
 

 

 

 

 

La primera condició per obrir-se al món és que hi 
hagi un món al qual obrir-se, és a dir, un món 
més enllà del d'un mateix i diferent del d'un 
mateix.  

Ho direm d'una altra manera: no es pot ser 
internacionalista si no hi ha nacions. 

És més: en la mesura que els humans visquem en 
societat (i quan es parlar d'”obertura”, es dóna per 
suposat que es parla d'obrir-se cap als altres i, per 
tant, de viure en societat), conformarem, 
naturalment, nacions (si més no, una). No 
existeixen, per tant, els homes sense nacionalitat 
(una o més d'una, perquè els identitats poden 
arribar a ser molt complexes), perquè, en la mesu- 

 

 

 

 

 

ra que podem trobar, en cada ésser humà, 
almenys tres dimensions; física, psíquica i social, 
la pertinença a una nacionalitat és tan inevitable 
per ser un home, com la possessió d'un cos o 
d'una personalitat individual. Vaja, que no hi ha 
homes i dones al llimbs del cosmopolitisme, sinó 
que hi ha homes i dones cosmopolites perquè hi 
ha cosmos, i el cosmos és, per definició, un 
conjunt complex i ordenat de realitats socials 
concretes. 

I aquestes realitats socials concretes existeixen en 
la mesura que es donen les condicions de 
possibilitat necessàries per a la seua existència, és 
a dir, que és donen les condicions que els cal per 
continuar existint i, per tant, per no extingir-se  

 

 

 

 

 

fins a desaparèixer en el pou fosc de la història. 

Al llarg dels segles, uns pobles n'han absorbit uns 
altres fins a dissoldre's per assimilació. Aquests 
pobles assimilats ja no existeixen enlloc més que 
als llibres (i no sempre). Cap d'aquests pobles va 
desaparèixer per suïcidi, però. Entenguem-nos: 
cap poble no s'extingeix volent-ho, s'extingeix per 
debilitat enfront d'altres poblacions més fortes. És 
allò que el peix gros és menja el petit. 
 
De vegades la desaparició d'un poble ha anat 
precedida d'un veritable cataclisme per als seus 
membres, mentre que, per contra, d'altres vegades 
l'extinció ha estat més paulatina, i gairebé ni se 
n'han sentit. En qualsevol cas, però, mai una 
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població humana ha pres l'opció raonada i 
conscient de desaparèixer. 
 
Les relacions humanes són relacions de poder. 
Potser no són solament això, però són això 
també, i no seria aquesta la seua característica 
menor. Les relacions entre pobles són, també, 
relacions de poder, i quan aquest es desequilibra, 
els més dèbils es troben en una situació 
d'inferioritat que, ben aprofitada pels més forts, 
pot conduir-los a l'extinció per assimilació, una 
assimilació que fins i tot pot arribar a ser valorada 
com a positiva per l'assimilat, en la mesura que la 
vivència continuada de la seua debilitat l'hagi dut 
a pensar que val menys que els altres i que la seua 
permanència no té, per tant, cap valor (cosa que, 
de passar, però, no hem de confondre amb el 
suïcidi, a no ser, és clar, que parlem de suïcidi 
induït). 

Doncs bé, per evitar aquests desequilibris, tan 
freqüents al llarg de la història de la humanitat i 
que, progressivament, han tingut l'efecte de 
conduir-nos a fer del nostre món un cosmos cada 
cop més uniforme i menys divers, cal garantir 
que, en cap cas, deixin de donar-se aquelles 
condicions de possibilitat necessàries per a 
l'existència dels pobles que constitueixen la 
humanitat. I entre aquestes condicions una 
d'essencial al segle XXI és una escola que utilitzi 
la llengua del poble en qüestió com a llengua 
vehicular i com a objecte d'ensenyament, i que, a 
més, també mitjançant els continguts impartits, 
faci possible la continuïtat del col·lectiu. I això no 

suposa, en cap cas, tancar-se a la resta del món, 
ben al contrari: no es podria obrir cap porta ni 
finestra al món si no es tingués una casa amb 
portes i finestres. L'única forma d'obrir-se al món 
i recórrer-lo és fent-ho des d'un punt de partida i 
dotats d'un equipatge donats. Ja veurem, després, 
per on ens duu el viatge, i quin nou equipatge 
adquirim, fins i tot veurem de quina part de 
l'equipatge que dúiem en sortir ens en desfem, o 
quina part en deixem al fons de la maleta.  

