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	 Fa vint-i-vuit anys es publica-

va a la revista	Els Marges un «manifest» que signaven set autors de 
prestigi –professional i intel·lectual– reconegut. «Una nació sense 
estat, un poble sense llengua?» presentava un panorama no gaire 
galdós per al futur de la llengua catalana, fins al punt de definir la 
situació d’aquell ja llunyà 1979 com el possible «preàmbul d’un 
estat definitivament agònic de la llengua i la cultura». Tingué un 
ressò certament discret, fora dels cercles iniciats, atès el mitjà 
minoritari en què fou publicat, i la premsa se’n féu només par-
cialment ressò: Internet no existia. Els qui el conegueren, però, 
no restaren indiferents. Les raons de pes adduïdes, la pretesa pro-
funditat de l’anàlisi, i el rigor i la contundència dels arguments no 
podien induir precisament a la indiferència. Hi hagué reaccions de 
tota mena: sorpresa, incredulitat,  temor i, també, alguna negació 
rotunda de tota validesa a la conclusió «apocalíptica» del docu-
ment. 

No és aquest el lloc ni el moment de la seva anàlisi. Sí, en tot 
cas, de recomanar-ne la lectura, si més no per constatar la validesa, 
o no, de les tesis que s’hi sostenien; per comprovar si s’han portat 
efectivament a terme algunes de les reivindicacions que s’hi plan-
tejaven; per lamentar, si convingués, que malgrat l’acompliment 
d’algunes de les estratègies que s’hi apuntaven (algunes de les quals 
s’han executat amb escreix i esforç ímprobe), hem avançat poc, 

La situació del català: alguns 
avenços i una assignatura pendent
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o gens, o hem retrocedit; per certificar, en suma, si encara ens hem 
de plantejar, en relació a aquesta qüestió, preguntes «amb un to 
malèvol i amarg». Un apunt: el 1979 s’esmentava un element poc 
propici a la normalització plena, l’existència d’una població sense 
cap tendència espontània a «l’autointegració conscient». Es referi-
en, és clar, a les persones provinents de la immigració interior; ¿què 
no s’hauria dit si s’hagués pogut preveure l’actual devessall de gent 
procedent dels quatre punts cardinals? 

D’aleshores ença, el tema ha anat generant una relativament 
nombrosa literatura des de tos els flancs: el món acadèmic, el 
polític, l’intel·lectual, o des de l’enginy personal de cadascú dels 
qui s’hi han volgut referir. Perquè el tema certament ha anat obse-
dint. Tot i que aquesta literatura s’ha manifestat en tons diversos i 
amb nivells de preocupació dissemblants, s’ha defugit, en general, 
la visió apocalíptica del trist final a termini fix de la nostra llen-
gua; fins i tot, en no poques ocasions, s’ha volgut treure ferro a 
aquestes angoixes amb una certa dosi d’ironia per intentar posar 
de manifest una excessiva hipocondria lingüística i un pessimisme 
exagerat. I s’ha treballat. Sobretot s’ha treballat amb la consciència 
que aquesta és l’única actitud positiva per avançar molt lentament 
–i sobretot no retrocedir– en un procés d’estricta normalitza-
ció, que és tant com reconèixer que la normalitat (i poder, per 
fi, prescindir ja de tota discussió sobre el tema) és una utopia. 
O, si més no, una molt llunyana fita per a l’assoliment de la qual 
hi ha encara –i hi haurà– entrebancs i noses tan importants que 
fan del camí un trànsit dificultós. Mentrestant, s’anirà treballant, i 
se n’haurà d’anar parlant.

Amb el dossier que publiquem en aquest número és justament 
això el que hem volgut fer: parlar-ne. I procurar fer-ho tant com ha 
estat possible sense la visceralitat, el traïdor cop emotiu, que massa 
vegades impregna tota reflexió sobre la situació de la nostra llengua 
i que podria esdevenir un discurs negatiu. Tenim la convicció que 
els autors convidats s’acosten al tema des de l’anàlisi serena, des del 
plantejament objectiu, des de la consideració científica (amb expo-
sició de dades, raonaments ponderats i conclusius) per saber on 
som i cap on convé anar avançant, i amb quina tàctica intel·ligent.

Que la competència lingüística (sobretot pel que fa a l’oralitat) 
ofereix avui uns nivells que conviden a l’optimisme és una consta-
tació innegable. Hi té a veure decisivament la consolidació de l’es-
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colarització en català, la feina impagable del professorat. Que l’ús 
habitual, espontani, fluid del català com a llengua de comunicació 
en tots els àmbits i circumstàncies és encara lluny dels paràmetres 
desitjables, tampoc no es pot negar. Convèncer –que no vol dir 
imposar– el sector de població reticent o indiferent a un determinat 
sentiment de pertinença i, doncs, a una conducta lingüística deter-
minada és el gran repte, l’assignatura pendent. Quin gran estrateg 
de no sabem quina disciplina, àmbit, ciència, estament, etc., en té 
la clau de volta?
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La llengua catalana: estat de la qüestió

 Aquest numero de la Revista 
del Col·legi intenta donar una llambregada a la situació de la llen-
gua catalana en uns moments en què la percepció dels qui estan 
interessats pel tema oscil·la entre el l’optimisme i el pessimisme o, 
dit d’una altra manera, entre els esperançats sobre el seu futur i els 
qui vaticinen la seva mort irremeiable a curt o mitjà termini.

És evident que la situació de la llengua catalana és bastant par-
ticular. Una llengua parlada per més de vuit milions de persones, 
amb diversos canals de televisió que emeten els seus programes, 
amb tres parlaments «regionals» i amb un Estat (Andorra) que la 
tenen com a llengua oficial, amb l’edició de més de set mil títols a 
l’any... però també amb una important particularitat: tots els seus 
«usuaris» coneixen perfectament una altra llengua parlada per més 
de tres-cents milions de persones, la qual cosa és en si mateixa 
una riquesa cultural, però, analitzades les raons històriques i les 
mesures polítiques que l’han provocat, implica unes condicions 
sociolingüístiques difícils de superar per la llengua minoritària, 
que intenta arribar a la normalitat del seu coneixement i del seu 
ús entre els ciutadans d’un territori que va de Salses a Guardamar 
i de Fraga a Maó.

I per què cal mantenir la llengua catalana com a llengua pròpia 
d’aquests vuit milions de catalanoparlants? Una llengua és una 
mena de misteri de la història. No deixa de ser una certa incògnita 
per què, a partir del llatí vulgar en el nostre cas, es consoliden una 
sèrie de codis específics per expressar les relacions dels homes amb 
la naturalesa i amb els altres homes, tant per comunicar el resultat 

La situació de la llengua catalana
Jordi Porta ribalta
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de la comprensió del món com per manifestar i valorar sentiments 
i emocions. En tot cas, no crec que siguin les llengües les que 
marquen la diferència entre els pobles, sinó que són les diferents 
experiències col·lectives les que han obert pas a llengües diferents. 
I aquest resultat forma part del conjunt de la riquesa cultural del 
planeta.

En els escrits que el lector llegirà a continuació, hi trobarà l’anà-
lisi de les dades més actualitzades tant del coneixement com de 
l’ús, a partir dels treballs i les enquestes fetes des del 1993 fins al 
2004, a més lògicament de la informació sobre el coneixement del 
català que es recull en les dades de tipus censal i, fins i tot, padro-
nal des de l’any 1980. Amb aquesta anàlisi l’autor, Natxo Sorolla, 
que compara sistemàticament les dades disponibles de Catalunya, 
de les Illes Balears i del País Valencià, pretén posar els fonaments 
per a l’estudi comparatiu i longitudinal de la situació de la llengua 
catalana.

