SOM UNA ESCOLA A CATALUNYA

Ben estimades famílies,
Com vostès ja saben l’Escola començà el ’68 a l’Hospitalet del Llobregat. Llavors i
durant molts anys el sotasignat ha estat l’encomanat de fer la matriculació per la qual
cosa puc deixar constància que molts pares que matriculaven, normalment de famílies
humils, del que entenem com del món del treball, venien amb l’interès perquè
ensenyàvem en català (era època franquista). Això ho exposo per assenyalar que les
persones que han vingut i vénen de fora per viure a casa nostra volen que els seus fills
s’arrelin al nou país que ells han escollit.1 Ara continua igual. Cal arrelar-se2 perquè és
seguretat social i equilibri emocional.
Un servidor els deia que sí respecte del català3 tot considerant que era una escola a
Catalunya. Ara això no fa sorpresa però en aquell moment no deixava de ser per les
famílies una agradable realitat. Em sembla no obstant que pot ser del seu interès les
consideracions següents:
 Per què una escola a Catalunya? Perquè una escola a Catalunya encara que fos en
temps de Franco havia de fer el seu ensenyament en català, de la mateixa manera
que una escola alemanya, a Alemanya, fa el seu ensenyament en alemany. No cal
ressaltar que som una escola catalana, perquè això és el normal i no cal explicitarho.
També cal dir que llavors i ara, segons la meva experiència, la gent senzilla, la gent de
cor, tant si són doctors com fusters, i més encara si han vingut immigrants, com he
escrit abans, desitgen en gran majoria que els seus fills estimin amb naturalitat la
societat d’acollida de la qual ja no pensen moure’s.
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L’artificiositat del Sr. Wert i companys és evident. No els importen els nens.
Aquest fet té més àmbits i ens porta cap allà on tots sabem.
3
A infantil (preescolar abans) la relació personal amb llengua materna (català o castellà), com ara.
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Cantant Caramelles

Des d’ací dic amb tota claredat atenent-me a la realitat històrica i social que Catalunya
és una nació, d’acollida certament i que tothom n’és benvingut. És molt important
l’estabilitat emocional dels nens i nenes a efectes de millora intel·lectual. No es pot
mentir als nens. Catalunya és una nació.

El Dr. Moll, ens ensenyava la cèlebre
calaixera d’on sortiren els deu volums
del Diccionari Català-Valencià-Balear,
obra
magna
de
les
llengües
romàniques.

El nostre país necessita i tot el món també, la plenitud dels nostres recursos humans. A
nivell mundial s’estan proposant si no fent, canvis gegantins. Nosaltres com a poble i
nació que som, per una millora de tothom hem de col·laborar amb la plenitud dels
nostres recursos humans.
Ben cordialment,
Josep Oliveras i Cama
octubre 2013