Al món només ens podem obrir des del que som, 
des d'allò que ens configura com a pertanyents a 
una part d'aquest món que després voldrem 
conèixer més àmpliament i que, de fet, l'escola ja 
ens haurà començat a apropat perquè, al cap i a fi, 
no ens podem entendre a nosaltres mateixos si 
prescindim del coneixement dels altres. Només 
no s'obre al món des de casa seua aquell a qui la 
hi han robada o enderrocada. 

I tot això no deu ser tan difícil d'entendre quan 
qualsevol poble lliure ho vol per a ell mateix. 
Fixeu-vos, per exemple en l'escola francesa, o en 
l'alemanya, o en la flamenca de Bèlgica, o en la 
quebequesa, o en l'escola castellana d'Astúries, 
Múrcia o Andalusia. És que aquests pobles no 
s'han dotat d'una escola en la seua llengua, i 
francesa, alemanya, flamenca, quebequesa o 
castellana en continguts? Poden qualificar-se de 
“nacionalistes” per això? És que això els 
converteix en una mena de radicals autocentrats? 
I són escoles tancades al món, aquestes? Diríeu 
que, per exemple, l'escola alemanya, fabrica 

individus tancats en si mateixos? Diríeu que no 
serveix per ensenyar altres idiomes, a més de 
l'alemany? 

Doncs, què ho fa que allò que no és dolent per als 
altres, ho sigui per als catalans?  

Si centrem els exemples en comunitats de 
dimensions similars a la nostra, com ara la 
noruega, la finesa o la danesa veurem que, en 
elles, allò que resulta característic, més enllà del 
que acabem de dir, és que els respectius sistemes 
educatius promouen decididament el pluri-
lingüisme de llurs estudiants, i és que, si el 
coneixement d'altres llengües sembla un bé 
desitjable per a tothom, encara ho sembla més per 
als membres de comunitats lingüístiques mitjanes 
com les adduïdes i com la nostra. En aquest 
sentit, podem subscriure, amb punts i comes, 
aquella part de l’enunciat de capçalera que ha 
suscitat aquesta resposta i que feia referència a la 
bondat de disposar d'un sistema educatiu 
plurilingüe que fomenti el coneixement d'altres 
llengües. De fet, el present sistema ja satisfà 
aquesta necessitat de saber altres llengües (o no 
surt, la totalitat de l'alumnat que hi estudia, 
plenament capacitat almenys en castellà?) Una 
altra cosa, és clar és que surti prou capacitat en 
d'altres llengües que també s'hi ensenyen. Si 
penséssim que no és així i que aquest és un 
objectiu igualment desitjable, aleshores caldria 
introduir les correccions que creguéssim oportu-
nes (i que no necessàriament haurien de consistir 
en la introducció de noves llengües vehiculars per 
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impartir matèries no lingüístiques: la pedagogia 
no és només qüestió només de quantitats Fixem-
nos, però, que en tot moment ens  referim a 
l'aprenentatge d'altres llengües. D'altres llengües, 
a més del català, s'entén. El paper central de la 
llengua catalana com a llengua de l'ensenyament, 
a Catalunya, no pot ser posat en qüestió per la 
necessitat de saber-ne d'altres, de llengües, ni 
aquest coneixement resta valor als arguments que 
ens fan subscriure la bondat de reservar aquest 
pa-per central català. Cal preguntar-nos, alesho-
res: ¿l'actual model (o l'actual model amb les 
modificacions secundàries que s'escaigui) és 
l'adequat perquè, en l'actual conjuntura històrica 
del nostre poble, els xiquets i les xiquetes de 
Catalunya surtin de la seua escola coneixent el 
català i, a més, com a mínim, una altra llengua? 