L’article de Joaquim Arenas és un documentat de repàs del esfor-
ços per implantar una escola catalana, en llengua i continguts, des 
dels anys seixanta, en plena dictadura franquista –remarcant sobre-
tot la tasca de la DEC (Delegació d’Ensenyament Català), creada 
per Òmnium Cultural, i l’esforç en el mateix període de l’Escola de 
Mestres Rosa Sensat–  fins a la política aplicada pel SEDEC, ja amb 
la Generalitat restaurada. Arenas exposa també la necessitat i els 
resultats dels programes d’immersió lingüística a l’escola.  

Isidor Marí ens presenta la importància de les disposicions 
jurídiques, tant nacionals com internacionals, referides als drets 

Foto: Pere Virgili
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lingüístics, aprovades per les diverses instàncies polítiques cor-
responents, o també les presentades però pendents d’aprovació; la 
seva coherència i, en el cas d’estar aprovades, el seu grau d’apli-
cació al nostre país. Finalment hi ha un article de diversos autors 
que treballen a l’IES Joan Oró de Martorell, que permet veure les 
dificultats i els resultats de l’aplicació de les mesures i dels plans 
docents referits al coneixement de la llengua catalana, constatats a 
partir de la pràctica concreta i diària, i de la tasca pedagògica que 
han de portar a terme els professionals de l’educació.

La llengua catalana té tres reptes fonamentals: el coneixement, 
l’ús i el reconeixement públic. I aquests reptes s’han d’afrontar 
en uns contextos nous que en poden condicionar la solució: la 
internacionalització dels espais de comunicació i els moviments de 
població amb l’onada de la nova immigració al territori.

Encara que aquests fets són tractats amb més rigor en els arti-
cles que podeu llegir a continuació, deixeu-me exposar breument 
algunes consideracions.

Els nivells de coneixement del català han anat progressant, 
malgrat les dificultats d’incorporació de nois i noies provinents de 
la nova immigració i que, en arribar al nostre país, desconeixien 
l’existència de la nostra particularitat cultural i lingüística. No es 
pot dir el mateix del seu ús normal en la vida social. En aquest 
aspecte, hi pesen molt els mitjans de comunicació, les modes 
culturals degudes als interessos econòmics que es mouen amb les 
llengües dominants, etc. Arribar a la normalitat en el seu ús, o dit 
en llenguatge escolar, arribar a aconseguir que el català no només 
sigui la llengua de l’aula sinó la llengua del pati, és un dels reptes 
importants que hem de poder superar. Les disposicions polítiques 
sobre currículum escolar o, en el nostre cas, el ja famós decret de 
la tercera hora no són qüestions banals. Denoten ignorància sobre 
la situació sociolingüística del territori on s’ha d’aplicar, i quines 
són les prioritats dels polítics espanyols, encara que teòricament 
reconeguin l’existència d’altres llengües a l’Estat. 

Hi ha el tema de l’ús en aquelles instàncies públiques on 
Catalunya té reconeguda la seva existència institucional. És a dir, 
que la llengua catalana pugui ser usada amb naturalitat a les Corts 
espanyoles i a la Unió Europea, en aquest darrer cas amb la mateixa 
consideració, almenys, que la llengua de l’Estat més petit incorpo-
rat a la Unió. També caldria que en les institucions internacionals 
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dedicades a la cultura, com és ara la UNESCO, Catalunya, com 
també passa amb altres realitats culturals subestatals, pogués tenir 
el caràcter específic de membre associat. Algú pot considerar que 
aquest aspecte del reconeixement internacional és relativament 
secundari pel que fa a la normalitat de la llengua catalana en el seu 
ús. Però l’estímul per al coneixement d’una llengua, la motivació 
per al seu ús i el seu reconeixement internacional són factors que es 
condicionen els uns als altres molt més marcadament del que pugui 
semblar a primera vista.

Malgrat això, les llengües en la societat contemporània només 
subsistiran si afronten la seva presència en les indústries culturals. 
Avui, la creació cultural i, sobretot, la seva difusió s’efecuen a través 
de mitjans tecnològics nous que cal saber utilitzar. En les indústries 
culturals que podríem anomenar clàssiques, com el llibre, el disc i 
el cinema, cal tenir en compte Internet, la televisió IP, els DVD, etc. 
Cada nou mitjà no acaba mai d’eliminar els anteriors –la televisió 
no va eliminar el cinema, ni les revistes electròniques no acaben de 
fer supèrflues les revistes sobre paper–, però, perquè una llengua 
pugui desenvolupar-se en tots els seus registres, cal que sigui pre-
sent en els nous mecanismes tecnològics que s’ofereixen al mercat. 
Aquest és un dels contextos que cal tenir presents en la resposta 
als reptes assenyalats. 

Avui es parla molt que els territoris no tenen llengües i que les 
cultures desborden els marcs tradicionals on es desenvolupaven. 
Però és evident que les institucions polítiques, que continuen 
tenint una base territorial, prenen mesures per promocionar la 
llengua i els productes culturals que els són propis i específics. En 
processos d’unitat econòmica i política, com és el cas de la Unió 
Europea, la producció cultural continua essent matèria reservada 
als estats per tal de no caure en una homogeneïtzació que impli-
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caria l’empobriment de la diversitat cultural. Tots els estats prenen 
mesures: des de Puerto Rico –que va declarar l’espanyol llengua 
oficial única davant de la «invasió» de l’anglès– fins als vint-i-cinc 
estats dels EUA que han hagut de declarar l’anglès llengua oficial 
davant la presència creixent d’hispanoparlants al seu territori. I a 
Europa, des de l’establiment de quotes de pantalla en cinemes i 
productes audiovisuals per a la televisió per tal d’afavorir la indús-
tria cultural pròpia, fins a les subvencions públiques a entitats i 
empreses culturals del propi país.

L’altre context a tenir en compte és el que representen els movi-
ments de població i com cal afrontar el tema de la interculturalitat 
en un territori específic. La immigració té avui tres problemes pel 
que fa a la seva inclusió social: el legal, el laboral i el cultural. I 
encara que en la vida concreta de les persones nouvingudes es 
viuen els tres problemes com a integrats en un de sol, ens centra-
rem ara en el tema exclusivament cultural. La primera cosa que 
cal tenir en compte és que normalment el nouvingut ignorava la 
particularitat lingüística i cultural de Catalunya abans d’arribar-hi. 
El que cal, doncs, d’entrada és facilitar aquesta informació d’una 
manera suficient. La segona cosa és que molts dels arribats veuen 
que la llengua dominant és la castellana i, sigui perquè és la seva 
llengua d’origen, sigui perquè constaten que amb l’aprenentatge de 
l’espanyol ja se’n surten, poden inclinar-se per no esmerçar temps a 
aprendre el català com a llengua pròpia del territori. Cal un esforç 
complementari dels catalanoparlants. Facilitar l’accés a la llengua 
pròpia del país és facilitar la igualtat d’oportunitats, en aquest cas 
també lingüístiques. I això no vol dir haver de renunciar a la tra-
dició cultural del país d’origen. En aquest sentit, cal recordar que 
totes les tradicions culturals, i més en aquests moments, contenen 
ingredients i influències d’altres cultures, influències que, passades 
per una experiència col·lectiva particular, adquireixen a la llarga les 
característiques d’una manifestació genuïna i original.

