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ADREÇAT A LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
 
 

 
Fa temps que s’escampen per Catalunya determinats tòpics en relació amb el model lingüístic que 
hauria de presidir la nostra comunitat, tòpics sustentats sobre certs valors (bilingüisme, obertura, 
cosmopolitisme...) que, malgrat ser molt abstractes i indefinits, en cap cas no són posats en qüestió 
(no és de bon to fer-ho). El resultat és una ideologia lingüística hegemònica que, tot intentant 
evitar de totes totes el conflicte lingüístic al qual ens aboca la voluntat supremacista castellana 
característica de l’estat Espanyol, ha acabat naturalitzant la presència del castellà a casa nostra i 
posant en dubte el caràcter de llengua pròpia que, en justícia, li correspondria al català. El 
resultat final és que, no sols no s’ha superat cap conflicte lingüístic, sinó que, s’ha perpetuat la 
situació de discriminació del català, al mateix temps que aquesta esdevenia invisible, i això pel fet 
que els catalanoparlants (habituals i esporàdics, actuals i futurs) han acabat assimilant com a 
normal la seua subordinació lingüística i a integrar com una actitud correcta i cortesa allò que, 
en realitat, no és res més que el desistiment dels seus legítims drets lingüístics i culturals, i sempre 
en benefici del manteniment d’uns privilegis que, en darrer terme ha estat erigits en base a la 
dominació militar i política. 
 

L’entramat ideològic que ha acabat invisibilitzant el conflicte lingüístic existent a les terres de 
parla catalana ha comportat, a més a més, el desarmament argumental dels catalanoparlants, 
que assisteixen ara, pràcticament indefensos, a un nou pas en el procés d’imposició de l’hegemonia 
lingüística del castellà a Catalunya. Em refereixo aquí, concretament, a l’ofensiva per descavalcar 
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el català de la posició preeminent que els darrers anys havia aconseguit assolir a l’escola del 
Principat (i, en menor grau a les Illes Balears), una posició que resulta totalment clau si és que 
encara pretenem un futur per a la nostra llengua.  
 

Aquesta ofensiva, que té un dels seus moments cabdals en la nefasta sentència de 28 de juny de 
2010, del Tribunal Constitucional, contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, es lliura, 
entre d’altres fronts, en el del camp ideològic, on s’intenta fer passar botxins per víctimes i on es 
criminalitza l’existència d’un escola catalana en llengua i continguts, tot cercant fer aparèixer 
entre els catalans un sentiment de culpabilitat pel fet de reclamar, per a la seua escola, allò que 
caracteritza i es dóna per descomptat en l’escola de qualsevol país lliure i normal arreu del món 
(incloent aquí l’escola de les comunitats autònomes espanyoles de llengua castellana). 
 

L’argumentari que segueix intenta mostrar al lector fins a quin punt, les tòpics lingüístics que ara 
ocupen la centralitat del debat sobre la política lingüística que li escauria a Catalunya 
(àmpliament difosos els darrers 25 anys per mitjans de comunicació i pretesos intel•lectuals que 
cerquen retornar al català a la situació prèvia a 1979), constitueixen afirmacions inconsistents 
amarades d’una característica mala fe, i proporcionar, alhora, justament mitjançant el 
desemmascarament d’aquests tòpics (però també amb alguns aclariments i definicions), 
l’instrumental argumental que els catalans (sigui el que sigui el seu origen i la seua llengua 
habitual i d’identificació) necessiten per defensar-se dels qui cerquen criminalitzar-los cada cop 
que es rebel•len contra l’assimilació forçada i els esforços constants de l’Estat per eliminar-nos 
com comunitat cultural diferenciada. 
 

Jordi Martí Monllau 
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QUÈ ÉS LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA? 

Quan enviem els nostres fills a fer una estada 
lingüística a Irlanda o a Anglaterra per tal 
que aprenguin anglès en un entorn on 
aquesta llengua sigui omnipresent i, per tant, 
necessària per comunicar-se i desenvolupar 
les activitats quotidianes, aleshores optem 
per un programa d'immersió. Dit d'una altra 
manera: la immersió lingüística és el nom que 
rep qualsevol mètode d'aprenentatge de 
llengües en què, partint d'un plantejament 
pràctic i comunicatiu, la llengua a aprendre 
és, alhora, l'ensenyada, la que vehicula 
l'ensenyament i la de l'entorn de la classe i 
del seu context immediat (pati, altres 
dependències del centre, llengua de relació 
amb la comunitat educativa...). Aquesta 
metodologia és considerada la més efectiva 
per a l'adquisició d'una llengua que no sigui 
la materna (també anomenada llengua 
inicial). Per això els programes immersius 
estan tan sol·licitats a l'hora d'aprendre 
llengües estrangeres (i es fan pagar tant, 
quan no es troben implementats en 
l'ensenyament públic). 
 

El fet que, en l'actualitat, i per causa de 
l'arribada massiva de població immigrada 
des de la segona meitat del segle XX, el català 
hagi esdevingut la llengua materna (inicial) 
de tan sols el 31% de la població, dificulta 
enormement que sigui adquirida d'una 
manera adequada per part de la major part 
de la població escolar, si no és recorrent a la 
metodologia immersiva. La immersió, per 
tant, s'ha convertit en l'única garantia que la 
població catalanoparlant pugui veure 
respectat el seu dret fonamental a usar amb 
normalitat la seua llengua al seu domini 
lingüístic i l'única manera que la població 
procedent de fora d'aquest pugui incorporar 

el català al seu bagatge lingüístic i trobar-se 
en disposició d'usar-lo amb normalitat i 
fluïdesa. Sense la immersió lingüística, la 
majoria de la població catalana seria 
monolingüe, els catalanoparlants tendirien a 
veure la seua llengua reduïda a usos 
merament domèstics i privats i els encara no-
cataloparlants veurien minvades les seues 
oportunitats (i això alhora que s'afavoriria la 
fragmentació social). 
 

ON ES PRACTICA? 
 

La immersió, tal com hem assenyalat en 
explicar en què consisteix, és la millor 
metodologia perquè els nous catalans no es 
vegin apartats de la comunitat catalana 
original i discriminats per aquest fet, i perquè 
els catalanoparlants siguin respectats en el 
seu dret fonamental a usar el català en el 
territori on és llengua natural. Per això 
mateix, dificultar o impedir l'aplicació 
d'aquest mètode pedagògic constitueix una 
atemptat contra els drets dels uns i dels 
altres. 
 

La immersió lingüística es practicada fona-
mentalment en tres tipus de casos: 
 

 Estudiants visitants que participen en 
estades lingüístiques en països la 
llengua dels quals es vol aprendre.  

 

 Adquisició de la llengua de la societat 
d'acollida per part de la població 
escolar nouvinguda (així, per exemple, 
s'aplica la immersió lingüística en 
anglès amb els estudiants d'origen 
hispà a Califòrnia, o, als cantons 
germanòfons de Suïssa, la immersió en 
alemany, amb els estudiants proce-
dents dels catons de llengua francesa o 
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italiana, o la immersió en castellà amb 
tots els estudiants que s'incorporen als 
sistemes educatius de les comunitats 
autònomes de llengua castellana a 
l'Estat Espanyol). Aquesta metodologia 
resultaria especialment indicada quan 
la població nouvinguda re-presenta un 
contingent molt alt de persones. 

 

 Ensenyament de les llengües que, 
després d'haver estat minoritzades en 
el seu mateix territori, aspiren a 
recuperar la situació de normalitat que 
els correspondria de no haver estat 
perseguides i el seus parlants discrimi-
nats (seria, per exemple el cas de la 
immersió en francès en la província 
canadenca de Quebec o de la immersió 
en català a Catalunya i les Illes 
Balears). 

 

QUINA ÉS LA FINALITAT DE IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA? 
 

La immersió lingüística és, estrictament, un 
mètode d'ensenyament de llengües, per tant, 
l'objectiu que persegueix és l'aprenentatge 
efectiu de la llengua en què es realitza la 
immersió. No és ni un concepte polític, ni 
tampoc moral. 
 

Les finalitats que aquest mètode ens permet 
atènyer són: 
 

 Aconseguir que la població escolar que 
no tingui el català com a llengua 
materna (inicial), l'adquireixi de ma-
nera completa i la pugui parlar amb 
fluïdesa. 

 

 Aconseguir que la població escolar de 
llengua inicial catalana pugui afermar-

se en el domini d'aquesta llengua, 
malgrat que no sigui la majoritària dels 
mitjans als comunicació, que tingui 
una presència molt minoritària en la 
indústria de l'oci i que, sovint, tampoc 
no sigui la d'ús i presència majoritaris 
al carrer. 

