
 

Ja hem vist que la metodologia d'immersió 
actualment aplicada a Catalunya no té altra 
finalitat que garantir l'existència de bilingües 
equilibrats en català i en castellà. Afirmar que 
l'objectiu perseguit és el monolingüisme (s'entén 
que en català) constitueix, per tant, un judici 
d'intencions clarament arbitrari, oimés quan 
aquesta pretensió no ha estat defensada per cap 
actor social de rellevància a casa nostra. Però dir 
això encara és poc, perquè, atenent l'actual 
situació lingüística de Catalunya, on la llengua 
que les darreres dècades ha arribat a ser clarament 
majoritària és la castellana (el 54% de la població 
catalana la té com a llengua inicial, gairebé el 
51% de la gent declara tenir-la com a llengua 
habitual,1 i  és l'única llengua coneguda pel 100% 
de la població), on més del 80% de les hores de 
televisió consumides, ho són en aquesta llengua, 
que és també majoritària a la ràdio i a Internet, i 
aclaparadorament majoritària en els mitjans 
escrits, on una part de la població declara no tenir 
cap coneixement de català (i gairebé un 6% ni tan 
sols entendre'l),1 on la llengua d'integració inicial  

 

de la població nouvinguda és gairebé exclusiva-
ment el castellà, on el català té gravíssimes 
dificultats per aixecar el cap a l'Administració de 
justícia, on, en tant que part de l'estat Espanyol, 
l'única llengua d'obligat coneixement és el 
castellà, on la llengua dels negocis i l'activitat 
econòmica és majoritàriament el castellà, on et 
poden refusar inscriure una patent si la sol·licitud 
està redactada en català, on veure un film doblat 
al català acaba suposant un exercici d'excursi-
onisme, on és impossible llegir en català els 
efectes secundaris del medicament que et prens, 
on et poden caure els cabells cercant un xampú 
etiquetat català, on, on, on... que es pretengui que 
la tasca alfabetitzadora en català duta a terme 
l'escola, i perquè aquesta tasca s'hagi univer-
salitzat i prescrit i es dugui a terme per mitjà 
d’una metodologia que és la més adient per 
culminar-la amb èxit en un entorn lingüístic com 
el descrit, que per això, diem, s'arribi a afirmar 
que es pot arribar al monolingüisme social (un 
monolingüisme que el que es donava en la socie- 

 

tat catalana abans que aquesta perdés la 
possibilitat de governar-se a ella mateixa i com el 
que es dóna en els territoris de parla castellana 
del mateix estat Espanyol) i que, aquest n’és, de 
fet, l'objectiu, constitueix un exercici de mala fe. I 
és que el cert és que l’escola catalana constitueix, 
ara mateix, l’única cosa que allunya Catalunya de 
convertir-se en una comunitat monolingüe... en 
castellà. 

La immersió lingüística i l'escola catalana 
cerquen fer persones bilingües, cultes i amb 
capacitat crítica. El monolingüisme és una cosa 
que es té d'entrada, o que s'imposa a una societat 
que no ho és, per mitjans que van molt més enllà 
de l’escola (i als quals se supedita aquesta), per 
mitjans a través dels quals també se cerca tenir 
ciutadans ignorants de la pròpia història i mancats 
d'elements de judici que els permetin ser crítics, 
per mitjans, en definitiva, que els catalans 
coneixem bé, però no per haver-los emprat, sinó 
per haver-los patit. 
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LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I L'ESCOLA CATALANA CERQUEN FER 

PERSONES BILINGÜES, CULTES I AMB CAPACITAT CRÍTICA. EL 

MONOLINGÜISME ÉS UNA COSA QUE ES TÉ D'ENTRADA, O QUE 

S'IMPOSA A UNA SOCIETAT QUE NO HO ÉS, PER MITJANS QUE 

VAN MOLT MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA (I ALS QUALS SE SUPEDITA 

AQUESTA), PER MITJANS A TRAVÉS DELS QUALS TAMBÉ SE CERCA 

TENIR CIUTADANS IGNORANTS DE LA PRÒPIA HISTÒRIA I 

MANCATS D'ELEMENTS DE JUDICI QUE ELS PERMETIN SER 

CRÍTICS, PER MITJANS, EN DEFINITIVA, QUE ELS CATALANS 

CONEIXEM BÉ, PERÒ NO PER HAVER-LOS EMPRAT, SINÓ PER 

HAVER-LOS PATIT. 

EL CERT ÉS QUE L’ESCOLA CATALANA CONSTITUEIX, DE FET, 

L’ÚNIC QUE ARA MATEIX ALLUNYA CATALUNYA DE CONVERTIR-SE 

EN UNA COMUNITAT MONOLINGÜE... CASTELLANA.  

 

 

 

 

 

 

 

Us recomanem que, abans de llegir aquesta resposta, llegiu la 1, la 2, la 3, la 4 i la 8. 