Catalunya i el conjunt de les terres de parla catalana han de con-
servar i promoure la seva llengua no només com a requisit intern 
per mantenir la seva personalitat col·lectiva, sinó perquè és la 
manera de fer aportacions específiques a la cultura universal, com 
demostren la quantitat i la qualitat dels autors que fan servir, en els 
diversos gèneres, la llengua catalana com a vehicle d’expressió.
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1. Introducció

1.1. Les recerques
Durant el darrer segle el català dels territoris de l’Estat espanyol ha 

travessat el règim militar franquista des de la dècada dels quaranta 
i des dels seixanta ha rebut uns fluxos migratoris molt importants 
d’origen estatal i internacional. Estes convulsions han fomentat la 
transformació ràpida, el canvi en la composició i fins i tot la muta-
ció dels coneixements, els usos i les actituds lingüístiques de la 
població dels territoris de llengua catalana.

L’estudi d’estes transformacions mitjançant les investigacions de 
gran abast no ha estat possible fins a finals del segle xx de manera 
diacrònica. Les primeres dades quantitatives comparables s’obtenen 
a partir dels anys vuitanta amb els censos i els padrons, que només 
presenten dades sobre el coneixement de la llengua. No és fins als 
anys noranta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
fa la primera enquesta amplament difosa (CIS 1993 i CIS 1998)1 
per a aconseguir dades comparables sobre el coneixement, l’ús i les 
actituds envers la llengua catalana en els tres territoris principals: 
el País Valencià, Catalunya i les Illes Balears. Esta fita és millorada 
a principis de segle xxi amb l’Enquesta d’Usos Lingüístics, en la 
qual els diferents governs autonòmics treballen i que culmina entre 
2003 i 2004 en una enquesta comparable per a sis territoris: Cata-
lunya, Illes Balears, Andorra, Franja de Ponent, Catalunya Nord i 
l’Alguer. El País Valencià no participa en este projecte, però l’any 
2004 coincidix amb la rèplica, per part de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, de la sèrie d’enquestes del Servei d’Investigació i 
Estudis Sociolingüístics (SIES) del Govern Valencià, que s’havien 
realitzat al llarg dels anys noranta. I només un any més tard, el 

L’evolució sociolingüística 
als territoris de llengua catalana des dels 
anys noranta fins a l’actualitat
Natxo Sorolla Vidal
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2005, el mateix SIES fa la seua pròpia rèplica d’esta sèrie i farcix 
el mapa de la recerca valenciana amb una nova enquesta. Tot ple-
gat ha configurat un bon moment per a analitzar amb perspectiva 
quina és la situació sociolingüística dels diferents territoris i quina 
evolució ha tingut en la darrera dècada, amb l’inici d’una base 
d’estudis comparatius que comença a prendre forma. 

Com hem dit, els primers estudis comparatius tenen en compte 
els territoris principals només, que són el País Valencià, Catalunya 
i les Illes Balears. En este article tenim la pretensió de posar els 
ciments per a l’estudi comparatiu i longitudinal de la situació de la 
llengua catalana. És per això que ens limitarem a dibuixar les grans 
línies sobre la situació de la llengua catalana al País Valencià, a Cata-
lunya i a les Illes Balears en les enquestes del CIS de 1993 i 1998, 
l’Estadística d’Usos Lingüístics de Catalunya entre el 2003 i el 2004, 
l’Enquesta Sociolingüística de les Illes Balears del 2003 i l’enquesta 
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua del 2004.

1.2. el tractament de les dades
Les dades que presentem en tot el treball consideren els resul-

tats dels no sap i els no contesta, així com els casos en què la pre-
gunta no correspon, perquè una pregunta filtre anterior exclou part 
dels enquestats de la possibilitat de respondre com a casos perduts, 
i no es comptabilitzen en l’elaboració dels percentatges i els índexs. 
Habitualment trobareu algunes diferencies de centèsimes respecte 
a les publicacions que es referencien. És possible que es deguin a 
este fet.

�. El coneixement del català
El coneixement del català és l’àrea que millor s’ha consolidat 

en la recerca macrosociolingüística, atès que la tradició d’estudis 
l’inclou indefectiblement des dels anys vuitanta i, sobretot, perquè 
les dades de tipus censal, i fins i tot padronal, l’han tinguda en 
consideració. 

El principal factor de la competència lingüística és la capacitat 
de parlar-la. Este factor ha evolucionat positivament des dels anys 
vuitanta en totes les comarques dels principals territoris. Les pri-
meres dades de 1975 a la província de Barcelona (vegeu el gràfic 
1) mostraven competències d’entre el 36,3% del Baix Llobregat al 
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83,1% d’Osona. En general, competències molt baixes, sobretot 
a l’àrea metropolitana barcelonina. A partir del 1986 es pot con-
firmar el creixement del català en estes comarques, i sobretot en 
aquelles on el català tenia menor presència. I les dades s’estenen 
territorialment i comencen a permetre dibuixar el mapa sociolin-
güístic dels principals territoris. L’àrea metropolitana de Barcelona 
i la d’Alacant són els grans nuclis de defecció lingüística, així com 
també l’àrea metropolitana valenciana. Uns anys més tard, el 1996, 
el Baix Llobregat, la comarca amb menor nombre de parlants de 
català de l’àrea barcelonina, ja sobrepassava la barrera del 60% de 
competents i havia augmentat 26,9 punts percentuals durant els 
21 anys anteriors. També Osona, que ja comptava amb les dades 
més altes d’esta àrea el 1975, havia millorat en 6 punts els seus alts 
resultats. Catalunya, el territori amb sèries censals més constants, 
es dibuixava, doncs, el 1996 al voltant de l’àrea costanera entre 
Barcelona i Tarragona amb comarques que no superaven el 80% de 
població capaç de parlar català. La segona corona de comarques que 
envoltaven este nucli superaven el percentatge gradualment fins a 
conformar la línia central de comarques catalanes que superen el 
90% i freguen la universalització del català oral. Esta línia central 
estava marcada per les bandes només per la capitalitat lleidatana 
(84,9%) i la Vall d’Aran (76,2%), a més d’algunes comarques piri-
nenques, situades per sota del 90%.

La fotografia completa de totes les comarques, que data de 5 
anys abans (1991), dibuixa la imatge amb un model valencià propi. 
Si bé el nivell de coneixement és generalment més baix que el català 
(51% en tot el País Valencià, en oposició al 68,3% de Catalunya 
o el 67,7 de les Balears), els nuclis de defecció es concentren en 
l’àrea urbana alacantina (28,6% té l’Alacantí), a València (43,1%) 
i a la Plana Alta (64,7%). I en la resta de territori valencià la línia 
costanera no es diferencia de l’àrea d’interior. En este context, 
s’arriba a aconseguir els màxims (nivells superiors al 80%) en les 
comarques acotades entre el Comtat i les Riberes, i entre els Ports 
i l’Alt Maestrat. 

Les Illes Balears mantenen Menorca entre les comarques amb 
major extensió del català (81,3%), i Eivissa i Formentera en el 
pol oposat (58,9%), juntament amb Mallorca (66,1%), amb més 
moderació, clar.
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Les dades sobre la capacitat de parlar català són difícils de 
dibuixar. A Catalunya, que és l’únic territori de què es disposa 
de dades fins al 1996, són optimistes, atès que s’ha començat a 
entreveure la universalització de la llengua, pel fet que en gran part 
de les comarques s’ha superat el 90% de població que sap parlar 
català i la dada creix any rere any. Però actualment disposem de 
menys dades censals de les necessàries per a dibuixar el procés a les 
Balears i el País Valencià. Hom havia confiat en les dades censals, 
però el cens del 2001 no ha permès actualitzar-les i el que tenim 
marca una situació estancada a principis dels anys noranta.