 

 La immersió lingüística en català és 
l'únic mètode pel qual l'autoritat 
educativa del nostre país pot acomplir 
el mandat legal que té (tant per part de 
l'Estat com per part del Parlament de 
Catalunya), que tots els nois i noies 
acabin la seua escolarització obligatò-
ria a casa nostra coneixent les dues 
llengües que hi són oficials, ja que una 
d'aquestes llengües, la catalana, en no 
comptar amb les condicions socials 
adequades que en facilitin l'adquisició 
espontània per part d'un percentatge 
molt alt de la població, només podrà 
ser incorporada al bagatge lingüístic 
general mitjançant el seu aprenentatge 
en l'entorn escolar, en les condicions 
òptimes que només la metodologia 
immersiva procura. 

 

 La immersió és també un dels mitjans 
imprescindibles per garantir la 
pervivència de la comunitat lingüística 
catalana, el respecte als drets del seus 
integrants i la recuperació de la 
normalitat del català després dels 
sistemàtics intents de lingüicidi als 
quals ha estat històricament sotmès.  

 

 Proporciona a les persones que viuen a 
Catalunya i que no tenen els català com 
a llengua inicial la possibilitat 
d'accedir a totes aquelles oportunitats 
(socials, laborals i culturals) que es 
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vehiculen en aquesta llengua i per a les 
quals el domini del català és impres-
cindible. 

 

La immersió lingüística en català és, en 
definitiva, un mitjà necessari per garantir la 
igualtat de drets i d'oportunitats entre tots 
els ciutadans de Catalunya, la seua integració 
en termes d'igualtat i la convivència social en 
el si de la nostra comunitat, a més d'un mitjà 
necessari per esmenar la injustícia històrica 
de la qual han estat víctimes els catalans, 
quan encara se n'és a temps.  
 

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA ÉS EL MÈTODE 
MÉS ADEQUAT PER AL TRACTAMENT DE 
LA LLENGUA CATALANA A L'ESCOLA? 
 

Com ja hem dit, la metodologia immersiva és 
el mitjà més adequat per a l'ensenyament de 
les llengües que, després d'haver estat 
minoritzades en el seu mateix territori, 
aspiren a recuperar la situació de normalitat 
que els correspondria de no haver estat 
perseguides i discriminades, i el mitjà més 
adequat per a l'adquisició de la llengua de la 
societat d'acollida per part de la població 
escolar nouvinguda, sobretot quan aquesta 
suposa un contingent molt alt de persones. 
Per tant, sembla com si la immersió 
lingüística fos una metodologia especialment 
pensada i dissenya per al cas de Catalunya. 
 

Diguem-ho d'una altra manera: si la 
immersió és el mètode d'ensenyament de 
llengües amb més demanda arreu del món, 
aquell cercat per l'anomenat "turisme 
lingüístic" i el que ha inspirat les estades 
lingüístiques internacionals, què ho fa que 
aquí hi hagi qui el consideri nociu? I encara: 
si és la metodologia considerada més 
adequada a indrets com Quebec, Suïssa o 

Califòrnia, per què no ha de ser-ho a casa 
nostra?  
 

I encara una darrera consideració, que 
sembla definitiva: si la immersió és el mètode 
considerat més adequat i l'efectivament 
emprat a les comunitats autònomes de l'Estat 
Espanyol de llengua castellana, per què no 
hauríem de considerar-lo bo a les de llengua 
catalana (o basca o gallega). 
 

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA ÉS UNA 
IMPOSICIÓ? 
 

La immersió és el millor mètode per garantir 
els objectius marcats per la legislació 
educativa estatal i catalana, el millor mètode 
per adquirir la llengua del país per part de la 
població immigrada, el millor mètode perquè 
aquells qui tenen el català com a llengua 
inicial mantinguin un domini òptim d'aquesta 
llengua, un mitjà necessari per garantir la 
igualtat d'oportunitats, la integració i la 
convivència socials, i un instrument que 
contribueix decisivament a rescabalar els 
ciutadans de Catalunya de la persecució 
lingüística i cultural a què han estat 
històricament sotmesos. Per tot això, la 
immersió lingüística no pot ser considerada 
mai una imposició, sinó que només pot ser 
vista com un dret i una de les claus del nostre 
estat del benestar. 
 

Una consideració complementària: el català 
és la llengua de Catalunya, i Catalunya l'únic 
lloc del món on els catalans poden usar amb 
plenitud i normalitat la seua llengua. Quin 
sentit té, aleshores, parlar d'imposició quan la 
immersió és l'única metodologia que 
garanteix que allò que és, i és normal que 
sigui, continuï sent? 
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Es pot dir que el castellà s'imposa a Castella o 
a Andalusia (on és l'única llengua oficial, 
l'única llengua vehicular a l'escola i llengua 
d'obligat coneixement)? Doncs si allí no es 
pot dir, aquí tampoc. O és que allò de la 
igualtat tenia lletra petita? 
 

(Per cert, si parlem d'imposicions, potser 
hauríem de recordar que la Constitució de 
1978 determina el coneixement del castellà 
com un deure per tothom, castellanoparlants 
inicials o no). 
 

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA ÉS UN 
MÈTODE DISCRIMINATORI? 
 

Ben lluny de comportar cap mena de 
discriminació lingüística, la immersió 
constitueix el mitjà més efectiu d'entre 
aquells que disposa el nostre país per evitar 
la discriminació dels individus per raons de 
llengua, ja que és l'únic mitjà al nostre abast 
que permet el coneixement efectiu i, per tant, 
l'ús, de les dues llengües oficials, i l’únic que 
garanteix que els ciutadans que no tenen el 
català com a llengua inicial puguin accedir a 
les oportunitats laborals, culturals i socials 
que sols són assequibles a través del 
d'aquesta llengua (cosa que, en sentit 
contrari, no els succeeix, als ciutadans de 
llengua inicial catalana, tots ells amb un 
domini complet del castellà).  
 

La immersió és l'instrument principal amb 
què compta el nostre país per bilingüitzar la 
totalitat de la població, de manera que, sense 
ell, els únics ciutadans bilingües serien els de 
llengua inicial catalana, la qual cosa els 
impediria viure amb normalitat en la seua 
llengua en el domini lingüístic que els és 
propi. Si això succeís, sí que ens trobaríem 
davant d'una situació de discriminació. La 

immersió és una porta a l'enriquiment 
lingüístic. 
 

NINGÚ NO HAURIA DE DIR RES SOBRE LA 
LLENGUA QUE ES PARLA AL PATI O SOBRE 
LA LLENGUA QUE L'ALUMNAT PARLA AMB 
EL PROFESSORAT FORA DE CLASSE. 
 

La llengua, en tant que objecte d'estudi, no és 
equiparable a matèries com les ciències 
naturals, o la historia, perquè la llengua no és 
un contingut conceptual, sinó una habilitat, o 
més ben dit, un conjunt d'habilitats produc-
tives (parlar, traduir escriure) i receptives 
(comprensió lectora i comprensió oral). 
L'aprenentatge d'una llengua, per tant, no pot 
limitar-se al seu estudi en hores de classe, 
sinó que li escau l'exercici pràctic sistemàtic i 
sovintejat en situacions comunicatives reals. 
 

No dic res que no sapiguem. O no és 
justament això el que donem a entendre quan 
afirmem que per aprendre bé una llengua cal 
que passem un temps en un entorn en el qual 
es faci necessari de parlar-la? No és 
justament per això que enviem els nostres 
fills a fer estades lingüístiques, o un dels 
motius que fan que tants estudiants 
universitaris optin per passar un temps a 
Anglaterra, a França, a Alemanya o Itàlia (per 
dir només algunes de les destinacions més 
freqüents)? No és potser aquest un dels 
motius pels quals la Unió Europea promou la 
mobilitat de l'alumnat que cursa estudis 
superiors mitjançant programes com el 
conegudíssim Erasmus? 
 

Doncs bé, si un entorn comunicatiu on posar 
en pràctica les habilitats lingüístiques 
apreses a classe resulta del tot imprescin-
dible per aprendre una llengua, digueu: en el 
cas del català, on poden trobar aquest entorn 
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els estudiants de gran part del territori català 
que no tenen el català com a llengua inicial i 
que, a més, tenen com a companys i 
companyes altres estudiants per als quals 
tampoc no és el català llengua inicial? 
 

L'entorn escolar en tota la seua dimensió i 
varietat de situacions acaba resultant per a 
gran part dels nostre estudiants, l'únic entorn 
on realitzar una pràctica sistemàtica i 
sovintejada del català i, per tant, no pot 
desaprofitar-se. És ben lògic i raonable que 
així sigui, des d'un punt de vista estrictament 
pedagògic. On és el problema? És que potser, 
en una estada lingüística immersiva a 
Irlanda, per exemple, no s'estableix com a 
norma bàsica, que l'únic idioma que es podrà 
emprar, a dins i a fora de classe, serà l'anglès, 
i això, a tothom, no sols li sembla bé, sinó que, 
a més, probablement no triaríem un 
programa d'ensenyament d'aquesta llengua 
on es descurés aquest aspecte tan essencial? 
Llavors, per què, quan es tracta de fer el 
mateix amb el català, n'hi ha que ho veuen 
com un problema? Per raons pedagògiques 
no serà, segur. 
 

