
 

 
 
Els catalans som com tothom i, per tant, no som, 
per naturalesa bilingües. Sí que som, però, com 
tothom, éssers dotats d'una habilitat lingüística 
que es desenvoluparà en una, o en dues, o en tres 
o en més llengües concretes durant el transcurs de 
les nostres vides. Allò que determinarà, 
finalment, que siguem monolingües, bilingües o 
polígots serà el nostre entorn, les condicions que 
ens imposa i les possibilitats que ens ofereix. 
 
Generalment s'accepta que tots els individus 
tenim una llengua inicial o, almenys, una llengua 
inicial preferent. Aquesta seria la primera llengua 
que parlaríem o aquella llengua que, alhora que 
mantenim contacte amb d'altre, que també 
comencen a ser conegudes per nosaltres, és la 
primera que dominem i fem servir com a llengua 
primera i de referència. D'acord amb això, no 
podríem dir, amb propietat, que els catalans, 
fóssim, sense més ni més, bilingües (de fet, ningú 
no seria, inicialment, bilingüe), sinó que ens hi  

 
fem. Dit d'una altra manera: que la omni-
presència de dues llengües (català i castellà) en el 
nostre entorn més immediat fa que, malgrat la 
llengua de relació familiar sigui una, ben aviat, a 
través del contacte sovintejat amb l'altra, aquesta 
sigui absorbida i incorporada al nostre bagatge 
lingüístic, de manera que, ben aviat, esdevenim 
bilingües d'una manera que podem qualificar 
d'involuntària. 
                                                                                           
De fet, seria això el que realment es vol dir quan 
s'afirma que “els catalans som bilingües”, si bé, 
quan es diu tal cosa, es dóna a entendre que el 
nostre bilingüisme seria una mena d'herència 
biològica: els catalans serien bilingües, com els 
escocesos serien pèl-rojos. Una cosa que, 
d’entrada estaria molt bé si fos perquè no és 
veritat. Allò cert és ni tots els escocesos són pèl-
rojos, ni tots els catalans són bilingües, en el 
sentit que acabem de dir. 
 
A Catalunya, una gran part de la població és 
monolingüe. I tots els monolingües compartei-
xen una mateixa característica: tenen com a llen-
gua inicial el castellà. A Catalunya, tots aquells 

 
que tenen com a llengua inicial el català 
esdevenen, ben aviat, bilingües en castellà (en 
casos molt concrets, fins i tot plurilingües: seran 
competents en català, castellà i en alguna altra 
llengua). Anàloga-ment, tots els qui tenen com a 
llengua inicial alguna diferent del català i del 
castellà (com ara el 2% dels catalans que 
declaren, en la darrera Enquesta d'Usos 
Lingüístics, de 2013, tenir com a llengua inicial 
l'àrab), ben aviat esdevindran bilingües almenys 
en castellà (i potser només en castellà). Per 
contra, no tots els qui tenen com a llengua inicial 
el castellà esdevindran bilingües (en català o en 
alguna altra llengua). Una part significativa 
d'aquest col•lectiu continuarà sent, al llarg de tota 
la seua vida, estrictament monolingüe, fins i tot, 
una part d'aquests, ni tan sols desenvolupa-ran 
competències passives en cap altra llengua 
(tampoc en català), és a dir, que no arribaran a 
entendre mai cap més llengua que la castellana. 
Així són les coses. I a la vista d'això és evident 
que ja podrem abandonar definitivament la idea 
que “els catalans som bilingües” (i que els 
escocesos són pèl-rojos). 

ELS CATALANS SOM BILINGÜES. 



No tots els catalans arriben a ser bilingües (en 
català i en castellà, que és del bilingüisme que 
parlem quan parlem de bilingüisme en aquest 
país) perquè, en realitat, el català i el castellà no 
tenen la mateixa presència a Catalunya. El 
castellà és omnipresent (d'entrada es troba a totes 
les llars de Catalunya, on arriba a través de la 
televisió, la ràdio, els videojocs, Internet, les 
xarxes socials, els DVD...) mentre que el català, 
senzillament, no ho és. Certament, la llengua del 
país té una presència important (si bé tot just 
estrenada o recuperada), però innegablement 
inferior a la del castellà i, a més, sempre en 
discussió. (Algú tem pel futur de RTVE? I per 
contra: té garantit el futur TV3? Quines cadenes 
de televisió públiques han desaparegut amb 
l'excusa de la darrera crisi econòmica? En quina 
llengua emetien? Doncs això.) Del cinema no cal 
ni parlar-ne, ni de la llengua del comerç o de la 
indústria. I podríem continuar per altres àmbits i 
sectors. Enlloc la situació no és diferent. I per 
això és que no tots els catalans són bilingües en el 
sentit que havíem aclarit. 
 