3. L’ús del català 

3.1. els anys noranta

3.1.1 Llengua a la llar
L’any 1993 l’ús del català a la llar actual mantenia diferències 

ben distingibles entre el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. 
Una tercera part de la població del País Valencià manifestava que 
parlava català a la seua llar actual (33,7%), mentre que a Catalunya 

GRàFIC 1: CaPaCItat DE PaRLaR CataLà. 1975, 1986, 1991 I 1996. http:/demolinguistica.cat

Els drets d’autor dels 
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i les Balears el percentatge de catalanoparlants (47,9% i 55% respec-
tivament) era tan alt com la proporció de castellanoparlants. Vegeu 
el gràfic 2.

L’evolució de l’ús del català està marcada, com és evident, per 
la seua distribució segons els grups d’edat. Si els grups més jóvens 
utilitzen el català menys que els més grans, este factor tendirà a 
reduir l’ús del català en els següents anys, ja que les generacions 
més jóvens reemplaçaran les més grans amb proporcions menors 
d’ús. I la tendència que marcaven tots els grups d’edat als tres terri-
toris (vegeu el gràfic 3) era la de la reducció de l’ús del català entre 
els grups més jóvens. A Catalunya hi ha la reducció més minsa, 
amb només 10 punts de diferència entre els majors de 60 anys i 
els menors de 30, seguida pel País Valencià, que manté 14,4 punts 
de diferència. A les Illes Balears, tot i mantenir la distància més 
pronunciada, amb 24,6 punts de diferència, es dibuixa un canvi 
radical entre els majors de 60 anys i la resta de població, entre els 
quals trobem un cert estancament i fins i tot s’indica un redreça-
ment, que vacil·la, segons el grup d’edat, entre els 40 i els 50 punts 
percentuals d’ús del català a la llar.

Cinc anys més tard, el CIS repetí la recerca amb la mateixa 
tipologia de preguntes. Vegeu-ho al gràfic 4, amb les dades d’ús 
del català a la llar l’any 1993 i l’any 1998. Els canvis eren menuts, 
com calia esperar per la proximitat temporal entre els dos estudis. 
El País Valencià havia reduït en 2,5 punts el seu percentatge d’ús 

��������

������ �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

������ ������ ������

������ ������ ������

������������� ��������� �������������

GRàFIC �: LLEnGua PaRLaDa a La LLaR. CIS 1993



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

19

de català a la llar, Catalunya en 1,1 punt i les Balears en 3 punts. 
Els tres territoris havien reduït la xifra. I, sens dubte, les corbes 
generacionals que havíem vist l’any 1993 (veg. gràfic 3) indicaven 
esta tendència generacional al decreixement. Però els canvis entre 
les dos enquestes no es podien atribuir a este factor només. 
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GRàFIC 3: LLEnGua PaRLaDa a La LLaR SEGonS ELS GRuPS D’EDat. CIS 1993

GRàFIC 4: LLEnGua PaRLaDa a La LLaR. CIS 1993 I CIS 1998
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En primer lloc, les dades de 1998 segmentades per grups d’edat 
(vegeu el gràfic 5) mostren canvis en l’ús del català a la llar segons 
els grups d’edat. Les corbes consoliden la tendència de minva del 
català al País Valencià, que arriba a mantenir distàncies de 24 punts 
entre les dos llengües a la cohort més jove. I tant a Catalunya com 
a les Balears, on es veia 5 anys abans com s’estabilitzava l’ús del 
català o fins i tot pareixia reprendre en la generació més jove, les 
corbes han canviat la seua dinàmica agarrant una forma clarament 
descendent en l’ús del català entre la població més jove, de 21,1 
punts de diferència entre el català i el castellà a Catalunya, i de 28,8 
punts a les Balears. 

En conclusió, el català ha reduït la seua presència a les llars 
dels enquestats durant els anys noranta. I no només això, sinó que 
als tres principals territoris el seu descens ha anat lligat amb un 
creixement de les diferències entre jóvens i grans.

3.1.2 Llengua inicial
La llengua que s’utilitza a la llar en què es viu actualment 

resumix els usos lingüístics familiars. Però una segona variable, la 
primera llengua que l’enquestat va parlar quan era menut, és con-
siderada com la variable cabdal en sociolingüística per a entendre 

GRàFIC 5: LLEnGua PaRLaDa a La LLaR SEGonS ELS GRuPS D’EDat 

CIS 1993 I CIS 1998
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i per a analitzar el comportament sociolingüístic. Si més no, se sol 
considerar com el punt de partida des del qual es pot analitzar 
l’evolució individual en el coneixement, els usos o les actituds lin-
güístiques. Actualment s’estan explorant els límits d’esta variable, 
ja que en alguns casos la seua interpretació és complicada i es des-
taca la preferència per utilitzar una variable més neta i objectiva, 
com és la llengua parlada amb els progenitors. Utilitzarem, doncs, 
aquesta segona variable. I obviarem els resultats per a les parelles 
mixtes (parla diferent llengua amb el pare que amb la mare) i els 
que parlen ambdos llengües amb un dels pares almenys, ja que, tot 
i la complexitat que incorporen en l’anàlisi, no solen superar el 5% 
de la població.

La llengua utilitzada a la llar segons la llengua que es parla amb 
els progenitors sempre és un primer factor a analitzar. S’assenyala 
quina llengua parlen els enquestats quan marxen de casa dels seus 
pares i formen noves llars. En este cas (vegeu el gràfic 6) les dades 
ens indiquen que al País Valencià, durant la dècada dels noranta, hi 
hagué pocs canvis en el comportament dels que parlen català amb 
els pares, que mantenien el català per a parlar-lo amb els que vivien 

GRàFIC 6: LLEnGua PaRLaDa a La LLaR aCtuaL SEGonS La LLEnGua PaRLaDa

aMb ELS PaRES. CIS 1993 I CIS 1998
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a la seua llar actual en un 87% dels casos. En el cas dels que parla-
ven el castellà amb els seues pares, mantenien la llengua a la seua 
llar actual en una proporció superior, al voltant del 96%. Això pro-
vocava que al País Valencià el grup lingüístic castellà mantingués 
millor la seua llengua que el català. Este fet s’invertia a Catalunya 
en unes proporcions paregudes. En este cas era el grup lingüístic 
catalanoparlant el que mantenia millor la seua llengua (96%) que 
el castellanoparlant (89%). I, finalment, a les Illes Balears, els dos 
grups lingüístics mantenien amb major solidesa els seus efectius, 
fins al punt que al llarg dels anys noranta augmenten esta solidesa 
de valors pròxims al 90% (any 1993) fins al 95% (any 1998).

3.1.3 Transmissió de la llengua
La transmissió del català entre generacions en termes generals 

estava assegurada, atès que el nombre de persones que l’any 1993 
parlaven català amb els pares eren el 40,3%, i el nombre dels 
enquestats que tenien fills que parlaven català entre ells (o si només 
en tenien un, ell li parlava en català) eren el 43%.3 Podeu veure 
al gràfic 7 com l’avenç intergeneracional era molt baix, pràctica-
ment no significatiu. Però, en general, les dades assenyalen que la 

GRàFIC 7: LLEnGua PaRLaDa aMb ELS PaRES I aMb ELS FILLS. CIS 1993
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llengua es reproduix intergeneracionalment i que la població que 
parla català amb els seus pares també la transmet als seus fills. I 
fins i tot es detecta el retrocés de la comunitat castellanoparlant 
(-6,5 punts), que supera de llarg l’augment del català (2,7 punts). 
És evident, doncs, que en termes generals la comunitat lingüística 
catalana estava immersa a principis dels noranta en una situació 
d’estancament, amb algunes dades positives. Era en els diferent 
territoris on es trobaven els matisos més importants. Si bé, d’una 
banda, les dades catalanes són positives (8,1 punts d’ascens del 
català), de l’altra, hi ha la fragilitat de l’estancament balear o el des-
cens valencià (-3,4 punts d’ús de català entre pares i fills, i ascens 
del castellà).