D'altra banda, hem de valorar el fet que 
l'escola és, pròpiament, un parèntesi, un 
indret al qual no s'hi traslladen els prejudicis 
de la societat a la qual dóna servei, ni tampoc 
s'hi reprodueixen els usos i costums 
ordinaris. Tot això queda suspès en l'entorn 
escolar, perquè l'escola és una eina per 
comprendre el món i repensar-lo, no un espai 
on reproduir-lo acríticament. Volem que els 
nostres fills i filles surtin de l'escola havent 
desenvolupat la seua capacitat crítica i, per 
tant, sent capaços de canviar el món, si 
s'escau, no de clonar-lo perquè abans el món, 
també a través de l'escola, els ha clonat a ells.  
 

Si admetem que en les concepcions i els usos 
lingüístics de la societat catalana actual el 
català juga un paper secundari que el posa en 
perill de residualització, i que aquesta 
situació és conseqüència d'una discriminació 
històrica injustificable i no de la menor vàlua 
intrínseca del la llengua, llavors, ¿no és 
exigible a l'escola que repari aquest estat de 
coses de la mateixa manera que ajuda els 
xiquets i xiquetes a superar les actituds i els 
estereotips sexistes o racistes, o que, en 
definitiva, els estimula a superar els pre-
judicis en general? I quina altra manera hi ha 
de canviar els usos lingüístics dominants que 
mostrant, a través de la pràctica, que els usos 
poden ser uns altres? Fora de l'escola ja faran 
allò que voldran, però que no sigui perquè es 
pensin que no es pot fer res més, perquè les 
coses són com són perquè és natural que 
siguin així: les dones a la cuina i el català per 
parlar-lo només amb els qui ja el parlaven de 
petits a casa.  
 

QUÈ ÉS L'ESCOLA CATALANA? 
 

L'escola catalana és l'escola que volem per a 
Catalunya, l'escola que es mereixen els 
nostres fills, els xiquets i les xiquetes d'un 
tros de terra com qualsevol altre, amb la 
particularitat que és el nostre i és aquell on 
volem viure, i viure-hi junts. L'escola catalana 
és aquella que no amaga als nostres fills d'on 
vénen, que no els oculta res del que han vist i 
viscut els seus pares, i els pares del seus 
pares, i els pares d'aquests..., una escola que 
fa possible l'aprenentatge de la llengua de 
Catalunya i atorga a aquesta el lloc de 
preferència que naturalment li correspon 
com a llengua transmissora de coneixements 
i d’experiències, un lloc que només ha perdut 
o se li ha qüestionat des de la força exercida 
des de fora de Catalunya (i el lloc se li 
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atorgaria a qualsevol altra llengua viva, 
moderna i de llarga tradició cultural, a 
l'indret on es parlés, sempre que aquest lloc 
fos un país lliure). És l'escola que ens 
cohesiona i que forma ciutadans crítics, 
cultes, desvetllats, alhora que els prepara 
perquè puguin esdevenir bons professionals. 
L'escola catalana és, en fi, l'escola que ens 
retorna la dignitat, alhora que obre els 
nostres fills al món i els ensenya també altres 
llengües. 
 

Ara bé, si l'acabat de dir encara no us aclareix 
què és i què volem que sigui l'escola catalana, 
us direm ara què no és i què no volem que 
sigui, perquè potser el revers de la moneda 
ens ajudarà a entendre més i millor l'anvers 
acabat de descriure. 
 

L'escola catalana no és, ni volem que sigui, 
una escola que, com la que tradicionalment 
hem viscut, oculti, als catalans, Catalunya i la 
seua història, una escola dissenyada des de 
fora del país i al marge de les nostres 
institucions democràtiques, una escola on 
sigui optatiu estudiar en català o en la qual 
aquesta llengua no pugui ser apresa 
correctament, i no calgui acreditar el seu 
coneixement al final de l'ensenyament 
obligatori. L'escola catalana no és, ni volem 
que sigui, una escola on siguin els jutges els 
qui decideixin la llengua vehicular de les 
matèries impartides, i que ho facin sobre 
criteris polítics, que no pedagògics, i fent 
valdre el principi que un de sol pot imposar-
se a la majoria, ni que aquesta sigui tota la 
resta. L'escola catalana no és ni volem que 
sigui, en definitiva, la mateixa escola que 
existeix a la resta de l'Estat, fora de 
Catalunya, perquè tampoc a la resta de l'Estat 
voldrien que la seua escola fos la d'aquí i no 
la seua.  

 

UN MODEL COM EL DE L'ESCOLA 
CATALANA ÉS ÚNIC EN EL MÓN? 
 

En la mesura que per escola catalana 
entenem una escola atenta a les especificitats 
dels alumnes catalans, que no alieni els 
xiquets i les xiquetes de la història del país, 
de la seua cultura i de la seua llengua, que 
sigui capaç d'integrar els nous catalans que 
arribin per viure amb nosaltres, que 
contribueixi a cohesionar-nos a tot plegats en 
una comunitat solidària, i que formi 
ciutadans crítics i oberts al món, el model 
d'escola catalana segueix els mateixos 
principis que animen la institució escolar 
arreu del món. 
 

Una escola catalana en continguts i llengua a 
Catalunya és tan normal com una escola 
portuguesa en llengua i continguts a Portugal. 
És clar que, si l'any 1668 Portugal no hagués 
recuperat la seua independència respecte de 
la corona hispànica, avui en dia aquesta 
escola portuguesa en llengua i continguts 
potser no seria vista com a normal per a 
Portugal. Això, però, demostraria que els 
dubtes que de vegades alguns manifesten en 
aquestes matèries no són per raons 
lingüístiques, ni culturals, ni pedagògiques, ni 
ètiques, sinó per raons estrictament 
polítiques. I tots convindrem que aquesta 
mena de política no hi té res a fer a l'escola.  
 

Ara, que si algú encara dubta de la bondat i 
normalitat de l'escola catalana, que es 
pregunti: com no ha de ser normal si ha estat 
un model d'escola capaç d'acollir amb 
normalitat centenars de milers d'estudiants 
arribats d'arreu del món en diverses onades 
migratòries, i fer-ho sense que ningú no hi 
hagi vist res d'estrany, en aquest model? 
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HAURIEN DE COEXISTIR ALTRES MODELS 
D'ESCOLA A CATALUNYA, AL MARGE DEL 
DE L'ESCOLA CATALANA? 
 

És habitual que, en moltes societats 
plenament normalitzades, coexisteixi el 
model universal d'escola propi d'aquella 
societat amb escoles sostingudes per 
institucions foranes que segueixen d'altres 
models escolars (justament els de les 
societats on tenen origen i seu aquelles 
institucions que les sostenen). A Catalunya no 
tindria per què ser diferent, sempre és clar, 
que es tractés del mateix cas, és a dir, d'allò 
que hem anomenat una "societat normalit-
zada". Definim doncs aquesta noció i vegem 
si la societat catalana s'hi ajusta i, si ho fa, fins 
a quin punt. 
 

Convindrem tots que una bona definició 
"societat normalitzada" seria aquella que fes 
referència a una comunitat bàsicament 
cohesionada, amb estabilitat institucional i 
econòmica, on es respectessin de manera 
plena els drets fonamentals i on aquest estat 
de coses no estigués en risc. Afortunadament 
(i gràcies a l'esforç dels homes i dones 
d'aquest país i al dels qui ens han precedit), 
la societat catalana respon, en l'essencial, a 
aquesta definició. No seríem però, honestos, 
si obviéssim que, en la mesura que entre els 
drets fonamentals dels individus hi ha el de 
conservar la pròpia identitat cultural i el 
d'usar amb plenitud i normalitat la pròpia 
llengua en el territori que constitueix el seu 
domini lingüístic,1 a Catalunya aquest dret 
fonamental no es troba garantit. I és que, com 
pot estar garantit el dret a usar amb plenitud 
una llengua en un territori on no tothom que 
hi viu l'entén, un 20% de la població declara 
no saber-la parlar i encara un percentatge 
semblant declara no saber-la llegir? Com pot 

estar garantit el dret fonamental a viure en 
català a Catalunya (cosa que hauria de poder 
ser tan normal com fer-ho en castellà al 
domini hispanoparlant o en portuguès al 
lusòfon) quan més del 40% de la població 
que hi viu procedeix de fora del domini 
lingüístic català, i on només un 31% declara 
tenir-lo com a llengua inicial? 
 

En almenys un aspecte, per tant, la societat 
catalana no pot considerar-se una "societat 
normalitzada" i és justament un aspecte en el 
qual l'escola jugar un paper essencial i 
insubstituïble. Això ens portaria a concloure 
que no seria desitjable que, en la societat 
catalana actual, coexisteixin diversos models 
d'escola, sobretot, si aquests models poden 
arribar a suposar una competència seriosa 
per a l'escola catalana. 
 

