
 

 

 

L'afirmació, d'entrada, sembla prou raonable. 
Serien molts els qui respondrien afirmativament 
si un dia, pel carrer, es trobessin algú que els 
posés un micròfon al davant i els preguntés: 
«¿Els pares han de poder decidir quina educació 
reben els seus fills?» 

La veritat, però, és que ningú no decideix per si 
mateix, a títol individual, sobre l'educació dels 
seus fills. Ningú no selecciona quines matèries 
cursarà el seu fill, ni quantes hores en farà, de 
cadascuna d'elles, ni qui les hi impartirà. Tampoc 
no decidim la manera d'impartir els continguts, ni 
d'avaluar-los, ni quins materials didàctics de 
suport caldrà emprar. Molt menys encara decidim 
sobre quin curs cal introducció de cadascuna de 
les assignatures, ni tampoc no ho fem sobre la 
unitat escolar en què s'integraran els nostres fills. 
Fet i fet, ni tan sols podem decidir si els  

 

 

 

escolaritzem o no, perquè  l'escolarització és 
universal i obligatòria. 

Potser no ho havíem pensat mai, això. Però és 
d'aquesta manera. Llavors, haurem de concloure 
que l'estat és un monstre que ens limita 
arbitràriament la potestat sobre els nostres fills? 
Doncs no, aquesta no és la manera de veure-ho. I 
no ho és perquè, d'entrada, aquesta potestat sobre 
els nostres fills no és ni il·limitada ni il·limitable. 
En la mesura que els nostres fills són persones 
diferents a nosaltres, no tenim cap dret a fer-ne el 
que vulguem. Però, a més, hi ha una altra cosa: 
no vivim sols, els nostres fills i nosaltres 
convivim amb d'altres famílies, i les nostres 
decisions repercuteixen sobre elles, de la mateixa 
manera que les decisions d'aquestes repercuteixen 
sobre la nostra. Així que, de fer el que vulguem, 
atenent exclusivament les nostres preferències, 
res de res. A l'hora de decidir caldrà que ho fem  

 
 
 
 
 
 

 

 
entre tots i, com que és implantejable que ens 
trobem en una macroreunió de veïns per decidir 
sobre l'escolaritat dels nostres fills, allò que es fa 
en cada societat singular i delimitada és triar uns 
representants en qui es deleguen aquestes 
decisions (juntament amb moltes d'altres), amb 
l'únic mandat explícit que, decideixin allò que 
decideixin, ho facin atenent l'interès general.1 

És fent ús d'aquestes atribucions que els 
atorguem, que els nostres representants elaboren 
una política educativa general i comuna per a tota 
la societat. En fer-ho, és d'esperar que vetllin 
efectivament per l'interès general i que, en les 
decisions que finalment adoptin, preguin en 
consideració l'estat actual dels coneixements en 
aquells sabers que són rellevants en matèria 
educativa (com ara la psicologia, o la pedagogia). 
Així es dissenya una escola. El resultat potser 
millor o pitjor, millorable o molt millorable, però, 

ELS PARES HAURIEN DE PODER DECIDIR LA LLENGUA 

D'INSTRUCCIÓ (VEHICULAR) DE L'ESCOLA DELS SEUS FILLS. 



en tot cas, el procediment és aquest. Si quan 
volem posar a punt el nostre auto el portem a un 
mecànic i l'hi deixem, tot confiant que li farà allò 
que calgui i que ho farà de manera competent... 
per què pensem que, a l'hora d'escolaritzar els 
nostres fills, hem de ser nosaltres els qui 
prenguem les decisions tècniques (pedagògiques, 
didàctiques, organitzatives...)? 

No, no són els pares els qui han de decidir sobre 
com ha de ser l'escola dels fills. Certament, han 
de poder (i de fet, això constituiria no sols un dret 
sinó un deure) participar en l'educació que 
l'escola els dóna, i també han de poder triar a 
quina escola els porten (igual que triem entre els 
diversos tallers que tenim a la nostra disposició), i 
fer-ho d'acord amb criteris com ara els resultats 
manifestos de cada centre, o la seua proximitat al 
domicili familiar, o la qualitat de les seues 
instal·lacions, o la ràtio alumnes-professors, o els 
seus horaris (que poden facilitar més o menys la 
conciliació de la vida laboral, escolar i familiar). 
Fins i tot han de poder decidir sobre aquells 
aspectes que constitueixen estrictament qüestions 
de consciència (com ara que els seus fills cursin o 
no una determinada matèria de religió, i, cas 
afirmatiu, quina, o si els porten a una escola 
religiosa, o no). És més: cas que hi hagi a la seua 

disposició alguns centres regits per models 
educatius alternatius al propi, importats d'altres 
societats i sustentats per les institucions 
d'aquestes, també han de poder decidir portar-hi 
els seus fills (això no és cap problema, mentre 
s'atenguin a les conseqüències en matèria 
d'homologació de títols i sempre que aquests 
centres, és clar, no articulin una alternativa al 
model general de la nostra societat, capaç de 
soscavar-lo, una alternativa que, per venir de fora, 
s'escaparia dels nostres mecanismes democràtics 
de control). 

