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EL TRACTAMENT DEL CATALÀ DURANT L'ÈPOCA DEL
FRANQUISME EN L'EDUCACIÓ

 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL TEMA ELEGIT

La modalitat que he elegit per dur a terme el meu treball de fi de grau és el  de treball

empíric. Està situat a l'àrea de llengua catalana i més concretament amb la sociolingüística. El

tema que he decidit fer és sobre el tractament del català a l'escola en l'època del franquisme.

També duré a terme una petita investigació a través d'enquestes a distintes escoles per poder

saber, des del punt de vista dels mestres i pares, quina és la seva opinió sobre com s'imparteix

el català a les aules avui en dia. 

He elegit aquest tema, ja que pens que pot ser útil per a mi saber més sobre com es

reprimia el català en l'època del franquisme a les escoles. Sempre he sentit parlar sobre aquest

tema  però  mai  he  aprofundit  i  m'agradaria  poder-ho  fer.  A la  vegada  també  pens  que

comparar-ho amb l'actualitat m'ajudarà a saber el que pensa una part dels pares i mestres del

tractament d'aquesta llengua a les escoles. Ja que aquest tema ha estat motiu de debat en els

darrers mesos.
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 OBJECTIUS

Els objectius marcats per dur a terme al llarg d'aquest treball són els següents:

• Investigar i profunditzar sobre el tractament del català a les escoles en l'època del

franquisme. 

Aquest  objectiu  es durà a  terme a través  de diferents  recerques a  llibres,  articles,

revistes... Després es farà un breu resum d'aquestes fent les cites corresponents i remarcant el

més rellevant.

• Esbrinar l'opinió dels pares i mestres de diferents escoles sobre la forma d'impartir la

llengua catalana les aules.

Es faran diferents enquestes als pares de diferents escoles per tal d'aconseguir una

opinió sobre aquest tema. Aconseguirem així saber l'opinió i si estan d'acord o no amb com

s'imparteix el català. I per altra banda contrastar-ho amb els professionals que són els mestres

i els que estan dia a dia a les aules. 

• Comparar l'abans i l'ara de la llengua catalana a les escoles.

Després de la  recerca i  les enquestes s'arribarà a una conclusió de tot  el  treballat

durant aquest temps.
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 METODOLOGIA

La metodologia que seguiré per fer aquest treball constarà de tres parts:

  A la primera part duré a terme una recerca exhaustiva sobre articles que em parlin

sobre el català a les escoles en l'època del franquisme.  A partir d'aquests articles,

llibres i  documents crearé el  marc teòric del treball.  Reflectint  el  que més m'hagi

cridat l'atenció de tota aquesta informació. Això ens ajudarà a comprovar a través de

distints  autors  com  es  va  tractar  aquesta  llengua  tant  a  Catalunya  com a  també

Mallorca. 

 A la segona part faré una petita investigació a través d'enquestes a pares i mestres de

diferents escoles de Palma. La mostra l'agafaré de diferents escoles i de barris distints.

Per  tenir  una  mostra  més  variada  i  més  fiable  a  l'hora  de  fer  les  conclusions.

Investigaré  per  poder  prendre exemple de com crear  les  preguntes  adequades  per

elaborar l'enquesta.  Una vegada realitzada aniré a les diferents escoles i  la duré a

terme. Recolliré les dades i faré unes conclusions. 

  Finalment,  faré  una comparació  entre  l'abans  i  l'ara  del  tractament  de  la  llengua

catalana a les escoles. Per fer-ho utilitzaré el marc teòric i la investigació duta a terme

en aquest treball. 

6



 MARC TEÒRIC

Després  de  la  Guerra  Civil  Espanyola  que  va  durar  des  de  1936 fins  a  1939 va

començar la dictadura de Francisco Franco. Aquesta va durar fins a la seva mort i successió

l'any 1975. Espanya venia d'una època molt dura com és una guerra i varen passar a una

dictadura on tot va ser diferent però no tot va ser positiu. Podem diferenciar dues etapes:

➔ El primer període (1939-1959) comença amb el final de la Guerra Civil i acaba amb

l'abandonament de la política d'autarquia. A aquesta etapa podem situar fets històrics

tan importants com:

- La Segona Guerra Mundial on situam l'Alemanya Nazi.

- La Guerra Freda.

- L'autarquia a Espanya.