LA LLENGUA SEMPRE ÉS UNA QÜESTIÓ 
D'ELECCIÓ PERSONAL. 
 

De debò que es tria quina és la llengua 
inicial? Afirmar que es pot triar la llengua 
inicial equivaldria a afirmar 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 
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lingüística quan és el cas que totes les 
llengües entre les quals s'hagi de poder fer la 
hipotètica elecció siguin igualment cone-
gudes, per un mateix, i per a la resta 
d'interlocutors potencials (o almenys per la 
gran majoria d'ells), i aquestes característi-
ques, 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 la llibertat dels qui 
aspiressin 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 estudiï 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. 
 

ELS PARES HAURIEN DE PODER DECIDIR 
LA LLENGUA D'INSTRUCCIÓ (VEHICULAR) 
DE L'ESCOLA DELS SEUS FILLS. 
 

L'afirmació, d'entrada, sembla prou raona-
ble. 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 
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quins materials didàctics de suport caldrà 
emprar. Molt menys encara decidim sobre els 
continguts curriculars, ni 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 ens 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.2 

 

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, 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 (pedagò-
giques, 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 
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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 al 
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 no 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 dels meus fills ni 
meua, sinó que és de tothom i per a tothom. 
El model d'escola el decidim, no personal-
ment, 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 val-
dria 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”? 
 

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I L'ESCOLA 
CATALANA AFAVOREIXEN EL FRACÀS 
ESCOLAR DE L'ALUMNAT QUE NO TÉ EL 
CATALÀ COM A LLENGUA INICIAL. 
 

Aquesta és una afirmació que darrerament se 
sent força. De fet, fins i tot ha estat emprada 
com a argument contra l'escolarització en 
català pel govern balear de José Ramón 
Bauzá: aquells xiquets i xiquetes que no 
tenen el català com a llengua inicial, 
s'enfrontarien a més dificultats en l'apre-
nentatge que no pas els qui sí que la tenen. 
 

Un altre cop, si aquesta idea fos certa, ens 
trobaríem amb una paradoxa: l'escolarització 
en català de l'alumnat no catalanoparlant 
inicial seria vist com un prejudici, i seria vist 
com un prejudici per part de persones que, 
no sempre, però sí possiblement en la 
majoria de casos, tanmateix no trobarien 
perjudicial per l'escolarització dels seus fills 
que la llengua vehicular fos alguna de 
prestigiada, una d'aquelles llengües que 
tothom sol coincidir a considerar un capital 
molt valuós, com ara l'anglès, el francès o 
l'alemany (llengües amb poder polític i 
econòmic al seu darrere). 
 



 

 

 
14 

I, efectivament, en això darrer, tindrien raó, 
perquè el seus fills, en ser escolaritzats en 
una llengua diferent de la seua inicial, 
iniciarien l'assimi·lació d'un nou codi 
lingüístic, sense prejudici del que ja tenen 
adquirit i sense que això els suposés cap més 
dificultat que la pròpia de tot aprenentatge, 
que sempre ho és d'alguna cosa que no sé 
sap, encara. 
 

L'únic que canviaria seria el mètode 
d'aprenentatge. Així, si el xiquet aprengués, 
en els seus primers anys d'escolarització, a 
llegir, escriure i perfeccionar l'expressió en la 
seua llengua inicial, s'emprarien determinats 
mètodes segons una planificació i una 
temporalització determinades. Per contra, si 
aprengués a llegir, escriure i expressar-se en 
una llengua diferent de la inicial, mètodes, 
planificació i temporalització serien uns 
altres. El resultat, en el primer cas seria que, 
passat un temps x, hauria adquirit la 
lectoescriptura en la seua llengua inicial. En 
el segon cas, el resultat seria que, passat un 
temps x+n, hauria desenvolupat la 
lectoescriptura en una altra llengua diferent 
de la seua inicial, sense que hagués perdut el 
coneixement d'aquesta. I qui sabrà més coses 
aleshores? Qui hauria sortit guanyant? 
Centrant-nos ara en el nostre model escolar 
actual: l'alumne que no té el català com a 
llengua inicial haurà desenvolupat la 
capacitat lectoescriptora en català i en la seua 
llengua inicial (si és que aquesta és el 
castellà) en un temps x+n, exactament igual 
que l'alumne que té el català com a llengua 
inicial, que també haurà desenvolupat la 
capacitat lectoescriptora en aquestes 
mateixes llengües, en el mateix temps x+n, 
amb l’única diferència que, mentre el primer 
no hauria après català sense l’escola, el segon 
igualment hauria adquirit, en una durada de 

temps equivalent, el castellà per la mera 
pressió ambiental (per tant, en aquest cas, 
l’escola, a la pràctica, només serveix com a 
eina de consolidació). A partir d’aquí, tots dos 
avançaran per igual (sempre que les seues 
condicions personals, familiars i socials 
siguin les mateixes, és clar). 
 

Però, potser dirà algú, què passa si l'alumne 
no és escolaritzat des del primer any de 
l'educació infantil, sinó més tard? Doncs 
aleshores, en efecte, s'enfronta a una 
dificultat superior, però aquesta dificultat se 
la trobaria igualment si l'escolaritzessin en 
castellà fora de Catalunya, o se la trobaria si 
l'escolaritzessin en castellà a Catalunya. La 
solució, però, torna a ser la mateixa, sols que 
ara el mètode serà diferent; adaptat a les 
característiques específiques d'aquesta mena 
alumnat. Marxar del propi país i integrar-se 
en una nova societat sempre és un repte. I 
adaptar-se a un nou model escolar també ho 
és. Les dificultats, però, se superen com s'han 
superat sempre: amb temps, esforç i, en el cas 
de l'escola, amb els mitjans i la metodologia 
adequada i, si fos menester, amb adaptacions 
curriculars. 
 

«D'acord, d'acord», potser s'exclamaran en-
cara, però i en el cas que l'alumne nouvingut 
tingui el castellà com a llengua inicial? Doncs 
aleshores com tothom, perquè tothom és 
igual: acollida, programa de transició i 
endavant. D'entrada es trobarà amb una 
dificultat amb la qual no s'hagués trobat 
d'arribar a un país on la llengua del sistema 
educatiu fos la mateixa que la de la societat 
de partida, és lògic, però és que aquí la 
llengua pròpia és el català, i això no és una 
cosa que es pugui obviar, perquè els drets 
fonamentals dels qui aspiren a viure en català 
a Catalunya... bé que caldrà respectar-los, o 
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no? I ja hem vist la importància que revesteix 
l'escola catalana per garantir aquest respecte. 
A més, la dificultat afegida té una recom-
pensa: l'aprenentatge d'una llengua nova, 
d'una llengua que, a més, li obrirà de bat a bat 
totes les portes de la societat que han triat 
per viure-hi. ¿I no és aquesta, potser una de 
les funcions de l'escola, de fet potser la 
principal? Fet i fet, adaptar-se a una nou 
model escolar i a una nova llengua vehicular 
és també allò que fan els nois i noies de 
llengua inicial catalana quan marxen fora i 
s'hi escolaritzen. Normal. 
 

En fi, que l'enunciat de l’encapçalament no 
sols no és veritat, sinó que oculta una bona 
dosi de mala fe (o de supremacisme, és a dir, 
de la creença, sovint implícita que hi ha 
alguns que ho han de tenir tot pagat, no 
importa el preu ni qui pagui la factura). No hi 
ha cap problema, i en els casos en què pot 
parlar-se de dificultat sobreafegida (alumnat 
immigrant), se soluciona i tothom hi surt 
guanyant. 
 

Que l'enunciat inicial és gratuït ho demostra 
el fet que, amb dades empíriques a la mà, els 
estudiants catalans assoleixen les mateixes 
competències en acabar l'escolarització 
obligatòria, i això amb independència de 
quina és la seua llengua inicial. És més, el fet 
que model d'escola catalana garanteixi 
l’assoliment precoç de competències en dues 
llengües comporta molts avantatges cognitius 
a l’hora d’aprendre nous idiomes en 
comparació amb les persones monolingües. I 
potser també serà interessant de fer notar 
que els resultats en coneixements de llengua 
castellana són una mica més alts a Catalunya 
que a altres zones de l’Estat espanyol 
pertanyents al domini lingüístic castellà. 
Afegim encara que els estudis disponibles 

apunten que l'assoliment precoç de 
competències en dues llengües tindria un 
impacte positiu en el desenvolupament i el 
rendiment cognitiu general de les persones, 
ja que n'incrementaria la capacitat 
d’adaptació, els proporcionaria més 
flexibilitat cognitiva, més control de l’atenció 
i hi retardaria l’aparició de símptomes de 
demència.3 

 

DE DEBÒ EL MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR 
CATALÀ PROMOU L'APRENENTATGE DE 
LLENGÜES I LA COHESIÓ SOCIAL? 
 