Ara, la decisió sobre el model escolar, els seus 
continguts, la seua organització i, també, la 
llengua o llengües vehiculars més adequades per 
assolir els objectius pedagògics i socials que es 
proposa la institució escolar, això, tot això, ho 
decidim entre tots. 

La lliure elecció té uns límits, i aquest límits són 
els drets dels altres i l'interès general. No puc 
decidir no escolaritzar el meu fill perquè ell, que 
ell, que és jo, té els seus propis drets que cal que 
se li garanteixin (i mentre que escolaritzar-lo no li 
produeix cap perjudici, no fer-ho potser sí). I no 
puc decidir sobre qualsevol cosa en relació amb 
l'escola dels meus fills, perquè l'escola dels meus 

fills, no és dels meus fills ni meua, sinó que és de 
tothom i per a tothom. El model d'escola el 
decidim, no personalment, sinó democràticament. 
En aquest sentit, el nostre veritable dret i deure 
d'elegir se centra a omplir les institucions de 
representants formats i informats que no prenguin 
cap decisió en contra de l'interès general i dels 
drets fonamentals de tots (especialment els 
d'aquells que, per trobar-se en inferioritat de 
condicions, no poden defensar-se'ls per ells 
mateixos de manera efectiva). 

Per cert, l'enunciat de l’encapçalament valdria 
per a tothom i tots els casos?, vull dir, valdria 
per a una família que volgués escolaritzar el seu 
fill en català a... Burgos, posem per exemple?, o 
per una família que volgués escolaritzar el seu 
fill en urdú a Vilanova i la Geltrú, per posar-ne 
un altre? I si no és així, per què serà que li diem 
“elegir la llengua d'escolarització” quan en 
realitat volem dir “escolaritzar en castellà a 
Catalunya”? 

 

 

 

1. Si volguéssim fer vida a banda, i organitzar una societat 

diferent d'aquella que fins ara ha estat la nostra, llavors, 

certament ningú no ens ho podria impedir; serà només decisió 

nostra (si ningú no ens pot obligar a viure, encara menys se'ns 

pot obligar a viure amb qui no volem). Però en haver-nos 

constituït a banda, ja no podrem aspirar que els qui abans eren 

els nostres conciutadans tinguin en compte el nostre parer, de la 

mateixa manera que ells ja no influiran sobre els nostres 

decisions. Sigui com sigui, aleshores, en la nostra nova societat, 

moltes de les decisions, i entre elles aquelles que afectin a 

l'escola, un altre cop, no seran individuals.. 



NO VIVIM SOLS, ELS NOSTRES FILLS I NOSALTRES CONVIVIM AMB D'ALTRES FAMÍLIES, I LES NOSTRES DECISIONS REPERCUTEIXEN 

SOBRE ELLES, DE LA MATEIXA MANERA QUE LES DECISIONS D'AQUESTES REPERCUTEIXEN SOBRE LA NOSTRA. AIXÍ QUE, DE FER EL QUE 

VULGUEM, ATENENT EXCLUSIVAMENT LES NOSTRES PREFERÈNCIES, RES DE RES. 

EL MODEL D'ESCOLA EL DECIDIM, NO PERSONALMENT, SINÓ DEMOCRÀTICAMENT. EN AQUEST SENTIT, EL NOSTRE VERITABLE DRET I 

DEURE D'ELEGIR SE CENTRA A OMPLIR LES INSTITUCIONS DE REPRESENTANTS FORMATS I INFORMATS QUE NO PRENGUIN CAP DECISIÓ EN 

CONTRA DE L'INTERÈS GENERAL I DELS DRETS FONAMENTALS DE TOTS (ESPECIALMENT ELS D'AQUELLS QUE, PER TROBAR-SE EN 

INFERIORITAT DE CONDICIONS, NO PODEN DEFENSAR-SE'LS PER ELLS MATEIXOS DE MANERA EFECTIVA). 

L'ENUNCIAT DE L’ENCAPÇALAMENT VALDRIA PER A TOTHOM I TOTS ELS CASOS?, VULL DIR, VALDRIA PER A UNA FAMÍLIA QUE VOLGUÉS 

ESCOLARITZAR ELS EU FILL EN CATALÀ A... BURGOS, POSEM PER EXEMPLE?, O PER UNA FAMÍLIA QUE VOLGUÉS ESCOLARITZAR EL SEU 

FILL EN URDÚ A VILANOVA I LA GELTRÚ, PER POSAR-NE UN ALTRE ? I SI NO ÉS AIXÍ, PER QUÈ SERÀ QUE LI DIEM “ELEGIR LA LLENGUA 

D'ESCOLARITZACIÓ” QUAN EN REALITAT VOLEM DIR “ESCOLARITZAR EN CASTELLÀ A CATALUNYA”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us recomanem que, abans de llegir aquesta resposta, llegiu la 11. 


