
Senyor Ministre d’Educació, Cultura i Esport 
 
 
          Ara fa 75 anys que, en ser ocupada Catalunya, era suprimida l’oficialitat 

de la llengua catalana i perseguida en tots els àmbits públics i privats. Molta 

gent va patir greus represàlies, agressions i fins la mort, com el cas de 

Domènech Latorre o Carles Rahola, per la seva fidelitat i defensa de la nostra 

cultura. Aquesta persecució es va aferrissar en l’escola. El sistema modèlic 

d’escola catalana establert per la Generalitat amb els Instituts Escola el CENU i 

d’altres entitats com la Mútua Escolar Blanquerna, que tenien com a llengua 

vehicular la llengua pròpia de Catalunya, cobria l’ensenyament  de la llengua i 

literatura castellanes, a banda d’altres llengües com el Francès, l’Anglès i 

l’Alemany. L’edifici, incautat a la Mútua Escolar Blanquerna, va ser rebatejat 

com a Instituto Nacional de Educación Menéndez y Pelayo, on es va establir el 

tribunal depurador dels mestres. Tot el sistema d’escola catalana va 

ser  suprimit, els seus mestres represaliats, es va foragitar la nostra llengua de 

l’ensenyament i es depuraren tots els llibres catalans de biblioteques escolars i 

biblioteques populars. L’objectiu era fer desaparèixer la nostra llengua i cultura 

impedint la seva difusió en el lloc més sensible, que és l’escola. Un veritable 

genocidi cultural. 

 

          La llengua es va mantenir per la fidelitat de la nostra ciutadania que, 

contra la persecució, va mantenir-ne l’ús des de la clandestinitat en la relació 

de les persones i la cultura, amb accions de resistència que sovint quan eren 

descobertes rebien fortes multes del règim. A partir dels anys cinquanta i fins la 

fi del règim franquista sorgiren iniciatives privades de creació d’escoles, on de 

manera clandestina es feia escola catalana amb l’esforç econòmic dels pares i 

la col·laboració dels mestres, amb diverses formes jurídiques, moltes de les 

quals de caràcter cooperatiu es van integrar en el CEPEC. 

 

          L’acció franquista va ser un acte de vulneració dels drets humans que 

l’Estat estava obligat a respectar de la seva entrada a les Nacions Unides. 

També un acte de discriminació envers el català i les famílies catalanes que 

veien menystingut  el dret de ser escolaritzades en la llengua pròpia de 

Catalunya i que des del 1939 no se’ls va respectar.  



          Les escoles catalanes clandestines van haver de subsistir contra el 

sistema i el servei d’ensenyament franquista amb el patiment que això 

comportà, a banda d’un gran esforç econòmic dels pares. 

 

          En ser el dret a l’escolarització en llengua catalana vulnerat per l’Estat i 

un acte de persecució política de la Dictadura, ha de ser reparat d’acord amb 

els principis de les Nacions Unides de veritat, justícia i reparació, que ha 

requerit recentment en el seu informe el relator de les Nacions Unides Pablo de 

Greiff, on posa en evidència l’incompliment de l ’Estat espanyol dels seus 

deures per a reparar els perjudicis de la Dictadura envers les víctimes del 

franquisme. 

 

          Els pares i mares signants d’aquesta petició demanem que l’Estat 

espanyol repari els perjudicis causats per la discriminació lingüística, tots els 

anys que els pares van haver de suportar les despeses de l’escola catalana en 

l’àrea privada i en una situació de clandestinitat. Que ho faci amb el criteri de 

valoració econòmica que el ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha calculat 

en 6.000 euros per escolar i curs, amb efectes des del 1939 al curs 1979-80; 

que és el darrer que va assumir l’Estat abans que es transferís l’ensenyament a 

la Generalitat pel RD.2899 de 3 d’octubre de 1980, pel qual es va restablir la 

situació de normalitat i respecte a la llengua catalana, després que en fos 

declarada l’oficialitat i el caràcter de llengua pròpia del nostre país, restablint la 

situació jurídica suprimida el 1939. 

 

          Fem aquesta petició emparats en el dret de petició establert a l’article 29 

de la Constitució i per exigir a l’Estat el compliment del deure de reparació 

establert per les Nacions Unides en el Pacte Internacional dels Drets Civils i 

Polítics. 

 

Per tot això, 

 

DEMANEM al ministre d’Educació, Cultura i Esport, en resposta a aquesta 

petició, que es compensi els pares i mares signats i els que s’hi afegeixin com a 

afectats,  donant-los una compensació de sis mil euros per fill i curs escolaritzat 



en escoles catalanes privades on es duia a terme l’ensenyament en llengua 

catalana en el període comprès entre el setembre de 1939 i juny de 1980, tant 

en el territori de Catalunya com, en els casos que s’hagin pogut produir al País 

Valencià, a les Illes Balears o a la Franja aragonesa, que és l’àmbit territorial 

propi de la llengua catalana a l’Estat. 

 
 
Barcelona, 8 de setembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senyor Ministre d’Educació, Cultura i Esports  
Plaza del Rey 1 
28004 Madrid  
 

 