El model d'escola catalana i el mètode 
d'immersió lingüística s'inspiren en les 
propostes pedagògiques que, arreu del món, 
han tingut èxit a l'hora d'intentar donar 
resposta a situacions com la nostra, en què 
conviuen parlants de diverses llengües, dues 
de les quals, amb molt, les majoritàries, però 
on només els parlants inicials d'una 
d'aquestes dues llengües són els qui acaben 
esdevenint, tots ells, bilingües, mentre que 
els parlants de l'altra llengua majoritària 
romanen, molts o la majoria d’ells, 
monolingües (perquè és la llengua inicial 
d'aquests la que gaudeix de més presència en 
els mitjans de comunicació i d'un major 
potencial demogràfic). 
 

Aquesta mena de situacions (i la nostra és 
una d'elles) es mantindrien i, de fet, 
s'agreujarien fins dur la llengua menys 
afavorida a la desaparició, de no fer-s'hi res, 
és a dir, de no articular-se un model educatiu 
que mirés de compensar de manera efectiva 
aquella asimetria inicial. Per tant, el model 
lingüístic actual de l'escola catalana, en la 
mesura que està pensat per afavorir aquesta 
compensació, resulta el més efectiu alhora 
d'ensenyar l'altra llengua majoritària a 
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aquella part de la població no bilingüitzada 
en ella. 
 

A més, com ja hem vist també, un model com 
el de l'actual escola catalana, en garantir 
l'adquisició precoç de competències lingüís-
tiques en dues llengües facilita també 
l'adquisició de competències en altres llen-
gües, ja que contribueix a incrementar 
l'anomenada competència metalingüística 
dels individus o, allò que és el mateix: les 
competències lingüístiques subjacents, que 
són traslladables d'una llengua a una altra i 
que, per tant, proveeixen el parlant d'una 
base sòlida, i cada cop més àmplia, que li 
permet d'enfrontat-se en millors condicions a 
l'aprenentatge d'una llengua nova. 
 

Ara bé, perquè la competència lingüística que 
els xiquets i les xiquetes assoleixen quan han 
adquirit de manera precoç dues llengües 
potenciï efectivament l’aprenentatge lingüís-
tic i el funcionament intel•lectual, cal que la 
metodologia aplicada sigui l'adequada.  
 

Una explicació completa d'això ens la 
proporciona l'anomenada “hipòtesi dels 
llindars” (Cummins, 1979),5 segons la qual 
els xiquets bilingüitzats podrien no 
experimentar cap benefici si el nivell de 
competència assolit en una de les llengües fos 
baix. Això és el que els passaria als xiquets i 
les xiquetes parlants inicials de la llengua 
minoritzada (en el nostre cas el català) si, 
alhora que tenen poc contacte amb la seua 
llengua fora de l'entorn familiar, són 
escolaritzats en una altra de diferent. Aquests 
xiquets acabaran tenint un domini insuficient 
de la seua llengua inicial, esdevenint 
aleshores “bilingües no equilibrats” (“primer 
llindar”). En aquest cas, la seua experiència 
bilingüe probablement no tindrà cap 

conseqüència negativa, però tampoc no en 
tindrà cap de positiva ni de reforçadora (és el 
que ens ha acabat passant a la majoria dels 
xiquets i xiquetes catalanoparlants inicials, i a 
hores d'ara ja adults, formats en l'escola 
franquista,  que tan poc ens va afavorir a 
l'hora d'aprendre francès o anglès). Una cosa 
similar passarà amb els xiquets parlants 
inicials de la llengua amb més presència 
social, cas de ser escolaritzats en aquesta 
mateixa llengua o en programes en els quals 
la presència de la segona llengua és limitada 
(és a dir, en el nostre cas, en programes 
diferents del d'immersió lingüística en 
català). Només quan els xiquets i les xiquetes 
tenen una competència adequada a la seua 
edat en les dues llengües, manifesten tots els 
avantatges cognitius proporcionats per la 
seua experiència bilingüe. Es converteixen 
llavors en “bilingües equilibrats” (“segon 
llindar”), arribant a ser-ho només gràcies a 
l’aplicació de programes de compensació i 
reequilibrament lingüístics, és a dir, justa-
ment els programes coneguts com a d'im-
mersió.6 

 

Pel que fa a la cohesió social, és evident que 
la correcció del bilingüisme asimètric (que fa 
que, en principi només els parlants de català 
com a llengua inicial, siguin, tots ells, 
bilingües) contribueix a la igualtat efectiva 
dels ciutadans, la qual, al seu torn, és condició 
de possibilitat de la cohesió social. Però 
encara és més important apuntar una altra 
cosa: la integració social en una única 
comunitat de catalans i catalanes, certament 
diversa, però que alhora s'autoidentifiqui 
com un tot solidari (una cosa necessària a tot 
arreu, però que en societats com la nostra, on 
els moviments migratoris han revestit una 
importància i unes magnituds més que 
notables i gens habituals) fa imprescindible 
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trobar un punt de convergència compartit 
per tothom, un element que estigui revestit 
d'una gran importància simbòlica i que, 
alhora, estigui constantment present en la 
vida dels individus. Doncs bé, què pot jugar 
millor aquest paper que la llengua, i d'entre 
les més de dues centes que avui dia es parlen 
a casa nostra, cap que no sigui la catalana no 
tindrà la legitimitat necessària per erigir-se 
en patrimoni comú i nucli de cohesió, i això  
perquè, mentre el fet de considerar el català 
idioma d'identificació no posa en risc la 
comunitat lingüística i cultural d'origen de 
cap dels catalans i les catalanes del segle XXI, 
ni qüestiona el conreu a casa nostra d'altres 
llengües inicials, no fer-ho i, per tant, 
acceptar-ne la seua minorització i la seua 
reducció a un element cultural i identitari 
més, al mateix nivells que llengües d'origen 
forà, sí que dificulta i, amb el temps, acaba 
comportant la inviabilitat d'una comunitat 
lingüística catalana (només existent i 
possible aquí) i suposa una humiliació 
objectiva —i potencialment subjectiva i, per 
tant, viscuda i experimentada— d'una part 
del nostre poble. Dit en unes altres paraules: 
mentre que, a Catalunya, considerar que 
qualsevol altra llengua que no sigui el català 
no ha de tenir l’estatus de llengua preferent 
no vulnera cap dret fonamental, no atorgar-li 
aquesta consideració a la llengua catalana sí 
que afecta els drets fonamentals dels 
catalanoparlants, pel fet que, aquests, es 
troben en el seu domini lingüístic i perquè el 
català és la llengua natural de Catalunya. 
 

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I L'ESCOLA 
CATALANA CERQUEN ACONSEGUIR UNA 
SOCIETAT MONOLINGÜE! 
 

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,7 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 acla-
paradorament 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),2 on la llengua 
d'integració inicial de la població nouvinguda 
és gairebé exclusivament 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'excursionisme, 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 
universalitzat i prescrit i es dugui a terme per 
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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 societat 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. 
 

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I L'ESCOLA 
CATALANA CONSTITUEIXEN UN SISTEMA I 
UN MODEL LINGÜÍSTICS DE CARÀCTER 
NACIONALISTA QUE HAURIEN DE SER 
SUBSTITUÏTS PER UN MODEL ESCOLAR 
PLURILINGÜE QUE FOMENTÉS L'APRE-
NENTATGE DE DIVERSES LLENGÜES I QUE 
OBRÍS ELS NOSTRES INFANTS I ELS 
NOSTRES JOVES AL MÓN. 
 

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 vis-
quem en societat (i quan es parlar d'”ober-
tura”, 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 mesura 
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 existei-
xen 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 desapa-
rèixer 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 
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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 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 
apropar 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 
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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 plurilingüisme 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 oportunes (i que no ne-
cessàriament haurien de consistir en la 
introducció de noves llengües vehiculars per 
impartir matèries no lingüístiques: la 
pedagogia no és només qüestió 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, ales-hores: ¿l'actual model (o l'actual 
model amb les modificacions secundàries que 
s'escaiguin) 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 posseixen els alumnes que surten del 
sistema educatiu de qualsevol país castellà-
noparlant. 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 de 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. 
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EL CATALÀ NO ÉS UNA LLENGUA GAIRE 
ÚTIL. EL CASTELLÀ ÉS MÉS IMPORTANT 
QUE EL CATALÀ. 
 

En termes estrictament lingüístics, és a dir, 
pel que fa a la seua capacitat de comunicar 
idees, formular ordres i expressar desitjos i 
estats d'ànim, totes les llengües es troben en 
un pla d'igualtat. Aquesta és una qüestió prou 
evident en la qual no cal aprofundir i, de fet, 
no és això el que es vol dir quan se formula 
un enunciat com el de l’encapçalament. 
 

