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La llengua, “termòmetre” de la
colonització
Aquest power-point és l’instrument a través del qual presentem
l’anàlisi teòrica imprescindible i necessària que ha de garantir
l’acció política encertada i correcta del proper estat català pel que
fa a la llengua. Una praxis política i legal que RESTITUIRÀ a la
llengua catalana el prestigi arrabassat i la tornarà a situar al centre
de la nostra vida nacional.

“la llengua és l’ànima del nostre poble” Francesc Pujols (filòsof)

PER QUÈ SOM ON SOM
La nació catalana al segle
XV vivia una plenitud
envejable en els àmbits
polític i social. Pel que
fa a la llengua i la
cultura, es respirava un
moment d’esplendor i
vitalitat creadora. La
llengua era rica,
genuïna, i gaudia de
prestigi nacional i
internacional. Els
catalans se sentien
orgullosos de la seva

PER QUÈ SOM ON SOM
A partir del Compromís de Casp va començar
L'ASSIMILACIO progressiva de la cúpula de la nació (les
classes nobles) i la substitució de la llengua catalana per
la castellana a la vida de la cort catalana [COMPROVAR
QUAN VAN COMENÇAR ELS TEXTOS OFICIALS EN
CASTELLÀ], erosionant així els dos punts neuràlgics de la
nació.

PER QUÈ SOM ON SOM
Aquest procés d’assimilació i substitució arribà a extrems
impensables a partir del segle XVI, amb l’apropiació
il·lícita de les grans gestes històriques i de les grans fites
culturals catalanes, que foren reconvertides en glòries de
Castella a través de falsificacions de personatges i obres,
saquejos de biblioteques i destrucció massiva de proves
diverses... [BUSCAR IMATGES I PROVES DIVERSES
DE L’INH (Colom,etc)]

PER QUÈ SOM ON SOM
L’actitud d’aquests reis
castellans fou clarament
despòtica i contrària a la
nació catalana. Perquè un
poble sense dirigents
fidels a la nació i amb una
ànima que ha perdut la
preeminència social
esdevé un poble feble i en
procés de desintegració,
més fàcil de doblegar que
en la seva plenitud, tal
com es va demostrar a la
desfeta de 1707-14.

Corpus de Sang (Guerra
dels Segadors). 1640
e

PER QUÈ SOM ON SOM
Tractat dels Pirineus
9 de novembre del 1659

PER QUÈ SOM ON SOM
Aquesta actitud bel·ligerant contra
la nació catalana es convertí en
guerra oberta en la confrontació de
1707-1714, que comportà
l’anul·lació dels drets nacionals, i
especialment els lingüístics, amb
els Decrets de Nova Planta.
S’agreujà la decadència nacional
amb l’ús de la brutalitat sistemàtica.
La llengua acabà de perdre el
prestigi com a llengua de cultura i
quedà reduïda a l’àmbit privat i
popular..

PER QUÈ SOM ON SOM
A partir de mitjan segle XIX s’inicia la Renaixença cultural
i lingüística i la represa de la consciència nacional, que
cristal·litza en els primers intents de recuperació nacional i
lingüística.

PER QUÈ SOM ON SOM
El desvetllament nacional que inicia aquesta represa, és
reprimit sistemàticament a través de cops militars i lleis
diverses (dictadures de Primo de Rivera, Franco).

PER QUÈ SOM ON SOM
La “Transició” iniciada durant els
anys 70s mai no va revisar ni
qüestionar la secular guerra de
Castella contra Catalunya, el darrer
episodi de la qual havia estat la
dictadura franquista. Lluny de
demanar perdó i restituir tots els
greuges comesos, les mateixes
actituds anticatalanes es vestiren
amb embolcall democràtic per
refermar l’esquarterament de la
nació en quatre autonomies i
assegurar la decadència de la
llengua mitjançant el “bilingüisme”.

PER QUÈ SOM ON SOM
L'estratègia contra la llengua en l'etapa “democràtica”
consisteix en imposar el bilingüisme, i dotar-se dels
instruments legals i mediàtics per continuar erosionant el
català fins a la seva substitució pel castellà.

PER QUÈ SOM ON SOM
El problema de la llengua catalana és, doncs, un
problema de colonització; una colonització que ha
orquestrat al llarg de segles un autèntic “genocidi” cultural
i lingüístic per aconseguir l'objectiu final que
persegueixen: L'ASSIMILACIÓ de la nació catalana dins
d'Espanya, entesa com la Gran Castella.
La llengua és allà on s'abraona més la política
colonitzadora precisament perquè és el signe d'identitat
més important i, per tant, l'escull que dificulta més el
procés d'assimilació.

ELS AGENTS HISTÒRICS
Són totes aquelles persones i institucions que amb les
seves decisions i els seus actes han fet possible el
desplegament i manteniment d’aquest procés.
-Colonitzadors. [POSAR IMATGES DELS
PERSONATGES HISTÒRICS COLONITZADORS: Felip V
(el de can Felip), Primo, Franco, Garzón, Guerra, Aznar,
Montilla, Alícia Sánchez Camacho, Tribunal
Constitucional]
-Col.laboracionistes i traïdors. Són aquells catalans que
per acció o omissió fan possible la decadència lingüística i
nacional. en contra de la seva nació. [Buscar algun botifler
destacat,

QUÈ ÉS LA COLONITZACIÓ
Tota colonització és un procés de manipulació històrica i
psicològica que cerca destruir l'autoestima del qui la
sofreix i anorrear els seus signes d'identitat i referents
culturals amb la finalitat última d’assimilar-lo. Només quan
a un poble li han inculcat un sentiment profund de
menyspreu per si mateix i pels seus signes d’identitat, el
procés d’assimilació està assegurat.

QUÈ ÉS LA COLONITZACIÓ
Hi ha tres característiques que defineixen tot procés
colonitzador:
1. El país que pateix la colonització esdevé part d'un altre
estat per la força de les armes i de la llei imposada pels
vencedors.
2. Hi ha un procés progressiu d'espoliació que escanya el
país sotmès per a engreixar la metròpoli.
3. Hi ha un procés d'assimilació cultural i lingüística sobre
la nació colonitzada.
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