demás provincias espa
ñolas, un sistema de oligarquías "locales” 
actuando a través del Estado central? Por
que el problema de la lengua, con su ab
surdo acumulamiento de perjuicios es cosa 
aparte y única. Dígase: "Se nos coarta el 
uso de la lengua catalana.” No se diga: 
"Se nos oprime.”» 5

5. «El Sol», 1-II-1923.
6. DSCD, núm. 210, 2-VIII-1932, pág. 7.537.

7. Consideración de Cataluña, Aymá, SA, Barce
lona.
8. AHN, Consejos, lligall 17.986.

Pel senyor Madariaga, coartar la llengua 
dels ciutadans, pel que sembla, no és opri
mir. Si s’hagués coartat la llengua dels cas
tellans, ens agradaria saber si hauria estat 
una opressió.
Però més endavant, l’any 1929, Madariaga 
se n’oblida del tot, i en escriure el llibre 
España. Ensayo de Historia Contemporánea 
cau en el mateix error d'explicar falsedats 
quan afirma que Catalunya a principis del 
segle XVI va perdre la seva llengua:
«El lenguaje catalán, único rasgo especí
fico de la región, muere como lengua de 
cultura a principios del siglo XVI. Cataluña 
defiende sus libertades contra el rey (...) 
si bien con un estímulo de conciencia na
cional que recuerda sus tendencias hacia 
la forma republicana. Pero su cultura es 
entonces castellana, como su lenguaje» 
España. Ensayo de Historia Contemporánea 
(Espasa-Calpe, Madrid, 1979, pág. 169).
Un testimoni no gens suspecte, Joseph 
Patiño, Intendent borbònic, el 1715 diu ben 
a l’inrevés de Madariaga quan explica al 
Consejo de Castilla que els catalans «son 
también apasionados a su Patria, en tal 
exceso, que les hace trastornar el uso de 
la razón en muchas materias; y solamente 
ablan en su Lengua Materna y ningún Co
mún asta ahora escribía sino es en Catha- 
lán, sin practicarse el uso de la Lengua 
Española».
Tots els intel·lectuals tenen una frisança 
embogida a demostrar que els catalans es
tem castellanitzats des de sempre. Així 
aquest delit els treu tots els escrúpols de 
coadjuvar en la glotofàgia de l’Estat, i a la 
neura legal amb què ens varen perseguir 
lus del català. Si els catalans haguéssim 
estat castellanitzats, no haurien pas tingut 
tantes preocupacions a perseguir-nos.
Unamuno, quan feia de diputat, tampoc no 
es va quedar curt a l’hora de dissimular el 
genocidi. En els debats sobre l’Estat de 
1932 va dir: «el hablar de nacionalidades 
oprimidas —perdonarme la fuerza, la du
reza de la expresión— es sencillamente 
una mentecatada; no ha habido nunca se
mejante opresión, y lo demás es envenenar 
la Historia y falsearla.» 6
Però Unamuno encara va ser més taxatiu 
quan parlà explícitament de la llengua ca
talana: «Hay que partir, naturalmente, de 
que la enseñanza, el conocimiento del cas
tellano es hoy en Cataluña y para los cata
lanes obligatorio, no porque se les haya 
impuesto, sino porque lo han aceptado vo
luntariamente y cordialmente, de buena vo
luntad.»

És a dir, s’obliden de totes les accions 
coercitives contra la llibertat d’usar la llen
gua catalana, a l’administració, a Pescóla 
i a la vida pública, que des de 1716 van 
ser constants, i està demostrat que no 
solament es féu amb les «providencias 
templadas y disimuladas» que proposava 
José Rodrigo Villalpando, pels corregidors, 