El que es vol dir és que, el català, en la 
mesura que és una llengua parlada habitual-
ment per un 1% de la població europea i 
coneguda per gairebé un 2% d'aquesta 
mateixa població, en principi no sembla que 
permeti fer arribar les nostres idees, ordres, 
desitjos i emocions a tanta gent com podrien 
fer-ho llengües com l'alemany (parlat 
habitualment pel 18% de la població de la UE, 
i coneguda pel 32%), l'anglès (parlat 
habitualment pel 13% i conegut pel 51% de 
la població de la Unió), el francès (conegut i 
parlat pel 14% i el 24%, respectivament, dels 
europeus), l'italià (12% i 16%, respectiva-
ment) o el castellà (amb uns percentatges del 
8% i del 15%, respectivament). I, d’entrada, 
pot semblar que tinguin raó, perquè, 
certament, el català (amb percentatges de 
parlants habituals i de persones que el saben 
parlar semblants al búlgar, a l'eslovac, al 
danès, al finlandès, al lituà o a l'eslovè) pot 
arribar, amb plena eficàcia comunicativa, a 
un audiència simultània o acumulada 
potencialment menor que les llengües citades 
més amunt i algunes altres (però, atenció, 
igual o superior a la de la majoria de les 
llengües del món, perquè el català es trobaria 
entre les 100 llengües més conegudes i 
parlades del planeta). Tanmateix, notem que 

estem parlant d’audiències potencials. Una 
altra cosa, però, serien les audiències 
mitjanes efectives i reals, perquè el cert és 
que, en la realitat, hi ha ben poquíssimes 
persones amb capacitat de tenir una 
audiència simultània, o acumulada, posem-hi, 
d'un 0'01% de la població mundial. Per tant, 
no sembla que tenir audiències potencials 
molt elevades sigui una necessitat habitual 
entre els humans, i molt menys encara que no 
disposar-ne suposi un problema real, atès 
que sempre existeix la possibilitat de la 
traducció, que segur que no ens faltaria de 
tenir un missatge que, efectivament, volgués 
escoltar, posa-hi, el 20%, o el 50%, o el 75% o 
el 93% de la humanitat (un percentatge, 
aquest darrer, que, de fet, correspon als qui 
no parlen ni entenen el castellà). 
 

Amb això no volem dir que no puguin donar-
se situacions comunicatives concretes i 
definides, entre catalanoparlants i no 
catalanoparlants, per a les quals el català no 
es presenti com l'eina comunicativa més 
pràctica d'entre les disponibles, però és que 
això mateix li passa a qualsevol altra llengua, 
i per això se n'aprenen (unes, o unes altres, 
en funció de la freqüència real d'aquestes 
situacions i la importància que cada u els 
atorgui, dues coses, aquestes, que, cal dir-ho, 
no sempre valorem encertadament). 
 

Ara bé, si tenim en compte que, en realitat, 
passem la major part de les nostres vides en 
un radi de pocs quilòmetres al voltant de casa 
nostra, i a més, no perdem de vista que les 
llengües no sols serveixen per comunicar, 
ordenar, expressar-se o persuadir, sinó que 
també constitueixen el principal instrument 
d'identificació i cohesió col•lectives, de 
manera que resulten del tot fonamentals per 
convertir en una veritable comunitat el 
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nostre entorn social (i recordem que la 
pertinença a una comunitat és condició 
necessària per a l'existència de valors, per-
què, al cap i a la fi, tot valor fa referència a 
una actitud digna de ser mantinguda o 
desenvolupada pel fet de resultar beneficiosa, 
alhora per a un mateix i per als altres i, per 
tant, per a la comunitat), si tenim en compte 
tot això, diem, llavors el català és una llengua 
utilíssima. Tan útil com qualsevol altra (ni 
més ni menys que qualsevol altra) i, de fet, 
l'única que serveix per desenvolupar, alhora i 
amb efectivitat, aquesta doble funció —ser un 
vehicle de comunicació de proximitat i amb 
capacitat cohesionadora—  a Catalunya (i no 
perquè sigui inimaginable una Catalunya on 
la llengua de cohesió fos una altra, sinó pel fet 
que, perquè tal cosa passés, caldria, 
prèviament i com a condició necessària, 
negar el dret dels catalanoparlants a viure 
plenament i normalment en català a 
Catalunya, i poques coses se'ns poden acudir 
de menys adequades per bastir una 
comunitat cohesionada, justa i dotada de 
valors cívics i morals, que edificar-la sobre la 
negació d'un dret fonamental). 
 

Això dit fins ara respon tant la primera part 
com la segona de l’enunciat del principi, que 
és el que ara ens ocupa. Ara bé, pel que fa 
concretament a la segona part d'aquella 
afirmació convé que afegim encara una 
darrera consideració. 
 
Quan es fan rànquings entre llengües, de 
manera que passem a considerar-se’n unes 
de més importants que unes altres, acaba 
passant el mateix que succeeix amb les 
classificacions esportives: el campionat, al 
final, només té un guanyador. I així, 
anàlogament, quan establim una jerarquia 
entre llengües (seguint el criteri que sigui, 

sovint de caràcter estrictament economicista 
i en base a les exigències d'un economia 
competitiva i creadora de desigualtats, també 
lingüístiques), de guanyadora només en pot 
quedar una. Al principi potser hi haurà més 
classificats que passin a una segona fase, però 
al final de la competició, només en restarà 
una, de vencedora. Ja n'és tothom conscient, 
de què significa això? 
 

Com s'explica que hi hagi qui es preocupi per 
la conservació del patrimoni cultural del 
passat i que s'esgarrifi davant la manca de 
consideració que alguns manifesten cap a 
restes arqueològiques o les obres fruit de la 
creativitat artística humana, però que, alhora, 
sovint, aquests mateixos que mostren 
aquesta preocupació, menyspreïn un altre 
patrimoni, aquest ben present i no de menys 
transcendència, com són les llengües 
humanes vives, i el menyspreïn fins a 
propiciar-ne la desaparició? Perquè la 
jerarquització lingüística porta justament a 
això: a l'extinció. 
 

En termes de patrimoni cultural de la 
humanitat i d'importància per al manteni-
ment de la diversitat humana, totes les 
llengües tenen, exactament, la mateixa 
importància. 
 

ELS CATALANS SOM BILINGÜES. 
 

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 
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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 compar-
teixen 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 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-ro-jos). 
 

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'en-
trada 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 



 

 

 
24 

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 lin-
güístiques 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 flexi-
bilitat cerebral i facilitant l'aprenentatge 
d'encara més llengües. La desiderabilitat del 

bilingüisme semblaria 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, obligatòria-
ment, 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 es-
pecials que el fan especialment desitjable”). 
 

ÉS MILLOR SER UNA SOCIETAT BILINGÜE 
QUE MONOLINGÜE. 
 

Potser a més d'un li sobtarà això que direm 
ara, però cap societat no és bilingüe. Dit 
altrament: no existeixen les societats bilin-
gües. 
 

Si heu llegit la resposta a la qüestió anterior, 
potser no us haurà sorprès tant aquesta 
afirmació, i pensareu: “És clar, el que vol dir 
és que les societats no són bilingües, sinó que 
s'hi tornen”; o: “És clar, en una societat 
bilingüe, no tothom n'és, així que, en propi-
tat no és pot parlar de societats bilingües, 
sinó, en tot cas, de sectors socials bilingües”. 
Aquestes dues consideracions tenen sentit, 
però no. No és per consideracions com 
aquestes que dèiem que no hi ha societat 
bilingües. Ho dèiem perquè les societats 
(sense les quals no hi ha ús possible de la 
llengua, ni té sentit de parlar de drets 
lingüístics) no saben llengües i, per tant, no 
són ni bilingües ni monolingües. Els qui 
saben llengües (i, per tant, en poden saber-ne 
una o més d'una), són els individus. Ells 
seran, en tot cas, els bilingües. Resumint: el 
bilingüisme no és un concepte social (i, per 
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tant, sociològic), sinó individual (i, per tant, 
psicològic).  
 

És més: el bilingüisme només es pot donar a 
escala individual, no únicament, perquè el 
coneixement de llengües és una propietat 
individual, sinó perquè l'equilibri lingüístic, 
la simetria entre coneixement, ús i valoració 
de dos codis lingüístics que associem a la 
noció de “bilingüisme”, només es pot donar 
en un parlant en concret (tot i que, 
habitualment, aquesta simetria perfecta sigui 
tan freqüent com la bisexualitat perfecta, és a 
dir: molt poc freqüent). Per contra, en 
societats en què tots els individus ―o si més 
no, la majoria― saben dues llengües (i això al 
marge de si s'hi parlen encara més llengües, 
les quals, llavors, de fet, ja no seran 
conegudes més que per grups més o menys 
extensos, però sempre minoritaris), una 
simetria, una paritat o equilibri d'aquest 
tipus és impossible. I ho és, senzillament, 
perquè implica una despesa d'energia 
innecessària per fer efectiva la comunicació, 
l'expressió, l'emissió d'ordres o la persuasió. 
 