Al llarg de la dècada la situació millora amb escreix. En oposició 
a la dinàmica de principis dels noranta, tant el País Valencià com 
les Illes Balears passen a obtenir saldos positius a favor del català, 
i negatius en el cas del castellà, i Catalunya augmenta el nombre 
de parlants d’altres llengües que parlen català amb els fills, i arri-
ba superar els 17 punts positius de diferència entre l’ús del català 
amb els pares i l’ús entre els fills. Este conjunt de dades millora la 
perspectiva sobre la situació del català al llarg de la dècada dels 
noranta.
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GRàFIC 8: LLEnGua PaRLaDa aMb ELS PaRES I aMb ELS FILLS. CIS 1998
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A més de les bones perspectives que l’enquesta de 1993 i la de 
1998 transmeten pel que fa a la vitalitat del grup lingüístic, atès 
que els noranta marquen un punt d’inflexió a les Balears i el País 
Valencià i es reprèn la transmissió, també l’anàlisi comparativa de 
les dos enquestes, en nombres relatius, reafirma l’optimisme. Cer-
tament, tot i que la vitalitat del grup lingüístic fóra immillorable, 
les dinàmiques sociolingüístiques i immigratòries podrien diluir 
la llengua. Un grup lingüístic sòlid, que es reproduix, i que fins 
i tot atrau al·loglots, però que té una mida reduïda i que es troba 
immers en un procés d’entrada important d’al·loglots, es veuria 
superat en els resultats finals. I tot i la seua vitalitat, any rere any 
veuríem reduir la presència social de la llengua, encara que el grup 
lingüístic seguiria transmetent-la i utilitzant-la. 

Però les dades totals entre les dos enquestes no confirmen esta 
situació. L’any 1993 hi ha un 40,7% de població que parla català 
amb els seus pares als principals territoris de llengua catalana. I 
cinc anys més tard la xifra dels que parlen català amb els pares 
baixa al 38,7%. Este fet és lògic, ja que els grups lingüístics més 
jóvens tenen major proporció de castellanoparlants, i les genera-
cions més velles es veuen rellevades per unes de més castellanitza-
des, fet que canvia la composició lingüística. Però les dinàmiques 
dels grups sociolingüístics no pareix que facen altra cosa que apun-
tar millores per al català. L’any 1993 parlen català als seus fills el 
43% de la població i l’any 1998 n’eren el 48%. El retrocés de l’ús 
del català amb els pares per les dinàmiques internes de la societat 
no afecta en absolut el fet que el català tinga més presència entre 
els fills al llarg dels anys noranta. Un augment ben apreciable que 
augura l’estabilització del català com a llengua familiar o fins i tot 
el seu avenç.

Per tal de fer més comprensibles els gràfics i les taules de 
contingència farem ús dels índexs. Els principals autors que han 
proposat un índex de resum per a l’anàlisi de la transmissió lingüís-
tica del català han estat Miquel Strubell i Joaquim Torres. Strubell 
(1981) l’ha denominat Índex de Canvi Lingüístic (ICL), i Torres 
(2005), Índex de Transmissió Lingüística. En el cas de Torres, es 
proposa un índex que pren valors de –1 fins a +1. El valor positiu 
màxim vol dir que cap persona parla català amb els pares (0%), 
però tots els seus fills parlen català entre ells (100%). El valor 
negatiu representaria la situació contrària: tots parlen català amb 
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els pares però en cap cas els fills parlen català entre ells. El valor 0 
representa l’absència de canvi, és a dir, que hi ha el mateix nombre 
de casos que parlen català entre els fills com dels que parlen català 
amb els seus pares. L’índex s’elabora amb la divisió entre 100 de la 
resta del percentatge dels que parlen català entre els fills menys el 
percentatge dels que parlen català amb els pares.4

Strubell proposà un índex amb el mateix sentit d’interpretació, 
però amb un matís: el canvi entre un percentatge i l’altre no es 
mesura segons el total de població (divisor 100), sinó segons la pro-
porció de la població que podria canviar. L’elaboració és la mateixa 
que la de l’índex Torres, però en el cas d’un 30% de població que 
parla català amb els pares, només podria canviar la llengua en sentit 
positiu per al català el 70% restant. Si este valor fóra negatiu, de 
reducció del català, només podria deixar de parlar-lo el 30%. Per 
tant, en el cas que el saldo de la llengua entre els fills i la llengua 
amb els pares siga positiu, s’aplicaria un divisor de 70, i en el cas 
d’un saldo negatiu s’aplicaria un divisor de 30. En definitiva, si el 
30% parla català amb els pares i el 50% té fills que entre ells parlen 
català, el saldo és de 20 punts positius. Per tant, l’índex proposat 
per Strubell seria de 20/70. En oposició, si el saldo fóra de 20 
punts negatius (30% amb pares i 10% entre fills), l’índex seria de 
–20/30.

L’índex Torres mesura l’impacte total del canvi sobre la societat 
i només pot prendre valors d’una unitat en cas que el percentatge 
de referència (llengua en pares) siga de valor 0% o de valor 100%. 
En la resta de casos mai pot arribar a la unitat (ni positiva ni nega-
tiva). Este índex sempre obté valors inferiors als de la proposta 
de Strubell, que avalua la situació de la llengua en referència a la 
pròpia comunitat lingüística i en tots els casos pot prendre valors 
d’una unitat. 

En l’anàlisi que estem fent analitzem la vitalitat de la comunitat 
lingüística i, per tant, ens servirirem de l’Índex de Canvi Lingüístic 
proposat per M. Strubell. L’utilitzarem per a l’anàlisi de la trans-
missió de la llengua, però també ho farem amb la llengua en altres 
usos lingüístics.

Al gràfic 9 apareixen els valors de l’ÍCL per a la transmissió 
intergeneracional del català i del castellà els anys 1993 i 1998. Com 
hem vist en els punts anteriors, el País Valencià sofria al llarg de 
la dècada dels noranta un important canvi, atès que inicialment es 
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mantenien pèrdues (valors negatius) en la transmissió del català, i 
ascensos en el cas del castellà. La dinàmica, tal com es veu al gràfic 
9, l’any 1998 s’invertix, i el català pren valors positius, i el castellà, 
negatius.

3.1.4 Ús del català fora de la llar
El canvi entre la llengua parlada amb els pares i els usos en 

altres àmbits lingüístics no modifiquen l’ordenació entre territoris. 
A una banda, el País Valencià lidera les dades més negatives i, a 
l’altra, Catalunya, les més positives (vegeu la taula 1). Però el País 
Valencià, en els àmbits no familiars, foragita el català de manera 
impressionant. En tots els àmbits, el percentatge d’ús del català 
sempre es manté molt per sota de l’ús amb els pares, siga l’ús a boti-
gues menudes o els usos escrits. Catalunya, en contraposició, aug-
menta el seu ús fora de la llar respecte a la llengua parlada amb els 
pares. Les Balears, en general, mantenen poques diferències entre la 
llengua amb progenitors i els usos lingüístics en altres àmbits. 

Els resultats més positius es troben en l’ús a la llar actual, que 
és l’únic que arreu troba avenços. Podria sumar-se el cas de les 
botigues i la faena/estudis, que obtenen forts avenços a Catalunya, 
estabilitat a les Balears i reduccions moderades en el cas valencià. 
En la resta d’àmbits, com la llengua en què es contesta el telèfon, la 
llengua en què s’interpel·la un desconegut, que es parla a un policia 
municipal o a un banc, oposen la bonança catalana amb la retallada 

GRàFIC 9: ÍnDEx DE CanvI LInGüÍStIC. CIS 1993 I CIS 1998
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contundent del País Valencià. Estes dades només són superades 
per baix per les situacions d’ús escrit de la llengua, on es veuen les 
deficiències alfabetitzadores d’arreu dels territoris. 

