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UNIVERSITAT I ENSENYAMENT

1773 Es prohibeix editar llibre d’ensenyament en 
català a la Universitat de Cervera

1780 El comte de Floridablanca obliga que totes 
les escoles ensenyin la gramàtica de la Real 
Academia de la Lengua

Portada d’un llibre del segle XVIII en castellà

El nou règim borbònic va tancar les universitats 
de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, Vic i els 
col·legis majors de Solsona, Tortosa i la Seu d’Urgell 
perquè eren focus de revolta: “por cuanto las turbu-
lencias pasadas del Principado de Cataluña obliga-
ron mi providencia a mandar se cerrasen todas sus 
universidades por haver los que concurrían en ellas 
fomentado muchas inquietudes (...) las Universidades 
que eran fomento de maldades”.

Malgrat que la unificació d’universitats era necessària 
perquè només la de Barcelona tenia una vida activa 
no fou aquest el motiu sinó una clara intenció política 
d’allunyar de Barcelona l’estament universitari que 
durant la guerra s’havia mostrat antiborbònic.

Una segona causa era que es considerava que hi  
havia massa estudiants i calia evitar la popularització 
de l’ensenyament.

A la vegada hi va haver una forta repressió per als 
professors universitaris.

Per la seva fidelitat a Felip V al llarg de la guerra,  
Cervera va ser escollida per establir-hi la universitat 
única del país el 1717 sense una biblioteca ni una  
llibreria ni una tertúlia ni cap altre atractiu universitari  
mentre Barcelona protestava per intentar recuperar 
la Universitat perduda.

El Consell de Castella va recomanar l’ús del castellà 
en els camps de l’ensenyament i de l’educació 
religiosa.

Com que, malgrat les recomanacions del Decret de 
Nova Planta, el català no havia perdut gaire força  
entre el poble, el rei Carles III, l’any 1768, va promul-
gar una reial cèdula que decretava l’ús obligatori del 
castellà en l’ensenyament primari i secundari.

Aquestes disposicions afectaven una minoria de la 
població, ja que la majoria era analfabeta. Per tant, 
s’ha de tenir en compte que al costat de la cultura 
escrita de tipus jurídic en castellà hi havia una cultura 
oral popular molt rica i variada en català.
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