Per què fer indicacions, orals o escrites, 
alhora en dues llengües, si amb una n'hi ha 
prou? Per què cal duplicar els coneixements 
lingüístics exigibles a les persones que 
atenen el públic, si amb la meitat n'hi ha 
prou? Per què carregar els currículums 
acadèmics amb matèries lingüístiques que no 
han de fer més efectiva la comunicació en cap 
cas? O com diu l'anunci: quin sentit tenen les 
promocions que t'ofereixen dos parells 
d'ulleres al preu d'un, quan, de fet, només 
n'has de menester un de sol? 
 

Quan un seguit d'individus que saben, tots o 
la majoria, les mateixes dues llengües, con-
viuen, s'estableix una diferenciació valorativa 

entre tots dos codis lingüístics disponibles, 
de manera que l’un passa a emprar-se per a 
determinades situacions comunicatives, 
mentre que, l’altre, es reserva per a unes 
altres situacions. 
 

Aquesta diferenciació, feta en base a 
considerar cadascuna de les llengües en 
contacte com a apta per a unes funcions 
específiques, acaba establint una jerarquia 
lingüística segons la qual una de les llengües, 
que pot ser vista com a perfectament escaient 
per als usos privats, familiars i personals, 
passa a ser considerada, tanmateix, com a 
inadequada per als usos públics, els formals i 
impersonals i els més solemnes, els quals 
quedaran reservats a l'altra llengua. Sols així, 
destinant, una llengua a certs usos, i l'altra a 
uns altres, té sentit mantenir totes dues (per 
això, a l'anunci a què ens referíem més 
amunt, et proposaven, en comptes de regalar-
te un segon parell d'ulleres graduades, 
regalar-te unes ulleres de sol). Aquesta 
situació (que els sociolingüistes no 
anomenen de bilingüisme sinó de diglòssia) 
mai no és però, estable, sinó merament 
provisional. 
 

Efectivament, un cop establerta un jerarquia 
d'usos entre llengües, allò que queda 
establert en la mentalitat dels parlants és que 
hi ha una llengua més valuosa i una altra més 
d'anar per casa. Al cap i a la fi, quan a una 
llengua se li reserven els usos públics i 
formals és perquè el grup social més poderós 
(políticament, econòmicament, militarment, 
acadèmicament, demogràficament, cultura-
lment...) l'ha triada per usar-la en els 
contextos en què aquest poder es manifesta, i 
la llengua triada pel grup social de referència 
(aquell que representa el nivell social al qual 
tothom aspira) passa a ser la llengua, al 
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coneixement i bon ús de la qual tothom 
aspira, la llengua important, la 
imprescindible, la inqüestionada. Llavors, 
l'altra llengua, passa a ser la menys 
important, la prescindible, la qüestionada, en 
una paraula, la que no cal, la que, cas de 
dubte, es llença, aquella que, quan es 
coincideix amb un interlocutor que fa ús de 
l'altra, s'abandona (tot dient que es fa per 
respecte: no forçarem ningú a ficar-se unes 
espardenyes, si ja ve calçat amb sabates de 
les bones!). 
 

La diglòssia implica l'existència d'una llengua 
A (millor) i una llengua B (no tan bona, i 
potencialment conflictiva). I, per això, és 
només qüestió de temps que aquesta llengua 
B desaparegui. No ho farà de cop, potser mai 
no ho arribarà a fer del tot (sempre es pot 
reservar el català per escriure els versets dels 
cartellets de les falles, o el basc per posar el 
nom als fills), fins i tot és possible que, abans 
de desaparèixer se li passi a donar un ús 
emblemàtic, per simbòlic (el gallec sempre 
pot servir per posar el nom de les 
institucions de la Xunta). Amb el temps, però 
(i potser amb l’ajut d’immigracions), la 
llengua A envairà els usos en principi 
reservats per a la llengua B (al cap i a la fi els 
pares sempre volen el millor per als fills, i 
sempre serà millor per a ells que, ja 
d'entrada, coneguin i parlin la llengua 
important i imprescindible, una llengua que, 
a més, sovint, no és només de coneixement 
socialment imprescindible, sinó legalment 
prescrit). Per això és que diem que no hi ha 
societats bilingües: perquè tota societat 
aparentment bilingüe és pròpiament 
diglòssica i en trànsit a esdevenir monolingüe 
(encara que en el seu si puguin continuar 
existint persones bilingües durant molt de 
temps, sobretot de portes de casa endins). 

En una societat en què conviu més de dues 
llengua, una d'elles acaba sent la llengua 
comuna, mentre que les altres esdevenen les 
llengües de grups concrets. Quan les llengües 
en contacte són només dues, o bàsicament 
dues, una d'elles esdevé la llengua comuna i 
l'altra la llengua d'un grup cada cop més 
reduït (fins a l'extinció). L’enunciat d’encap-
çalament, per tant, no té en realitat cap mena 
de sentit: no és el bilingüisme social no sigui 
millor que el monolingüisme social, és que, 
simplement, és inviable, a mitjà o llarg 
termini. 
 
Apuntem una darrera cosa que, en el nostre 
cas convé destacar: els únics casos de 
contacte de dues llengües en els quals, 
aquella llengua que no esdevé la de 
referència col•lectiva i d'ús més generalitzat  
no tendeix a desaparèixer, sinó que es 
conserva i és usada habitualment per grups 
extensos de la població en situacions 
comunicatives variades, són aquells en els 
quals la llengua B es correspon amb una 
llengua àmpliament coneguda, reconeguda i 
usada fora d'aquella societat en què el 
contacte lingüístic es produeix, i això perquè 
la potència i el prestigi d'aquesta llengua fa 
que els seus parlants inicials en mantinguin 
el conreu, malgrat que, com diem, hagi 
esdevingut, en un context social concret, 
llengua B. Posant-hi noms: si el català no 
esdevé llengua A a Catalunya, té els dies 
comptats (i per al català, tenir els dies 
comptats en el seu domini lingüístic implica 
la seua completa desaparició), en canvi, el 
castellà continuarà sent, en qualsevol 
hipòtesi de futur, una llengua present i 
àmpliament coneguda i conreada a Catalunya 
(i, no cal dir-ho: fora d'ella, molt espe-
cialment en el seu domini lingüístic, que 
ningú no qüestiona). 
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NO ES POT OBLIGAR NINGÚ A SABER 
CATALÀ. 
 

D'entrada dir que estem completament 
d'acord amb l'enunciat d’encapçalament, 
sempre, és clar, que el “ningú” que inclou, faci 
referència als individus que no viuen, ni 
pensen fer-ho, a Catalunya. La resposta que 
oferirem a continuació partirà, per tant, 
d’aquest altre supòsit: que parlem d'aquells 
qui viuen a Catalunya (o pensen fer-ho, i fer-
ho per un lapse de temps significatiu). 
 

Una altra consideració prèvia: en la resposta 
a aquesta qüestió, partim també del supòsit 
que aquell que la formularia pensa que no es 
pot obligar ningú a saber una llengua si no 
vol saber-la. No respondrem, per tant, aquells 
que pensen que el coneixement del català 
hauria de ser sempre optatiu, però que, per 
contra, aquesta optativitat no seria aplicable 
d'altres llengües. Qui pensés en aquest 
termes es presentaria com un supremacista 
(un defensor, per tant, de la idea que hi ha 
persones millors que unes altres, ja sigui en 
tant que tenen un determinat color de pell, 
una religió concreta, un sexe determinat o 
són parlants d'una llengua en concret). Un 
argumentari no té cap efectivitat davant d'un 
supremacista, perquè aquest no pensa en 
base a arguments (justificacions raonades, és 
a dir, judicis) sinó en base a prejudicis. 
 

Dit això, començarem aclarint una cosa: 
ningú no tria quina serà la seua llengua inicial 
(de la mateixa manera que ningú no tria ser 
home o dona, ni  negre o blanc, ni nàixer en 
una família rica o pobra, de fet un no decideix 
ni tan sols si vol nàixer). I tampoc no tria 
quina acabarà sent a seua llengua habitual, 
per molt que no topi amb restriccions legals 
de cap mena en matèria lingüística. Un acaba 

sabent, i usant habitualment, la llengua o les 
llengües que la pressió del seu entorn social 
el duen a saber i a usar (sempre, és clar, que 
aspiri a mantenir una interacció completa 
amb aquest entorn, a banda queden els casos 
de vocació més o menys eremítica, sempre 
ben respectables). Per tant, i contràriament al 
que és creença habitual (una creença que, per 
tant, se'ns acaba presentant com un mer 
mite), la llengua o llengües que se saben i 
efectivament s'usen (se senten i entenen, 
s'empren per conversar, per traduir, per 
expressar-se o per ordenar, tant oralment 
com per escrit) no es trien, de manera que no 
té sentit parlar d'obligació en aquest matèria: 
l'obligació existeix quan, podent triar, no se't 
permet fer-ho, cosa que implicaria una 
restricció de la llibertat personal. Ara bé, si 
no hi ha possibilitat de triar, no hi ha 
possibilitat d'obligar, perquè no hi ha entrat 
mai en joc la llibertat (i no es pot coaccionar 
el que no es dóna). 
 