Hi ha una inexactitud, en l'acabat de dir, però. Sí 
hi ha un àmbit públic on el català sí que té un 
estatus prioritari, on és la llengua preferent i pel 
qual ningú no pot passar-hi passant de la llengua 

del país (cosa que pot fer tanta gent en la resta 
d'àmbits, i de fet fa, fins al punt que és possible 
néixer, viure i morir a Catalunya sense arribar a 
ni tant sols a entendre el català). Ens referim a 
l'escola. L'escola catalana, en llengua i continguts 
és l'únic àmbit públic en el qual, la presència del 
català és alta, i per això és l'únic àmbit que ens 
permet avançar cap allò que sovint es presenta 
com un ideal: que tots els catalans siguem 
bilingües. 
 
Per cert, és realment una objectiu desitjable 
arribar a ser bilingüe (o almenys bilingüe)? 
Sembla que tots coincidiríem a respondre 
afirmativament a aquesta pregunta, tant aquells 
que són profans en matèries lingüístiques i 
pedagògiques, com els experts en aquestes 
disciplines: tots coincidiríem a dir que el domini 
de més d'un codi lingüístic és una cosa desitjable 
en la mesura que incrementa les potencialitats 
individuals i ens obre a noves realitats, i ho seria 
també en la mesura que incrementaria les nostres 
capacitats cognitives, promovent la flexibilitat 
cerebral i facilitant l'aprenentatge d'encara més 
llengües. La desiderabilitat del bilingüisme sem-
blaria quedar fora de dubte, per tant. Per tant, en 
tot cas, la qüestió seria: cal que l'altra de les 
llengües (més enllà de la llengua original del 

país) en què és desitjable que esdevinguem 
bilingües sigui, obligatòriament, el castellà, o 
podria ser qualsevol altra llengua? Aquí el dubte 
restaria obert, si bé no es veu com podria 
articular-s'hi cap resposta afirmativa si no és a 
partir de consideracions estrictament de força 
(com ara: “és la llengua de l'Estat”) o xovinistes 
(que es resumirien en la idea que “el castellà té 
qualitats especials que el fan especialment 
desitjable”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESIDERABILITAT DEL BILINGÜISME 

SEMBLARIA QUEDAR FORA DE DUBTE. LA 

QÜESTIÓ SERIA: CAL QUE L'ALTRA DE LES 

LLENGÜES (MÉS ENLLÀ DE LA LLENGUA 

ORIGINAL DEL PAÍS) EN QUÈ ÉS DESITJABLE 

QUE ESDEVINGUEM BILINGÜES SIGUI, 

OBLIGATÒRIAMENT, EL CASTELLÀ, O PODRIA 

SER QUALSEVOL ALTRA LLENGUA? AQUÍ EL 

DUBTE RESTARIA OBERT, SI BÉ NO ES VEU COM 

PODRIA ARTICULAR-S'HI CAP RESPOSTA 

AFIRMATIVA SI NO ÉS A PARTIR DE 

CONSIDERACIONS ESTRICTAMENT DE FORÇA 

(COM ARA: “ÉS LA LLENGUA DE L'ESTAT”) O 

XOVINISTES (QUE ES RESUMIRIEN EN LA IDEA 

QUE “EL CASTELLÀ TÉ QUALITATS ESPECIALS 

QUE EL FAN ESPECIALMENT DESITJABLE”). 