➔ El segon període (1959-1975) on es produeix un creixement econòmic molt rellevant i

acaba amb la mort de Franco. 

Durant aquesta dictadura hi va haver molts d'àmbits que es varen veure reprimits i un

d'aquests va ser  l'educació que es  va veure molt afectada. La llengua catalana va estar molt

tocada  per aquestes repressions, ja que volien abolir-la tant de les escoles com de les vides

privades. L'objectiu era castellanitzar a tota la població que abans eren catalanoparlants. La

llengua catalana es va veure reprimida els gairebé 40 anys de dictadura. 

Segons  Garcia,  “a  Balears  l'escola  pública  estava  sotmesa  a  les  directrius

pedagògiques del franquisme i l'escola privada estava controlada totalment per l'Església.

Durant el franquisme es varen dur a terme molts pocs moviments escolars de renovació, eren

fets aïllats i la majoria de vegades clandestins.” (Garcia, 1971)

Cal saber que avui en dia la llengua catalana es parla a quatre estats europeus:

• Espanya: Principat de Catalunya

     País Valencià (llevat de les comarques occidentals)

     Illes Balears i Pitiüses

Franja de Ponent 

El Carxe

• Andorra
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• França: Catalunya del Nord (comarques del Rosselló, el Vallespir, la Cerdanya,

el Capcir i el Conflent)

• Itàlia: La ciutat de l'Alguer, a l'illa de Sardenya

Abans del Franquisme la llengua catalana havia aconseguit un avanç molt gran. La

gent estudiava aquesta llengua i hi havia llibres amb català, literatura i història catalana.

Trobam diferents fets que ens demostren que el català estava amb un gran esplendor:

• Figura important: Mossèn Antoni M. Alcover. Ell dedicà tota la vida a difondre el

patrimoni lingüístic del català. 

• El Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana. Es tractava d'una trobada

d'estudiosos i erudits del català per tal de poder debatre punts tècnics sobre la llengua.

• L'Institut d'Estudis Catalans. Disposar d'una institució que tingués cura de regular els

diferents aspectes de l'ús de la llengua.

• L'obra de  Pompeu Fabra.  Diccionari  ortogràfic  per  poder  codificar  la  llengua per

l'ortografia.

Prometia un gran futur per la llengua catalana però tot es va trencar amb la guerra

civil  i  les seves conseqüències.   Amb l'arribada de la dictadura de Franco tot va canviar

respecte  a  la  llengua.  I  no  només  es  volia  castellanitzar  per  l'idioma  sinó  també  els

continguts. Molts aspectes de la història es va canviar a l'hora d'explicar-ho als alumnes. La

cultura catalana també es veu afectada i això afecta directament a l'escola, ja que molts de

continguts són eliminats. El català va ser prohibit de l'ús públic, de la retolació, de la relació

entre funcionaris, de la universitat, dels mitjans de comunicació... I això ho he pogut anar

observant després de veure opinions de diferents experts a articles. 

Les persones que han viscut aquesta època asseguren que no es podia controlar en tots

llocs la utilització de la llengua per tant, a molts de llocs s'ensenyava en català. 

Segons Parra el que va passar als mestres va ser que es varen exiliar a un altre país i

també varen depurar a molts amb greu sancions com per exemple suspensions de sou o feina.

Com hi va haver tantes vacants de mestres el Règim va buscar unes solucions immediates i

va posar uns criteris per ser mestre que podien ser:

-Haver estat mutilat com a conseqüència de la guerra. 

-Haver patit presó per part dels “rojos”.

-Haver perdut el major nombre de familiars per assassinat dels “rojos”.
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(Parra, 2014)

Amb aquests  criteris  que imposava el  Règim podem dir  que l'educació no era de

qualitat. És a dir, hi havia molta poca formació per part dels mestres, ja que no era la seva

professió.  I òbviament la llengua catalana quedava apartada totalment de les escoles.  Als

patis no deixaven parlar aquest idioma als alumnes tampoc i es podien veure en qualsevol

moment castigats si ho feien. Només ho podien fer si es trobaven a casa seva per exemple.  

Mercè Marsal va fer una sèrie d'entrevistes a gent de Mataró que va viure aquesta

època. He recollit el que més m'ha cridat l'atenció d'aquestes vivències, ja que penso que la

gent que més bé ens pot explicar aquesta situació no pot ser ningú més que la gent que ho ha

viscut. 