L'única resposta certa que podem donar és la 
següent: l'actual model és el que, en les actuals 
circumstàncies, garanteix un millor coneixement 
català (certament no l'ideal) i un coneixement del 
castellà igual o superior al que posseeixen els 
alumnes que surten del sistema educatiu de 
qualsevol país castellanoparlant. Per tant, si 
alguna modificació calgués introduir-hi en la 
relació a aconseguir els objectius de coneixement 
del català i de poliglotisme, aquest hauria  d'anar 
en el sentit de reforçar l'aprenentatge del la 
llengua catalana i d'altres llengües diferents de la 
castellana, que, comptat i debatut, és la que més 
bé coneixen els nostres estudiants. Obrir-se a les 
llengües del món, en el nostre cas, no passaria per 
incrementar la presència escolar de castellà sinó, 
més aviat, per tot el contrari. 

És clar que, alguns, quan parlen d'”obrir-se al 
món” en realitat parlen d'una altra cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTEIXEN  ELS HOMES SENSE NACIONALI-

TAT (UNA O MÉS D'UNA, PERQUÈ ELS IDENTITATS 

PODEN ARRIBAR A SER MOLT COMPLEXES), PERQUÈ, 

EN LA MESURA QUE PODEM TROBAR, EN CADA 

ÉSSER HUMÀ, ALMENYS TRES DIMENSIONS; 

FÍSICA, PSÍQUICA I SOCIAL, LA PERTINENÇA A 

UNA NACIONALITAT ÉS TAN INEVITABLE PER A 

SER UN HOME, COM LA POSSESSIÓ D'UN COS O 

D'UNA PERSONALITAT INDIVIDUAL. VAJA, QUE 

NO HI HA HOMES I DONES AL LLIMBS DEL 

COSMOPOLITISME, SINÓ QUE HI HA HOMES I 

DONES COSMOPOLITES PERQUÈ HI HA COSMOS, I 

EL COSMOS ÉS, PER DEFINICIÓ, UN CONJUNT 

COMPLEX I ORDENAT DE REALITATS SOCIALS 

CONCRETES. 

TOT AIXÒ NO DEU SER TAN DIFÍCIL D'ENTENDRE QUAN QUALSEVOL POBLE LLIURE 

HO VOL PER A ELL MATEIX. FIXEU-VOS, PER EXEMPLE EN L'ESCOLA FRANCESA, O EN 

L'ALEMANYA, O EN LA FLAMENCA DE BÈLGICA, O EN LA QUEBEQUESA, O EN 

L'ESCOLA CASTELLANA D'ASTÚRIES, MÚRCIA O ANDALUSIA. ÉS QUE AQUESTS 

POBLES NO S'HAN DOTAT D'UNA ESCOLA EN LA SEUA LLENGUA, I FRANCESA, 

ALEMANYA, FLAMENCA, QUEBEQUESA O CASTELLANA EN CONTINGUTS? PODEN 

QUALIFICAR-SE DE “NACIONALISTES” PER AIXÒ? ÉS QUE AIXÒ ELS CONVERTEIX EN 

UNA MENA DE RADICALS AUTOCENTRATS? I SÓN ESCOLES TANCADES AL MÓN, 

AQUESTES? DIRÍEU QUE, PER EXEMPLE, L'ESCOLA ALEMANYA, FABRICA INDIVIDUS 

TANCATS EN SI MATEIXOS? DIRÍEU QUE NO SERVEIX PER ENSENYAR ALTRES 

IDIOMES, A MÉS DE L'ALEMANY? 

DONCS, QUÈ HO FA QUE ALLÒ QUE NO ÉS DOLENT PER ALS ALTRES, HO SIGUI PER 

ALS CATALANS? 