Només tindria algun sentit l'enunciat de 
l’encapçalament, si es donés el cas que el 
context que determina la llengua inicial d'un 
parlant fes que aquesta llengua inicial no fos 
només una, sinó més d'una, i que, a més, la 
pressió social posterior que el pogués 
decantar cap a l'ús d'una o altra d'aquestes 
llengües (o cap al coneixement i ús d'una 
d'aquestes llengües en el cas de persones 
persones nouvingudes a aquest entorn so-
cial, i no parlants de cap de les llengües allí 
presents), fos en realitat la mateixa per a 
cada un dels codis lingüístics en contacte. Ara 
bé, aquesta situació, com és fàcil d’entendre, 
constituiria un estat de coses merament ideal 
que no trobaríem en el món real, un món real 
en el qual, no obstant això, es fan sentir 
individus que reclamen el seu dret a no saber 
català (a Catalunya, s'entén) i, per tant, entre 
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altres implicacions, el seu dret a no haver-se'l 
de trobar a l'escola (i a no haver d'aprendre-
hi a usar-lo), o el seu dret a poder ser 
funcionari, o jutge, sense haver de saber 
català, amb la qual cosa el que fan és, en 
realitat, reclamar el seu dret a pressionar els 
catalanoparlants habituals a deixar de ser-ho, 
si és que aspiren a continuar sent subjectes 
amb una vida social plena i normal. 
 

Si realment s'advoca per una situació en què 
la llengua usada pugui decidir-se per mera 
preferència personal, sense constriccions de 
cap mena, llavors, justament cal començar 
per rebutjar reclamacions com la continguda 
en l'afirmació que ens ocupa. Perquè només 
es pot triar entre allò disponible, de manera 
que l'exigència de poder realitzar una tria 
lingüística pressuposa el coneixement de les 
llengües entre les quals es pot triar, 
coneixement que, en un context com el 
nostre, només garanteix la immersió lin-
güística i el caràcter vehicular del català en el 
medi escolar.  
 

Així mateix, si la tria lingüística es reclama 
com dret per a tothom, i no només per a uns 
en concret, cal garantir que tots estem en 
condicions de fer efectiva la tria lingüística 
dels altres, cas que no optin per la mateixa 
llengua per la qual nosaltres hàgim optat, o 
dit d'un altra manera: hem de disposar dels 
coneixements lingüístics suficients per no 
acabar convertint-nos en un factor de coacció 
cap als altres. Un altre cop cal que rebutgem 
pretensions com la de l’encapçalament. Fet i 
fet, si volguéssim simplificar, podríem 
resumir aquesta resposta amb la perenne 
regla d'or de la l'ètica: no vulguis per als 
altres allò que no vulguis per a tu mateix. (En 
realitat, tot aquest argumentari es podria 
reduir a aquesta regla, perquè, de fet, del que 

parlem, és d'ètica: si no vols veure la teua 
llengua desaparèixer i el teu poble extingir-
se, no vulguis que la llengua dels altres, els 
seus pobles, segueixin aquest camí). 
 

VOLER VIURE A CATALUNYA NOMÉS EN 
CATALÀ ÉS UN SENYAL DE RADICALITAT. 
 

Canvieu els substantius “Catalunya” i “català” 
per un altre nom propi de lloc i el seu 
corresponent gentilici (“Castella” / “cas-
tellà”, “Flandes” / “flamenc”, “Anglaterra” / 
“anglès”, “Quebec” / “quebequès” —és a dir: 
francès del Quebec—, “Aràbia” / “àrab”...) 
Tindria sentit aleshores la frase? Feu aquest 
exercici: canvieu “Catalunya” per “Tibet” i 
“català” per “tibetà”. Ara torna a tenir sentit 
la frase? Imagino que per a vosaltres no, però 
segurament per a molts ciutadans xinesos 
sona realment ajustada a la veritat; és clar 
que, vosaltres, des d'aquí, més aviat consi-
deraríeu que els radicals serien ells, els 
xinesos que consideren fora de lloc que un 
tibetà pugui voler viure en tibetà al Tibet (i 
continuaríeu considerant-ho així per molt 
que us recordessin que, en els darrers 60 
anys, la composició de la població tibetana ha 
canviat significativament, fins al punt que ara 
ja hi viuen, al Tibet, almenys  tants ciutadans 
d'origen xinès —que s'expressen, majorità-
riament, en llengua han—, com tibetans). 
 

Doncs allò que val per als altres, també per a 
nosaltres. 
 

Per contra, si barregéssim els topònims i els 
gentilicis posats com a exemples, les frases 
resultants tindrien sentit (tindria sentit dir, 
per exemple: “voler viure a Flandes només en 
àrab és un senyal de radicalitat”?, el tindria 
dir: “voler viure a Anglaterra només en tibetà 
és un senyal de radicalitat”?) Pensem que sí. 
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Oi que coincidim? I, si no, fixeu-vos en aquest 
altre exemple: “voler viure a Castella només 
en català és un senyal de radicalitat”. Oi que 
amb aquesta frases tots coincidim i donem 
per bo el que s'hi diu? Així doncs, per què, si 
canviéssim “Castella” per “Catalunya” i 
“català” per “castellà” (“voler viure a Cata-
lunya només en castellà és un senyal de 
radicalitat”), molts pensarien que no és 
veritat? 
 

I per cert, implantar el català a Castella fins al 
punt de fer possible de viure-hi només en 
català, això sí, i no una altra cosa, seria actuar 
“com Franco, però a l'inrevés”. En canvi, a 
l'estat Espanyol es considera una pretensió 
acceptable voler viure a Catalunya només en 
Castellà, i quan s'alcen veus denunciant-ho, 
no és estrany que rebin com a resposta 
l'acusació de voler fer el mateix que fer 
Franco, però ara al revés.  
 
Cinisme, inconsciència o supremacisme? 
 
 
1.    Així, d'acord amb l'article tercer de la Declaració Universal dels 

drets lingüístics (aprovada a Barcelona durant la Conferència 
Mundial de Drets Lingüístics, celebrada del 6 al 9 de juny de 1996 
per iniciativa del Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics, del 
PEN Club Internacional, i el CIEMEN, amb el suport moral i 
tècnic de la Unesco, la participació de 66 organitzacions no 
governamentals —ONG—, 41 centres PEN i 41 experts 
internacionals en jurisprudència lingüística), es consideren drets 
personals inalienables, exercibles en qualsevol situació, els 
següents: el dret a ésser reconegut com a membre d'una comunitat 
lingüística; el dret a l'ús de la llengua en privat i en públic; el dret a 
l'ús del propi nom; el dret de relacionar-se i d'associar-se amb 
altres membres de la comunitat lingüística d'origen; el dret de 
mantenir i desenvolupar la pròpia cultura; el dret a l'ensenyament 
de la pròpia llengua i cultura; el dret a disposar de serveis culturals; 
el dret a una presència equitativa de la llengua i la cultura del grup 
en els mitjans de comunicació i el dret a ser atesos en la seva 
llengua en els organismes oficials i les relacions 
socioeconòmiques. Entenent-se, a més, que l'exercici de tots aquest 
drets per part d'un individu o d'un grup d'individus «no poden 

representar cap obstacle a la interrelació i la integració 
d'aquests amb la comunitat lingüística receptora, ni cap 
limitació dels drets d'aquesta comunitat o dels seus membres a 
la plenitud de l'ús públic de la llengua pròpia en el conjunt del 
seu espai territorial.» 

 
2.   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. 

 
3.     Dades de l'Enquesta Usos Lingüístics de Catalunya, 2013 

 
4.  Dades de La Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC i els 

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. 

 
5.  PASCUAL GRANELL, Vicent: El tractament de les llengües en un 

model d'educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. 
Generalitat Valenciana - Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 
València, 2006. 

 
6.  Val a dir que les conclusions dels treballs de Cummins apunten la 

possibilitat que fos desitjable, per a la formació de l'alumnat 
d'origen immigrant amb una llengua inicial diferent de les dues 
majoritàries en el nostre entorn social, i que comença la seua 
escolaritat a casa nostra, la introducció de la seua llengua materna 
com vehicle d'aprenentatge, al costat del català, ja en els seus 
primers anys d'escolarització.  

 
7.   Dades de l'Enquesta Usos Lingüístics de Catalunya, 2013 

 
8.   Ibidem 

 
9.   Dades de l’Eurobaròmetre 

 
10. Per això, per molt que aquests drets corresponguin a persones, es 

defensen mitjançant lleis que afecten a conjunts territorialitzats 
d'individus, és a dir: als habitants d'un territori considerat en el seu 
conjunt. 

 
 
 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferència_Mundial_de_Drets_Lingüístics&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferència_Mundial_de_Drets_Lingüístics&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Unesco
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