· “Hi havia una diferenciació entre els que parlaven català i  els  qui parlaven castellà”.

“Anaves a l'Ajuntament, estudiar qualsevol carrera tot es feia en castellà”. (Soler – Marsal,

1975)

- “Fèiem cursets de català i es pot dir que eren una mica clandestins es feia a una sala

amagada per si venia algú estrany tenir temps a reaccionar”, “No estava prohibit parlar

català però si molt perseguit”, “les classes de català s'havien de fer de manera privada”.

(Clariana – Marsal, 1975)

- “En català s'editava poca cosa: llibres de missa, poesia religiosa amb el religiós no hi

havia problema”. (Boter – Marsal, 1975)

- “Estava totalment prohibit fer escola en català però clandestinament es seguien donant”,

(Maicas, Marsal, 1975)

(Marsal, 1975)

Les entrevistes eren molt més extenses i hi havia molts aspectes rellevants però penso

que pel meu enfocament del treball aquestes afirmacions eren les més adequades.

Com podem observar totes les persones d'aquell poble varen viure una persecució al

català, és a dir, s'havia d'ensenyar a amagades, no podies anar parlant al carrer català i t'havies

d'amagar.  També és rellevant que no es feien quasi llibres en català això el  que feia era

dificultar  més encara l'aprenentatge autònom d'aquest.  És a dir,  et  posaven el  més difícil

possible poder accedir  a aquesta llengua,  una llengua nativa per a totes les persones que

vivien  a  Catalunya i  a  Balears,  per  exemple.  Una llengua la  qual  necessitava  ser  apresa
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perquè té una gramàtica i una ortografia. I una llengua també que duu una cultura al darrere

també i la qual volien fer desaparèixer.

L'any 1978 va suposar un abans i un després per a la repressió de la llengua. Ja des del

1970 s'impartien cursos de llengua i didàctica per la recuperació d'una llengua maltractada

durant tant d'anys. Començava una època esperançadora, no va ser un camí fàcil ni ràpid però

els canvis eren notables.

Cal remarcar que el decret del 23 de juny de 1978 va ser un canvi per l'ensenyament

del català a les escoles. Com hem dit abans va ser un procès lent de fet els canvis tardaren

tres anys però és tornar a incorporar per fi el català com a llengua oficial. 

“L'article segon d'aquest Decret, anomenat Reial Decret, diu el següent: “en els Centres

docents  d'Educació  Preescolar,  General  Bàsica  i  Formació  Professional  s'incorporarà

obligatòriament als plans d'estudi l'ensenyament de la llengua catalana, considerant-se en la

seva aplicació les circumstàncies personals dels alumnes”.(Parra, 2014)

Aquest decret va marcar un abans i un després de la llengua catalana. Després de

quaranta  anys  els  nens  varen  poder  tornar  a  aprendre  el  català  i  tot  això  va  tenir  unes

repercussions.  Els  seus  mestres  eren  persones  que  no  estaven  preparades  per  impartir

aquestes classes, ja que o feia molts anys que no donaven classes de català o molts no havien

donat mai classes de català ni rebut ells la formació necessària. Per tant es varen començar a

impartir  els  cursos de reciclatge.  Cal dir  que com he anomenat abans que ja es donaven

formacions però era més de caràcter voluntari i es donaven a molts pocs llocs. A partir d'aquí

ja era de més fàcil accessibilitat i més obligatori. 

Marquès Salomo en el seu llibre ens presenten diversos casos per fer-nos una idea

dels càstigs que hi havia en aquell moment contra els mestres. A un home el van sancionar

per escriure contes per a nens, que segons ells, eren laics.  A una dona que la van apartar de

magisteri perquè estava separada del marit i s'havia ajuntat amb un altre home. Una  noia

jove que la van pelar al zero per després tancar-la a la presó.

El  testimoni  de  la  pedagoga  Marta  Mata  ens  mostra  una  dura  realitat.  Conversa

transcrita per Xavier Febrés. “Jo he vist matar l'escola. He vist dispersar els mestres. He vist

guillotinar materialment els llibres de text pel fet de ser escrits en català”. Són càstigs que

molta gent volia amagar, però que eren reals i que molts de mestres van haver de sofrir. No a
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tots els llocs va passar per igual però, veure aquests casos ens demostra la injustícia que

s'estava vivint cap als mestres.

