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PRECISEM
Entre els que es miren amb recel l'escola catalana i, en general, lot intent
de catalanització de l'ensenyament, és un recurs habitual de fer aparèixer la
nostra tendència com un moviment hostil a l'idioma castellà. La nostra doctrina
en aquest respecte ha estat sempre prou clara i explícita, perquè no hi hagi
lloc <; confusions; però com que moltes vedades el malentès és conreat a dretes
per tal d'estimular la incomprensió i les resistències tradicionals, potser serà
oportú que precisem una vegada més i de cara a les persones de bona te que
des de Castella vulguin judicar el nostre problema, la nostra posició funda mental.
Nosaltres volem únicament i senzillament que els nostres infarts siguin
ensenyats en català: que el vehicle de l'ensenyament i l'òrgai. normal cvexpiessió en les relacions i funcions educatives sigui el català. Ho demana la nosua
dignitat i ho demana l'interès de l'infant qui com ha estat demostrat científicament-- .sofreix, en tot altra cas, un retard en el seu desenrotllament mental
i al qual no són aplicables els avenços actuals de la pedagogia si no és a base
de l'ensenyament en llengua vernacla
Ara: en català i mitjançant el català, es poden comunicar a l'infant tota
mena de coneixements i per tant, el d'altres idiomes, entre els quals posem en
primer lloc i com a imprescindible el castellà. I la nostra solució és la bona
fins per aquells a qui sincerament no mou altre desig que el de veure conegut i
honorat com li escau l'idioma castellà, perquè aquest serà més ben après com
més avançat es trobi l'infant en el domini del llenguatge propi; i això no és una
suposició, sinó un fet d'experiència, constatat tantes vegades com se vulgui en
la pràctica diària de les mateixes escoles catalanes. Així. doncs, nosaltres no
anem contra res ni contra ningú. L'escola catalana no pot ésser suspecta per
ningú que ens esguardi en veritable espe: it de fraternitat i respecte. Només pot
ésser molesta per aquells que voldrien fer cel castellà un instrument d'opressió
espiritual; per aquells a qui no interessa tan l'expansió del castellà com l'anorreament del català.
(Del Butlletí de Gener de l'Associació Protectora de /' Ensenyança
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