Cinc anys després, les dades de 1998 només indiquen canvis a 
les Balears, on tots els índexs positius es reduixen, a excepció dels 
usos escrits. Així, el model balear fa un gir cap a la imatge valen-
ciana, tot i que amb molta més moderació.

3.2  enquestes d’usos lingüístics 2003

3.2.1 Introducció
Les enquestes del CIS de 1993 i 1998 tenien en consideració 

dos codis de resposta: català o castellà. Les enquestes d’usos lin-
güístics de 2003 observen cinc codis sobre l’ús del català i el caste-
llà: només en català, més en català que en castellà, per igual en català 
i en castellà, més en castellà que en català o només en castellà. Per 
poder comparar les enquestes agrupem els codis de 2003 de dos 
maneres. De la primera forma, anomenada ús predominant, sumem 
els resultats dels dos primers codis; és un codi més restrictiu que 
el codi català del CIS. De la segona, sumem els tres primers codis 
i obtenim un codi d’ús de català almenys igual que l’ús de castellà, 
que és un codi més ample que el del CIS.5

tauLa 1: ÍnDEx DE CanvI LInGüÍStIC. �003–�004

   País Valencià Catalunya illes Balears total

 Casa actual 0,03  0,12  0,03  0,07

 Botigues -0,07  0,24  0,05  0,10

 telèfon -0,�9  0,18  -0,05  0,02

 Carta am. ent.cat. -0,76  -0,0�  -0,73  -0,41

 desconegut -0,31  0,18  -0,1�  0,00

 Polic. munic. -0,�6  0,17  -0,0�  0,03

 Banc -0,17  0,25  0,05  0,09

 Notes -0,75  -0,00  -0,68  -0,39

 faena / estudis -0,07  0,20  -0,01  0,07

 Amics -0,14  0,03  -0,05 -0,03
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3.2.2 Llengua a la llar
Les dades més optimistes no deixen dubtes sobre la pèrdua de 

presència del català a les llars balears. L’any 1993 parlava català a 
casa seua el 55% dels residents (vegeu el gràfic 4) i l’any 1998 la 
reducció deixava el percentatge en el 52% de parlants. Cinc anys 
més tard, el 2003, la xifra dels que hi parlen almenys tant català 
com castellà6 són el 48,7% de la població. Sens dubte, fins i tot 
comparant les dades de la manera més cauta, la xifra s’ha reduït. 
El descens es podia pronosticar pel fet que durant els noranta les 
generacions més jóvens utilitzaven menys el català, i a principis del 
segle xxi esta corba generacional es consolida. 

L’evolució que està seguint el català a les llars de Catalunya 
desperta majors dubtes. Però tot indica que el percentatge dels que 
parlen català a casa ha augmentat des de principis dels noranta fins 
ara. Entre 1993 i 1998 la situació era estable, amb la reducció d’un 
sol punt percentual. L’any 2003 els que utilitzen predominantment el 
català, el resultat més conservador, són el 45,3%, aproximadament 
el mateix nombre de persones que una dècada abans havia respost 
que parlava català. Si a més dels que l’utilitzen amb predominança, 
sumem els que diuen que el parlaven tant com el castellà (9,1%), 
obtenim valors molt superiors als obtinguts durant la dècada ante-
rior. És probable, doncs, que haja crescut la presència del català a 
les llars catalanes. La distribució per grups d’edat confirma que, si 
bé l’estabilitat catalana de 1993 s’havia trencat per aproximar-se al 
model valencià (vegeu el gràfic 5), els majors utilitzen amb clare-
dat molt menys castellà que els grups jóvens. Però l’any 2003 els 
indicadors, tot i mantenir la forma de 1998, pareix que apunten 
cap a la recuperació del model de principis dels noranta, de major 
estabilitat entre grups d’edat.

Els resultats valencians fan de més mal comparar. Sobretot 
perquè el CIS (1993 i 1998) té en consideració els territoris cas-
tellanoparlants, mentre que l’enquesta de 2004 de l’AVL, així com 
les seues predecessores, habitualment no els tenen en compte en 
els resultats. Les comarques castellanoparlants del País Valencià 
actualment mantenen el 14,6% de la població total del territori. És 
per això que en el cas valencià ens servirem de les dades de 1989, 
1992 i 1995, elaborades per la Generalitat Valenciana mitjançant 
el seu Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES). Les 
enquestes precediren l’enquesta de 2004 de l’Acadèmia Valencia-
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na de la Llengua i la del mateix SIES de 2005. Tot i que la seua 
accessibilitat és molt més obstaculitzada, el fet que compartisquen 
metodologia i univers permet dibuixar amb major precisió les línies 
de l’evolució.

A meitat dels noranta el SIES detecta un augment de l’ús del 
català a casa, en només sis anys de diferència, del 45,8% fins al 
50%. Vegeu-ho al gràfic 10. Però en reprendre les enquestes seria-
des, nou anys més tard, els resultats estan 13,5 punts per sota, amb 
el 36,5% d’ús. Per tant, es confirma la reducció de la presència del 
català a les llars valencianes.

3.2.3 Transmissió de la llengua
L’any 2003 només es té en compte la llengua parlada per 

l’enquestat amb els seus fills, però no s’incorpora la pregunta sobre 
la llengua que els fills parlen entre ells, tal com s’havia arreplegat a 
la dècada dels noranta. Tot i això, ens permet fer una aproximació a 
la situació de la transmissió lingüística prou clara com per a marcar 
el sentit de l’evolució. 

Durant la dècada dels noranta en cada territori el català s’havia 
mantingut com la llengua parlada amb els pares en diferents pro-

GRàFIC 10: ÚS PREDoMInant DE LES LLEnGüES a CaSa

SIES 1989, SIES 199�, SIES 1995, avL �004 I SIES �005
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porcions: al País Valencià se situava en el 30% que l’utilitzen amb 
predominança, a Catalunya en el 40%, i a les Balears en el 50% 
(vegeu el gràfic 7 i el gràfic 8). L’únic territori que ha estat capaç de 
conservar la presència del català amb els pares actualment ha estat 
Catalunya, ja que l’ús predominant del català es manté en el mateix 
percentatge que deu anys abans. Les Balears, que partien d’un 
percentatge molt superior, veuen reduït el percentatge de persones 
que parlen català amb els seus pares fins als 12,2 punts. Finalment, 
el cas valencià és més difícil de valorar, atès que les dades dels 
noranta inclouen els resultats de les comarques castellanoparlants. 
Però el 39,3% de població de les comarques catalanoparlants que 
actualment parlen català amb els seus fills pareix que podria, fins 
i tot, significar un percentatge superior al que es donava als anys 
noranta.