Mirant cap a Mallorca i Eivissa sabem que es va prohibir l'ús del català ja en el 1936.

El 1939 el governador civil Fernando Vázquez va ordenar el següent:

“Debía  emplearse  exclusivamente  el  castellano  en  la  relación  de  la  vida  escolar  entre

maestros  y  alumnos,  aun  fuera  de  las  horas  de  clase,  habida  cuenta  del  carácter

eminentemente nacional que ha de imprimirse en la enseñanza”. 

En algunes escoles quan els nens entre ells parlaven en català se'l' s'hi donava un troç

de fusta, se l'havia de treure com més aviat possible i li havia de donar quan escoltava a un

altre nen que parlava català. Al final del dia qui es quedava amb el testimoni, li tocava rebre.

(Marquès, 2008)

Un  altre  llibre  on  he  trobat  informació  és  El  català  a  l'escola.  Crònica  d'una

desigualtat. Ens parla de Mallorca i de la situació terrible que van haver de viure els mestres.

Trobam la següent informació:

“56 mestres nacionals de Mallorca foren separats definitivament i 99 foren castigats amb

penes més o manco greus. Foren, per tant, 155 els mestres penalitzats. Si es compta que en

totes les quatre illes els mestres aleshores eren no gaire més de 600, es pot pensar fins on va

arribar la repressió a Mallorca” (Bassa, 1999).

A partir de 1936 es va prohibir l'ús del català a qualsevol àmbit que no fos el familiar.

També es  va  castigar  i  depurar  als  mestres.  La  prohibició  de determinats  llibres.  Moltes

escoles foren eliminades, ja que segons deien “obedecieron a un secretarismo popular”: Tots

aquests  exemples  ho  podíem  trobar  a  Mallorca  i  es  podia  reflectir  a  totes  les  escoles

mallorquines. Es va viure una època molt dura, ja que aquest fet va fer canviar la mentalitat

de moltes persones. Persones que varen començar a veure el català com un aspecte negatiu

cap a ells i visió que avui en dia encara podem observar. 

Ensenyament  del
català

Curs 1978-79 Curs 1979-80 Curs 1980-81

Catalunya 61,2% 87,6% 90%

Illes Balears 41% 59,8% 90,25%
*Font: Inspecció de Bàsica a Catalunya.

11



Amb aquesta taula podem veure quin és el percentatge de l'ensenyament del català a

l'escola a Mallorca i Catalunya, als diferents anys i etapes de la història d'Espanya. 

Però moltes vegades aquestes dades eren simbòliques com ens explica l'autor Bassa al

seu llibre:

“L'ensenyament  del  català  en  dos  cursos  passa  a  ser  del  90% amb un augment

espectacular a les Illes Balears, però després es veu, que no fan ni tres hores setmanals més

de la meitat dels centres, amb la qual cosa l'augment és més simbòlic que eficaç”.  (Bassa,

1999)

Amb l'aparició de la LGE el 1970 es varen poder observar canvis del tractament del

català a l'escola. S'aconsegueix la implantació obligatòria de l'ensenyament del català i la

seva presència en l'àmbit privat i públic. Encara així no estava tot aconseguit, ja que molta

gent encara considerava que no s'havia de parlar el català ni ensenyar-lo. Mostra d'això va

ser:

“La votació negativa per part de 18 regidors de l'ajuntament de Barcelona, el 4 de març de

1975, a incloure una partida de 50 milions per a l'ensenyament del català a les escoles”.

(Bassa, 1999). Ens mostra que moltes persones encara estaven en contra de la impartició del

català.  

Reflexions marc teòric 

Després de fer una recerca sobre aquest tema i  consultar diversos articles, llibre i

documents he arribat a una sèrie de conclusions:

Cal dir que sobre aquest tema en concret quasi tot són opinions, res és científic. És a

dir, tots els articles que he llegit es basen en vivències de gent i la seva opinió. Però penso

que amb les opinions d'aquestes persones sabem el que va passar. Ja que totes tenen més o

menys les mateixes conclusions. Cal dir que no passava el mateix als pobles que a les grans

ciutats,  les  experiències  són distintes.  Però  el  que  si  podem veure,  és  que  hi  havia  una

persecució cap al català i podem veure la seva prohibició a tots els àmbits. La gent no tenia la

llibertat ni de poder escriure, ni aprendre, ni llegir, ni parlar en català. Era una prohibició que

va fer que l'esforç de molts anys se n'anès molt ràpid a terra. Molts de mestres varen seguir

donant classe en català sabent que era un risc. I als que varen descobrir que ho feien els

castigaven sense sou o directament, expulsant-los de l'escola. Les escoles que no donaven

12



suport a aquest pensament també es varen veure amb problemes i moltes vegades veient com

havien de tancar l'escola. 

