
 

 

De debò que es tria quina és la llengua inicial? 
Afirmar que es pot triar la llengua inicial 
equivaldria a firmar que es poden triar els pares, i 
la societat en la qual es neix i es creix (almenys 
durant els primers anys de vida). És clar que, 
segurament, quan algú fa una afirmació com la de 
l'encapçalament no està pensant en la llengua 
inicial, sinó en la llengua ús i relació habitual. 
Aquesta, sí, aquesta sí que es triaria. Tot i que...  

Tot i que ningú no triaria com a llengua d'ús 
habitual una que no dominés amb fluïdesa, ni 
tampoc una llengua l'ús de la qual fos 
problemàtic perquè fos fàcil trobar-se amb 
d'altres persones que no la parlessin o que, potser, 
fins i tot, no l'entenguessin. Llavors, potser, a la 
vista d'això haurem de concloure que sols hi ha 
autèntica llibertat d'elecció lingüística quan és el 
cas que totes les llengües entre les quals s'hagi de 
poder fer la hipotètica elecció siguin igualment 
conegudes, per un mateix, i per a la resta 
d'interlocutors potencials (o almenys per la gran  

 

 

majoria d'ells), i aquestes característiques, com ja 
hem vist, la llengua catalana només les revestirà 
en la mesura que es mantingui l'actual model 
d'escola catalana i el mètode d'immersió. Sols 
sobre aquesta premissa el català serà triable, sols 
sobre aquesta premissa hi haurà llibertat per triar 
el català.  
 
Llavors sí, llavors, si es garantís un coneixement 
suficient de llengües, és quan seria possible triar 
en funció de preferències personals... no? O 
potser es triarà en funció del prestigi que les 
instàncies de poder atorguen a una llengua sobre 
una altra o sobre unes altres? Poder econòmic, 
polític, militar, demogràfic... Segur que les 
nostres eleccions sempre són lliures? ¿Segur que 
triar una llengua diferent de la pròpia de la 
comunitat on visc és una possibilitat ben normal, 
i habitual, i esperable, gens forçada? Si la llengua 
d'ús fos conseqüència d'una elecció lliure i 
incondicionada es donaria sempre i a tot arreu, en  

 
 
 
 
 
totes les comunitats lingüístiques. És això el que 
efectivament passa? (Com es veu, això de la 
llibertat és una més complicat que no sembla.) 

Ara, que potser, quan s'addueix la llibertat 
d'elecció en matèria lingüística, el que es vol dir 
en realitat és que un ha de tenir la possibilitat de 
triar no saber una llengua. Bé, doncs si és així, 
res a dir-hi: un pot triar què aprèn. De fet, saber-
ho tot és impossible. En el nostre cas, però, això 
voldrà dir triar la possibilitat de no saber, posem-
hi per cas... català? (perquè, fet i fet, no saber 
castellà és constitucionalment inviable i, a més, 
ateses les circumstàncies lingüístiques —el 
caràcter ambiental de la llengua castellana, la 
seua omnipresència— materialment impossible). 
Si quan parlem d'elecció lingüística volem dir que 
hem de poder triar entre aprendre francès o 
anglès, per què no? Però, hi torno: el català, a 
Catalunya, ha de poder ser elegible? En què 
quedaria, aleshores, la llibertat dels qui aspiressin 
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a poder viure en català, no a Noruega, ni a 
Grècia, ni a Salamanca, sinó... a Catalunya? Amb 
qui parlarien? Si l'escola catalana és eliminable, o 
modificable fins impedir que l'alumnat que hi 
estudia en surti dominant el català amb fluïdesa, o 
optativa (i això en un context lingüístic on tothom 

sap parlar castellà però no tothom sap parlar 
català), en què deixem la llibertat d'elecció dels 
qui, per ventura, aspirin a parlar en català a 
Catalunya? La llibertat és valuosa quan és per a 
tothom. Cas contrari no és llibertat, és abús. 

 

 

 