sino que sense embuts s’anaren dictant 
normes de tota mena i rang per les quals 
es deixava la llengua catalana en una si
tuació diglòssica total.
Intel·lectuals acceptats per la societat com 
Julián Marías, n’hi ha pocs; i també sobre 
aquest tema menteix sense immutar-se 
quan escriu: «las presiones que el Estado 
de los Austrias o de los Borbones ha ejer
cido sobre España en general y sobre Ca
taluña en particular durante los siglos XVI 
al XVIII no han sido lingüísticas. Ni impor
taba el uso de una u otra lengua, ni se 
cohibía ni el Estado tenía medios ni vo
luntad de ejercer actividades que tuvieran 
relación con las publicaciones, ni con la 
enseñanza de la lengua.» 7
El senyor Marías hauria de saber que els 
Borbons varen tenir una auténtica fallera 
per castellanitzar Catalunya, i que varen 
exercitar de forma secreta i de forma pú
blica les seves pressions legals i políti
ques.
Les instruccions secretes del 1716, dona- 
des peí Consejo de Castilla als corregidors 
del Principat, els recomanaven la introduc
ció de la llengua castellana «con providen
cias templadas y disimuladas para que se 
consiga el efecto sin que se note el cuy- 
dado»; són una prova fefaent que cap estu
dios no pot refutar, ja que a l’Archivo His
tórico Nacional sen poden trobar exem
plars fins del 1734.8
El senyor Marías tampoc no pot desconèi
xer que el 1768 el rei borbó Carles III va 
signar a Aranjuez la Reial Cèdula per la 
qual es va treure el català de totes les 
escoles primàries, s’obligà a fer les sen
tències de tots els jutjats en castellà, i es 
recomanà a totes les Cúries Diocesanes 
que només usessin el castellà.
A partir d’aquí, el Consejo de Castilla va 
prohibir a la Universitat de Cervera que 
edités llibres en llengua catalana (1773), 
i amb aquesta mesura es féu realitat la 
proposta de Luis Curiel y Tejada, que s’ha- 
via formulat en el pie del Consejo de Cas
tilla quan es va debatre el Decret de Nova 
Planta (1715), el qual deia «que no se per
mitan libros impresos en lengua catha- 
lana».
I no podem deixar de fer constància de la 
reiterada prohibició d'ensenyar en català 
a l’escola, feta per José Moñino, comte de 
Floridablanca (1780), i la prohibició de re
presentar teatre en català, per Manuel de 
Godoy (1801).
Hem de disculpar al senyor Julián Marías, 
intel·lectual ¡Ilustre espanyol, aquest lapsus 
de memòria?
Tots aquests fets són desconeguts dels 
savis espanyols, i si ho coneixen ho ama
guen sorneguerament, i ho capgiren volent 
demostrar que el castellà campava per Ca
talunya des de l’Edat mitjana. Però quan al 
segle XX cal imposar el castellà per la vio
lència, perquè el moviment catalanista rei
vindica el català, aleshores es demostra 
que cal introduir el castellà perquè els ca
talans no el coneixen. En què quedem?
Allò que importa és imposar l’idioma cas
tellà per fer-nos espanyols. No endebades 
Unamuno va dir: «la sangre de mi espíritu 
es mi lengua, y mi patria es allí donde re- 

suene soberano su verbo.» Catalunya, on 
sobiranament no ha ressonat mai el cas
tellà, els planteja el dilema. I els intellec
tuals orgànics de la superstructura espa
nyolista s’afanyen a cada moment històric 
a justificar el que calgui; el que importa 
és anorrear la nostra llengua.
La tesi que defensem també ha estat ob
servada pel nacionalista gallec Alfonso R. 
Castelao, el qual el 1937 expressava la ma
teixa opinió: «En varias ocasions ouvín a 
inteleituaes castelàns —dos que finxen se- 
ren liberaes e comprensivos— falar dos 
problemas lingoísticos de H es pa ña coma 
d-unha custión morta, inhibíndose con xes- 
to de trunfadores, por puro dereito de su
perioridade natural... Din eles que ende- 
xamáis se prohibeu o emprego das diferen
tes língoas hespañolas, e que o feito da 
imposición do castelán sólo se pode atri
buir ao esmorecimento das outras língoas 
e á forza cultural que a língoa de Cast el a 
posuía no intre en que se realizou a uni
dad e. Intentan por en en ridículo aos que 
protestamos da violencia asimilista de Cas- 
tela, e a estas outuras pretenden eisixir- 
nos unha proba documental da nosa escra- 
vitude. Negan a intención imperialista da 
meseta e o propósito de chegar a unidade 
lingoística como se chegou a unificación 
relixiosa.» 9
Les imatges expressades per Castelao són 
idèntiques a les exposades anteriorment, 
i són una ratificació claríssima del capte
niment dels intel·lectuals espanyols.

FRANCESC FERRER I GIRONÈS

9. Sempre en Galiza, «Obra Completa», 2, Akal 
Editor, 1980, Ascalonga, pàg. 240.
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