Va ser una època dura, difícil i sobretot, va deixar moltes ferides a la llengua catalana.

Avui en dia, molta gent encara té opinió negativa al català, influenciats per aquells moments

que varen viure. I moltes famílies varen deixar de banda la seva llengua per parlar el castellà.

Perdent així molts de parlants. Però a poc a poc es va anar recuperant i en l'actualitat s'està

lluitant perquè no es torni a perdre. 

Hem de recordar aquests fets i tenir-los ben presents perquè no tornin a passar. La

desaparició d'una llengua és una pèrdua molt gran per un país. És una pèrdua de cultura,

d'aprenentatge, de valors... És el nostre passat, el nostre present i hem de voler que sigui el

nostre present. Hi han de desaparèixer els prejudicis que hi ha sobre la llengua i veure tot el

positiu que ens aporta. 
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 PART PRÀCTICA

Aquesta  part  pràctica,  més  d'investigació  amb enquestes,  està  pensat  per  dur-se  a

terme de la següent manera.

Hi haurà dues parts diferents:

• Una primera part on es farà una enquesta als pares de manera escrita per tal de poder-

la fer al nombre més gran de pares possible. Les mostres s'agafaran d'un centre públic

de poble i de ciutat, un centre concertat i un centre privat per poder tenir les diferents

opinions i punts de vista dels pares de diferents escoles.

• La segona part consistirà a fer una enquesta als mestres també de manera escrita de

les escoles anteriors. 

Després amb aquestes enquestes podrem treure una conclusió de les diferents  opinions a

diferents escoles sobre com s'imparteix l'assignatura de llengua catalana actualment. Podrem

veure l'opinió dels mestres i també dels pares. 

Aquests són els dos models d'enquestes que he passat als pares i mestres. 

ENQUESTA PARES I MARES

Em presento, sóc na Maripau Amer Planas i estic fent el meu treball de fi de grau de la

carrera d'Educació Primària a la UIB i mitjançant aquesta enquesta m'ajudeu a dur a terme

una investigació. Us agraeixo molt la vostra ajuda. 

•  Quina edat teniu?

•  Quin curs estan fent el vostre fill o fills?

•  Esteu d'acord amb la metodologia que es duu a terme a l'hora de donar l'assignatura

de Llengua Catalana? Canviaríeu alguna cosa?

•  Què  penseu  sobre  les  hores  que  es  donen  d'aquesta  llengua?  Afegiríeu?  En

llevaríeu?

•  Quan vosaltres anàveu a l'escola com s'impartia aquesta llengua?

Gràcies per la vostra col·laboració.
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ENQUESTA DOCENTS

Em presento, sóc na Maripau Amer Planas i estic fent el meu treball de fi de grau de

la carrera d'Educació Primària a la UIB i mitjançant aquesta enquesta m'ajudeu a dur a terme

una investigació. Us agraeixo molt la vostra ajuda. 

• Quan de temps fa que sou mestres?

• Actualment a quin curs impartiu classe?

• Sempre heu donat de la mateixa manera l'assignatura de català?

• Considereu que es donen les hores adequades de català? N'afegiries? En llevaries?

• Quan vosaltres anàveu a l'escola el tractament de la llengua catalana era molt distint?

Com era?

• Penseu que s'hauria de millorar alguna cosa a l'hora d'ensenyar les llengües? 

Gràcies per la vostra col·laboració.

S'han fet diferents entrevistes a pares i mares d'escoles com:

· Son Rullan (escola pública de Palma).

· Madre Alberta (escola concertada de Palma).

· La Salle (escola concertada d'Inca).

· Lluis Vives (escola privada de Palma).

· Sa Graduada (escola pública de Sa Pobla).

L'objectiu d'aquestes enquestes es poder fer una idea de les opinions que hi pot haver

a diverses escoles. Però en cap moment es pot generalitzar i dir que tots pensen igual, ja que

la mostra no ha estat totalitària. 