3.2.4 Ús del català fora de la llar
La relació entre l’ús del català amb els pares i fora de la llar 

no ha canviat, almenys de manera substancial, en els darrers deu 
anys. Els índexs de canvi lingüístic de 2003 i 2004 (vegeu la taula 
2) no canvien en absolut la situació de 1993 (vegeu la taula 1). A 
Catalunya el català manté més forta la seua presència fora de la llar 
que amb els pares. En oposició, al País Valencià seguix mantenint 
menor presència. I amb molta més moderació, també té menys 
presència a les Balears. Arreu destaca l’ús minoritari del català als 
grans establiments o amb un desconegut, tal com ja observàvem als 
anys noranta. Els usos amb amics pareix que en tots els territoris 
són els més pròxims a l’ús amb els pares, ja que en Catalunya és 
a on obtenen menor distància positiva, i als altres dos territoris la 

tauLa �: ÍnDEx DE CanvI LInGüÍStIC. �003-�004

  País Valencià Catalunya illes Balears

 llengua amb fills 0,04  0,19  0,12

 Amics -0,11  0,05  -0,05

 Botigues -0,13  0,19  0,00

 Grans establiments -0,4�  0,12  -0,33

 Bancs i caixes -0,18  0,32  0,10

 Metges -0,30  0,19  -0,11

 desconegut -0,34  0,16  -0,�0



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

31

defecció també es reduix. Finalment, l’efecte catalanitzador de les 
botigues, i sobretot dels bancs i les caixes, es fa notar a Catalunya, 
però sobretot a les Balears, que aconseguixen arrencar l’únic índex 
positiu a este territori. 

El cas valencià, amb les enquestes comparables, mostra amb 
més claredat l’evolució d’este territori. El català pareix estar espe-
cialment castigat en els àmbits on tenia major predominança als 
anys noranta: a casa, amb els amics i a les botigues tradicionals. 
Vegeu el gràfic 11.

4. Conclusions
Les dades sobre la capacitat de parlar català són difícils de 

dibuixar. A Catalunya, que és l’únic territori de què es disposa de 
dades fins al 1996, són optimistes, ja que s’ha començat a entre-
veure la universalització de la llengua en part de les comarques. 
Però actualment es disposa de menys dades censals de les neces-

GRàFIC 11: ÚS PREDoMInant DE LES LLEnGüES a CaSa, aMb ELS aMICS, aL 

CaRRER aMb un DESConEGut, a LES botIGuES tRaDICIonaLS I a LES GRanS 

SuPERFÍCIES CoMERCIaLS. SIES 1989, SIES 199�, avL �004 I SIES �005
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sàries a les Balears i el País Valencià. Hom havia confiat en les dades 
censals, i el que tenim marca una situació estancada a principis dels 
anys noranta.

La presència del català a les llars s’ha reduït a les Balears i al País 
Valencià des dels anys noranta fins a l’actualitat, sense cap tipus de 
dubte. I de fet, els anys noranta van significar un punt d’inflexió en 
este fet, ja que si bé el País Valencià ja seguia una dinàmica a on els 
més jóvens l’utilitzaven menys que els majors, durant els noranta la 
dinàmica s’escampa a la resta de territoris. Però el descens en cap 
cas ha estat perquè els catalanoparlants, els que parlen català amb 
els seus pares, el deixaren de parlar. La vitalitat del grup lingüístic 
no es veu transformada, i fins i tot a partir dels anys noranta les 
Balears i el País Valencià reprenen els saldos positius entre la llen-
gua parlada als pares i la llengua parlada entre els fills. En definiti-
va, arreu creix el nombre de gent que parla català als fills.

L’ús del català fora de la llar no experimenta tan bones perspec-
tives com el manteniment de la llengua familiar. Només a Catalu-
nya és una llengua més utilitzada que en l’àmbit familiar. Fora, els 
grans establiments comercials o la llengua parlada amb un descone-
gut són especialment distants del català, mentre que altres àmbits 
com l’ús amb els amics, les botigues i els bancs es mostren menys 
allunyats de la llengua.

En definitiva, el català es manté en una situació fràgil. La seua 
transmissió intergeneracional pareix que no perilla a cap dels tres 
principals territoris, i això li assegura la reproducció. Però és fora 
de l’àmbit familiar a on la llengua catalana ha de fixar els seus 
objectius de creixement, que només ha aconseguit en algun dels 
territoris.
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notes
1.  L’estudi també es fa al País Basc, Navarra i Galícia.
2.  No apareixen dades del darrer cens, del 2001, perquè diferents autors s’han mostrat 

cauts sobre la seua fiabilitat en els resultats a escala comarcal. Vegeu http://www.
demolinguistica.cat/demoling/ i Vila (2005).

3.  Noteu que en els resultats no es tenen en compte ni les persones que parlen català 
amb un dels pares i castellà amb l’altre, ni les persones que parlen ambdos llengües 
amb un dels pares o amb els dos. Són una part menuda de la població i fan més com-
plexa l’anàlisi, tot i que l’evolució de les parelles mixtes marca quina és la tendència 
del contacte lingüístic i quina llengua acaben triant les persones nascudes en el nucli 
d’este contacte lingüístic.

4. (% dels que els fills parlen català entre ells – % dels que parlen català amb els pares) 
/ 100

5.  Estes enquestes també consideren codis amb altres llengües, però aquí no els tenim 
en compte.

6.  Suma de les opcions de resposta per igual en català i en castellà, més en català que en 
castellà i només en català.

Natxo Sorolla Vidal. Xarxa CRUSCAT – IEC. CUSC UB/PCB.
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La llengua catalana: estat de la qüestió

D
o

ss
ie

r 
te

m
à

ti
c

Escola catalana en llengua i continguts, 
el model educatiu
L’adhesió al recobrament de la llengua i cultura catalanes s’havia 

palesat insistentment en tots els àmbits de la societat molt abans de 
1977, any en què Catalunya recuperà, encara que provisionalment, 
les institucions d’autogovern; gairebé tot just acabada la contesa 
civil (1939) ja se’n troben testimonis.

El català a l’escola havia estat objecte d’una llarga, incident i 
valenta reivindicació per part d’associacions com Òmnium Cultural 
(1961), que creà una Delegació d’Ensenyament Català, la qual va 
portar les classes de català a l’escola, l’escola de Mestres Rosa Sensat 
(1966), que preparà amb eficàcia i qualitat centenars de mestres 
per a la docència del català, els col·legis professionals de les diver-
ses especialitats i la societat civil en general, que, amb una obra 
de plena resistència, endegà cursos de català en plena repressió, 
en cent i una associació de la mena més vària, ja a mitjan dècada 
del 1940.

La Generalitat de Catalunya, la màxima institució de govern 
català, quan fou restablerta (1977) i, posteriorment amb més 
intensitat, quan fou promulgat l’Estatut d’Autonomia (1979), va 
determinar en la seva acció pràctica quant a la llengua i la catala-
nitat de l’escola:

n La voluntat de generalitzar el coneixement del català a tota la 
població establint els mitjans per fer-ho possible.

n El model d’escola que calia assolir per a Catalunya, que es con-
cretava en aquesta definició: l’escola serà catalana per la llengua 
i els continguts i les actituds positives vers la catalanitat, amb 
l’estudi del castellà i de l’idioma modern a fi que, en acabar els 

Una escola per viure, 
una llengua per a la vida
Joaquim Arenas i Sampera
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estudis bàsics, tots els alumnes tinguin coneixement suficient 
de les dues llengües oficials.

Aquest era un model d’escola catalana en llengua i continguts, que 
havia de tenir el castellà per segona llengua. Un model que obeïa a 
la tradició pedagògica catalana, començat a elaborar i a practicar a 
finals del segle xix fins a l’any 1936 pels pedagogs Flors i Calcat, Bar-
dina, Galí i Martorell, entre d’altres. Serà bo de recordar que aquest 
model d’escola catalana era, a la pràctica, quant a llengua i contin-
guts, aquell que va adoptar la Generalitat republicana quan, en plena 
Guerra Civil, va poder actuar amb les prerrogatives pròpies d’un 
Estat i va establir el Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU).

Quan, l’any 1978, es promulgà el Reial Decret 2092, que incor-
porava la llengua catalana al sistema educatiu català no universitari 
i permetia l’ensenyament en català, tota la població escolar va tenir 
accés a l’aprenentatge del català.