NO TOTS ELS CATALANS ARRIBEN A SER BILINGÜES (EN CATALÀ I EN 

CASTELLÀ, QUE ÉS DEL BILINGÜISME QUE PARLEM QUAN PARLEM DE 

BILINGÜISME EN AQUEST PAÍS) PERQUÈ, EN REALITAT, EL CATALÀ I EL 

CASTELLÀ NO TENEN LA MATEIXA PRESÈNCIA A CATALUNYA. EL 

CASTELLÀ ÉS OMNIPRESENT (D'ENTRADA ES TROBA A TOTES LES LLARS 

DE CATALUNYA, ON ARRIBA A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓ, LA RÀDIO, ELS 

VIDEOJOCS, INTERNET, LES XARXES SOCIALS, ELS DVD...) MENTRE 

QUE EL CATALÀ, SENZILLAMENT, NO HO ÉS. CERTAMENT, LA LLENGUA 

DEL PAÍS TÉ UNA PRESÈNCIA IMPORTANT (SI BÉ TOT JUST ESTRENADA O 

RECUPERADA), PERÒ INNEGABLEMENT INFERIOR A LA DEL CASTELLÀ I, A 

MÉS, SEMPRE EN DISCUSSIÓ. (ALGÚ TEM PEL FUTUR DE RTVE? I PER 

CONTRA: TÉ GARANTIT EL FUTUR TV3? QUINES CADENES DE TELEVISIÓ 

PÚBLIQUES HAN DESAPAREGUT AMB L'EXCUSA DE LA DARRERA CRISI 

ECONÒMICA? EN QUINA LLENGUA EMETIEN? DONCS AIXÒ.) DEL CINEMA 

NO CAL NI PARLAR-NE, NI DE LA LLENGUA DEL COMERÇ O DE LA 

INDÚSTRIA. I PODRÍEM CONTINUAR PER ALTRES ÀMBITS I SECTORS. 

ENLLOC LA SITUACIÓ NO ÉS DIFERENT. I PER AIXÒ ÉS QUE NO TOTS 

ELS CATALANS SÓN BILINGÜES. 

A CATALUNYA, UNA GRAN PART DE LA POBLACIÓ ÉS MONOLINGÜE. I 

TOTS ELS MONOLINGÜES COMPARTEIXEN UNA MATEIXA 

CARACTERÍSTICA: TENEN COM A LLENGUA INICIAL EL CASTELLÀ. A 

CATALUNYA, TOTS AQUELLS QUE TENEN COM A LLENGUA INICIAL EL 

CATALÀ ESDEVENEN, BEN AVIAT, BILINGÜES EN CASTELLÀ (EN 

CASOS MOLT CONCRETS, FINS I TOT PLURILINGÜES: SERAN 

COMPETENTS EN CATALÀ, CASTELLÀ I EN ALGUNA ALTRA LLENGUA). 

ANÀLOGA-MENT, TOTS ELS QUI TENEN COM A LLENGUA INICIAL 

ALGUNA DIFERENT DEL CATALÀ I DEL CASTELLÀ (COM ARA EL 2% 

DELS CATALANS QUE DECLAREN, EN LA DARRERA ENQUESTA D'USOS 

LINGÜÍSTICS, DE 2013, TENIR COM A LLENGUA INICIAL L'ÀRAB), 

BEN AVIAT ESDEVINDRAN BILINGÜES ALMENYS EN CASTELLÀ (I 

POTSER NOMÉS EN CASTELLÀ). PER CONTRA, NO TOTS ELS QUI 

TENEN COM A LLENGUA INICIAL EL CASTELLÀ ESDEVINDRAN 

BILINGÜES (EN CATALÀ O EN ALGUNA ALTRA LLENGUA). UNA PART 

SIGNIFICATIVA D'AQUEST COL•LECTIU CONTINUARÀ SENT, AL 

LLARG DE TOTA LA SEUA VIDA, ESTRICTAMENT MONOLINGÜE, FINS I 

TOT, UNA PART D'AQUESTS, NI TAN SOLS DESENVOLUPARAN 

COMPETÈNCIES PASSIVES EN CAP ALTRA LLENGUA (TAMPOC EN 

CATALÀ), ÉS A DIR, QUE NO ARRIBARAN A ENTENDRE MAI CAP MÉS 

LLENGUA QUE LA CASTELLANA. AIXÍ SÓN LES COSES. 

  

 

Us recomanem que, abans de llegir aquesta resposta, llegiu la 16 i la 17. 