Després de fer diverses enquestes, he fet un recull de les opinions més rellevants i

diferents. Aquí podem observar distintes opinions a les enquestes:

· “El català no hauria de ser obligatori pels que no estan d'acord. Per exemple, els estrangers”

→ mare d'una escola pública.
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·  “Crec  que  és  culturalment  ric,  conservar  les  llengües  regionals,  autonòmiques  però  no

haurien de ser prioritaries damunt la llengua del país.” → mare d'escola concertada

· “Canviaria tota la metodologia. No estic d'acord amb l'ús del català per damunt del castellà.

A unes illes com Balears, amb tanta immigració i turisme. El castellà hauria d'estar ben parlat

i escrit, després l'anglès pel futur laboral i el català només com a llengua voluntària” → pare

d'escola concertada.

· “Sí que estic d'acord, tenint en compte que és part de la nostra cultura” → mare pública de

poble.

· “La metodologia podria ser més activa i vivencial. Seria bo que no es basàs tant en activitats

de llibre de text, per donar pas a projectes de recerca” → pare i mestre d'escola pública.

· “No estic d'acord, canviaria la quantitat d'hores lectives en català a castellà o anglès, en uns

percentatges més equilibrats”. → mare d'escola privada 

·  “Haurien de potenciar  l'expressió oral,  afavorir  el  gust per la lectura,  aplicar  les noves

tecnologies a l'escola i a casa i actualitzacions metodològiques” → mestre d'escola pública.

· “Haurien de donar-li més importància a l'anglès, ja que és pel futur dels alumnes. Hi ha

molts de mestres que volen que totes les hores siguin en català i obliden els altres idiomes”.

→ mestra d'escola privada.

· “Hauríem de millorar, com a mestres, el tractament de les llengües i la seva metodologia. Ja

que així no estem aconseguint els resultats esperats”. → mestre d'escola concertada.

Aquestes respostes són les més significatives que he pogut ressaltar de les preguntes

fetes sobre la impartició de català a les escoles. Hem pogut veure el punt de vista dels pares

però també dels mestres. Les altres eren molt paregudes a aquestes.  Ha estat molt interessant

fer aquestes preguntes, ja que ens ha deixat opinions molt clares sobre que pensen els pares i

els mestres de la impartició del català.  Pensen de manera molt diferent uns i altres. Avui en

dia com podem veure encara no hi ha un sentiment de no tornar a perdre la llengua. Ben pocs

recorda el que va passar amb el català i del que podria tornar a passar sinó cuidam d'ell.

Molts de pares viuen angoixats perquè als seus fills els hi costa aprendre el català. Per això

s'ha de fomentar l'ajuda a aquests pares i la visió positiva d'aprendre aquest idioma. Tenen el

pensament que com només es parla a Catalunya, Illes Balears i València (que com hem dit al

marc teòric és parla a molts de llocs més). Pensen que només per això la llengua catalana no

hauria de ser obligatòria. 
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Amb aquest gràfic podem observar que les opinions són distintes. Però ens podem fer

una  idea  que  la  majoria  pensen que  les  hores  no  estan  ben equilibrades.  Pensen que  es

dediquen massa hores en català. Com per exemple: coneixement del medi, matemàtiques i

l'hora de català. Consideren que haurien d'impartir-ho amb castellà. Aquest debat hi ha estat

sempre a l'escola. 

També podem observar que hi ha pares que deixarien el català com a llengua opcional

i l'anglès com a llengua obligatòria. 

La majaria que varen respondre canviar la metodologia varen ser els mestres. Són els

que  s'adonen  que  com  és  dóna  avui  en  dia  les  llengües,  és  complicat  aconseguir  un

aprenentatge significatiu Els nens d'avui en dia tenen moltes mancances amb l'expressió oral i

escrita. Ja no només per faltes d'ortografia sinó també per falta de vocabulari, creativitat i

desenvolupament amb l'idioma. Per això, podria ser necessari un canvi amb la metodologia. 

És  important  saber  que segons l'escola  també pensen d'una  manera  o d'una  altra.

També les escoles de barri tenen una manera de pensar que les escoles concertades i privades.

Quasi tota la gent que opina que el català hauria de ser optatiu solen ser de concertats o

privats.  Contradictori  ja que apunten als  seus fills  a  aquestes escoles per,  segons la seva

17

Canviaria les hores 
45%

Català com opcional
25%

És adequat
20%

Canviaria la metodologia
10%



opinió, rebre una millor educació. Com més idiomes saps, més estàs aprenent. 

També  vaig  demanar  als  pares  i  als  mestres  com  varen  estudiar  ells  el  català.

M'interessava veure segons l'edat com els hi ensenyaven a ells el català. Podíem veure alguns

pares  que no els  hi  havien  impartit  el  català  però eren  molt  pocs.  Aquestes  són algunes

respostes que ens varen donar:

- “Vaig estudiar a fora i per això no vaig rebre cap formació del català”.

. “En els darrers cursos la llengua catalana va començar a prendre més serietat,  però ens

xocava molt l'exigència de les paraules i lingüística catalana damunt la mallorquina que la

sentíem més nostra” → mare de 48 anys.

·  “Quan  jo  anava  a  l'escola,  el  català  ja  era  una  assignatura.  Crec  que  eren  tres  hores

setmanals” → mare de 38 anys.

· “Va començar a impartir-se quan jo tenia 9 anys. No es pareix en res al sistema d'avui en

dia. Abans el català era una assignatura i tota la resta es feia en Castellà i avui en dia és al

revés, el castellà només és una assignatura” → mare de 44 anys. 

· “No s'impartia fins a 6è. Tot es basava en el llibre de text. Era molt deficient si es pensa que

cap company o companya castellana-parlant va arribar a ser capaç d'expressar-se en català”

→ mestre de 45 anys. 

· “No existia. Vaig anar a classes voluntàries a l'institut, i fins a magisteri no vaig tenir classes

obligatòries” → mestre de 54 anys. 

He informat de l'edat, ja que crec que es data interessant a l'hora de saber quina època

varen viure cadascun d'ells. He posat les diferents respostes que he pogut observar a totes les 

enquestes. Les altres eren molt paregudes totes. 

18

No vaig estudiar a Espanya
20%

Predominava el castellà
65%

No vaig rebre classes de català 
15%



Com hem pogut comprovar a l'educació de fa uns 20 anys s'impartia el català però

molt poques hores i l'assignatura que predominava era el castellà. Avui en dia es dediquen 4

hores setmanals a l'assignatura de llengua catalana  i també segons l'escola, s'imparteixen

altres assignatures com coneixement del medi i matemàtiques amb català. Cal dir que he fet

enquestes a molt poques persones de més de 50 anys i per això surt molt poca gent la qual no

va rebre català a l'escola.  Però existeix la realitat  que aquesta  gent en qüestió  no va ser

formada en català i per això no saben ni expressar-se bé amb aquesta llengua, ni la història

d'aquesta i el més important no saben escriure-la. Els mestres van haver de fer reciclatge per

poder  impartir-la.  I  molta  gent  per  poder  entrar  a  llocs  de  feina  van haver  d'estudiar  ja

d'adults la llengua del seu lloc d'origen. 

També hi ha un tant per cent de pares que són estrangers per tant no han estudiat

català. Aquests afirmen la dificultat que tenen a l'hora d'ajudar als seus fills a aprendre aquest

idioma. Alguns d'ells posa interès a poder-ho millorar però són més els que opinen que el

català hauria de ser una llengua optativa i no obligatòria. 

Els mestres han estat formats a la carrera. I per això avui en dia tots els mestres estan

capacitats per poder impartir aquesta llengua. 

La distribució d'hores també és un tema que vaig demanar a les meves enquestes. Les

respostes no varen ser sorprenents, ja que la gran majoria responia que haurien d'augmentar

les hores amb anglès i rebaixar les hores amb català. O almenys igualar-les. 

Conclusions enquestes

Les  enquestes  ens  han  deixat  veure  les  diferents  opinions  que  trobam avui  en  dia  a  les

escoles. La societat no està contenta amb la manera d'impartir les llengües. Pensen que hi ha

d'haver un canvi, però aquest canvi ha de ser positiu. 

Opcions que es podrien valorar:

• Canvis amb la metodologia. Com hem dit abans, la metodologia a l'hora d'impartir les

llengües és molt important. Cercar altres recursos i sortir de llibre de text, podria ser
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una bona opció. Treballar amb més preguntes obertes i no sempre tancades.

• Igualar les hores de les diferents llengües. Que es donin les mateixes hores de català,

castellà i anglès. 

La que és més perjudicial per la llengua i no s'hauria de fer mai. És deixar la llengua catalana

com a opcional. Ja que l'únic que aconseguiríem és que molta gent no aprendria la llengua

d'on viu i com a conseqüència podria desaparèixer. 

També he pogut observar com diferents persones varen rebre el català. Observant que quasi

tots  rebien l'assignatura a l'escola però molt  poques hores.  I  que tots  remarcaven que no

l'anteposaven a cap altra com fan ara, segons ells. A la vegada hi ha alguns mestres de més de

50 anys que no havien rebut aquesta formació a l'escola. Però que una vegada estaven a la

carrera ja sí.  Encara així reconeixien que havien de fer  formacions extres,  ja que no era

suficient. 

En definitiva,  aquestes enquestes m'ha servit  per poder comprovar  el  que ja creia que la

majaria de la gent pensa que alguna cosa s'està fent malament avui en dia. Pens que es podria

aprofitar aquesta insatisfacció per millorar-ho de manera positiva. Per fer jornades i explicar

als pares i  a la gent en general, tot  el  que es va lluitar  per aquesta llengua.  I explicar la

importància del català a les nostres vides i la història que es perdria si deixéssim perdre el

català. Hem de llevar la imatge negativa i transformar-la en positiva.
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 CONCLUSIONS FINALS

Després d'haver cercat informació a llibres, documents, articles... sobre el tractament

de la llengua durant el franquisme a l'educació. Poder observar com es va lluitar perquè avui

en dia trobem l'assignatura de català a les escoles. I no només per això sinó també per poder-

ho parlar lliurement, sense problemes. Perquè el català tengui uns drets. El que han passat

molts de mestres de Catalunya i també de les Illes Balears. Els càstigs que han hagut de rebre

sense haver comès cap delit. Només parlar en català o voler que els seus alumnes aprendrien

aquest idioma. 

I  després  d'haver  fet  diverses  enquestes  a  diferents  pares  i  mestres  d'escoles  de

Mallorca.  On  els  demanava  diferents  preguntes  entre  elles:  què  en  pensen  de  les  hores

impartides en català?,  si canviarien alguna cosa i com varen rebre ells  la formació de la

llengua catalana quan anaven a escola. 

Després d'haver recollit tota aquesta informació puc treure unes conclusions:

• La llengua catalana va ser molt perseguida durant l'època del franquisme. 

• Els mestres varen ser qüestionats i alguns d'ells castigats.

• No es va recuperar la llengua en dos dies. Després del franquisme va ser difícil tornar

a utilitzar i a incorporar a les escoles la llengua catalana.

• Molts de mestres varen dur a terme reciclatge per poder impartir aquesta llengua. 

• Avui en dia, encara està mal vista per algunes persones. Pensen que no sa li ha de

donar tanta importància. I que de fet podria ser perfectament una llengua “opcional”.

• Molts de mestres pensen que s'ha de millorar la metodologia d'aquesta. Canviant la

forma d'impartir i millorant l'expressió oral i escrita.

• Els pares dels nens de primària d'avui en dia, varen rebre tres hores setmanals o fins i

tot una hora setmanal de català i ho troben suficient. Molts tornarien a com rebien ells

l'aprenentatge d'aquesta llengua.

Gràcies a l'esforç de molta gent es va poder aconseguir recuperar la parla d'aquesta

llengua, les normes ortogràfiques, l'expressió correcta oral. Es va crear el català estàndard.

Un gran avanç, ja que després de tants anys perseguida estava molt ferida. Varen lluitar per la

cultura i per una llengua que no es podia perdre. També s'ha de recordar que abans de la

guerra civil  aquesta  llengua estava en el  seu major esplendor.  I  no ho vam poder  tornar

recuperar amb la seva totalitat.

21



Avui en dia, molta gent ha deixat de valorar tot el que es va viure en aquell moment.

Només valoren els clixés que varen quedar d'aquella època. I no la importància que realment

té aquesta llengua. M'he adonat que es va sofrir molt i varen passar moltes penúries. I això no

ho hauria  de passar  ningú.  Els  mestres  que  lluitaven pels  seus  drets  varen  ser  durament

castigats i avui en dia, podem viure situacions un poc similars. El passat s'hauria d'utilitzar

com a aprenentatge de no voler tornar a viure el dolent. 

Per acabar el treball posaria una frase:

“El geni més íntim de cada poble, la seva ànima més profunda, està

sobretot en la seva llengua”

Jules Michelet
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