Quatre anys després (1982), el Servei d’Ensenyament del Català 
(SEDEC) va fer un estudi sobre la competència lingüística en català 
dels alumnes d’ensenyament primari. Els resultats feien evident 
que, només amb unes classes de llengua, els escolars castellano-
parlants no podien, en gran majoria, assolir-ne el domini ple. Va 
ser aleshores quan es va intensificar la promoció del model d’escola 
catalana en tot el territori del Principat i, alhora, es van perfilar les 
bases sociològiques i pedagògiques del model. 

Foto: Pere Virgili



36

L’escola catalana, com a model educatiu integral i integrador, 
havia de proporcionar els mateixos instruments lingüístics i cul-
turals a tots els nois i noies, indiferentment de la seva llengua 
familiar, a fi que es poguessin desenvolupar amb les mateixes 
possibilitats quant a la cultura i la llengua, i això sense caure en 
l’exclusivitat ja que, al llarg del temps, quan les llibertats havien 
estat vigents a casa nostra, l’educació catalana s’havia materialitzat, 
per bé que parcialment, en un projecte pedagògic que havia pro-
mogut una escola inserida en el medi per fer ciutadans integrats en 
la societat on vivien, amb un coneixement ampli del món que els 
permetés interpretar-lo i així fer possible un arrelament conscient 
a la mateixa societat, amb la llengua com a vincle més sensible. I 
calia seguir aquest exemple fil per randa.

Es pot afirmar, sense risc, que el model d’escola catalana que 
es va oferir a Catalunya en els anys compresos entre el 1978 i el 
2003 satisfeia les expectatives de la població catalana, d’una o altra 
llengua principal, quant a l’educació i formació dels seus fills.

Cal dir que el desenvolupament del nou sistema educatiu, en 
clau estatal reforma educativa (1992), que havia de significar el 
gran repte per a un avanç i consolidació de la catalanitat escolar, no 
proporcionà, en aquest sentit, el progrés esperat ja que, si bé es va 
continuar en la mateixa línia de progressió, no es va poder o no es 
va voler prioritzar allò que era essencial per a la implantació total 
del model d’escola catalana en llengua i continguts en el sistema 
educatiu.

Sempre vam considerar la reforma com una ocasió, si no única, 
sí d’especial transcendència per generalitzar l’esperit, les pràctiques 
i l’objectiu de l’escola catalana. El nou sistema educatiu (reforma) 
es basava en uns principis que evocaven els postulats de l’escola 
nova europea, moviment sorgit al primer terç del segle passat i del 
qual la tradició pedagògica moderna de Catalunya havia begut. 
Tal, però, com es va aplicar a escala estatal i autonòmica, pocs dels 
objectius innovadors que aportava es van fer realitat.

Pedagogia activa i catalanitat escolar
És a partir dels anys seixanta que es fa palès, en sectors inquiets 

per l’educació de la societat catalana, el desig creixent de disposar 
d’un tipus d’escola en el qual l’infant havia de ser el centre i objecte 
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de la seva existència, i la llengua catalana havia de constituir l’eix 
vertebrador de tots els continguts, des de saber entendre i llegir 
–que, en sentit ampli, voldria dir conèixer i saber interpretar el 
món– fins a adquirir els coneixements generals dels programes. Es 
volia una nova educació, concretada en l’expressió escola activa o 
escola nova, ja esmentada.

D’una manera generalitzada, igualment es feia evident el desig 
de disposar d’una escola que oferís, en diversos graus d’aplicació, 
els continguts de la catalanitat més bàsics: des de l’ensenyament 
de la llengua exclusivament fins a l’ús vehicular, parcial o total, 
d’aquesta en els ensenyaments i també l’ús en les vivències edu-
catives. 

Constituïen, doncs, voluntats i desigs en un procés històric de 
recuperació que oferia, lògicament, una diversitat de models.

Sorgeixen, doncs, escoles, sobretot en l’àmbit privat, que es pro-
posen aplicar la nova pedagogia d’escola activa, en la qual s’inclou 
el català com a llengua d’aprenentatge o d’ensenyament, segons la 
parla materna dels nens i de les nenes. És en aquest sentit que cal 
esmentar la tasca didàctica de formació de mestres que va fer Rosa 
Sensat i la seva valuosa aportació amb l’elaboració de materials 
didàctics de qualitat per a l’aprenentatge i ensenyament de la llen-
gua catalana. I la voluntat de no separar a l’escola els nens segons 
la seva llengua familiar, tot i que els ensenyaven en la seva llengua 
familiar a la mateixa aula.

Rosa Sensat, fins ben entrats els anys vuitanta, va preparar mes-
tres per al bilingüisme escolar estricte i, per tant, per a una escola 
en què la llengua catalana era matèria d’aprenentatge per a tots els 
nens, però només llengua vehicular d’ensenyament per als alum-
nes que la tenien per habitual. Tot i considerar la gran aportació a 
l’educació catalana que va fer aquesta escola de mestres, el model 
educatiu en llengua i continguts catalans per a tots els nens i totes 
les nenes, independentment de la seva primera llengua, no l’assumí 
fins que la Generalitat no va començar a generalitzar l’ensenyament 
en català per a tots els escolars.

Igualment, amb el mateix esperit pedagògic i en la mateixa 
època, hi havia escoles que van fer del català la llengua d’escola, 
tant en les pràctiques educatives com en les docents, i seguien, en 
aquesta línia, els principis promoguts per la Delegació d’Ensenya-
ment Català (DEC) d’Òmnium Cultural, que es podrien resumir 
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en aquesta divisa: un poble, una 
escola i una llengua principal, el 
català, sense menystenir l’apre-
nentatge d’altres. Aquests centres 
educatius eren escoles d’iniciativa 
social i, per tant, no pertanyents al 
sector públic, i havien estat creats 
obeint a la voluntat de molts 
mestres i pares que no estaven 
d’acord amb el tipus d’educació 
i la manera d’ensenyar de l’esco-
la tradicional. En aquest darrer 
aspecte, hi havia una coincidèn-
cia entre l’escola de bilingüisme 
estricte, on cada nen aprenia i era 
educat en la seva llengua familiar, 
i les escoles d’ensenyament en 
català per a tots els alumnes, les 
quals, quan passaren a ser coor-
dinades per la DEC, van rebre el 
nom d’escoles catalanes. La dife-
rència entre les unes i les altres 

consistia en l’ús de la llengua i la consideració que se li atorgava 
com a element cohesionador de tota l’activitat educadora.

En els primers anys setanta del segle passat, es produeix un fet 
remarcable pel que fa a l’avanç de la catalanització del sistema edu-
catiu. Un fet important i poc representatiu quant al nombre, que 
indicava, però, que les inquietuds dels mestres i pares de l’escola 
pública per la qualitat de l’ensenyament, vinculada a una educació 
feta en català per a tots els alumnes, eren prou consistents i assumi-
des per emergir i prendre iniciatives concretes de realització.

Van ser dos els centres públics pioners que es van proposar fer 
escola catalana en el sentit preconitzat per la DEC, de la qual van 
rebre informació tècnica i suport de diversa índole. Es tractava de 
l’escola Pau Casals de Sant Joan Despí, amb un índex d’alumnat 
castellanoparlant elevadíssim, i del col·legi públic de Sant Feliu de 
Codines.

Tant la formació de mestres feta per Rosa Sensat com la presèn-
cia de les classes de català a escoles de tot Catalunya, programades 

Foto: Pere Virgili
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per Òmnium Cultural i suportades per aquesta associació i molts 
ajuntaments, així com la promoció del concepte d’escola catalana 
realitzada en català com un element de qualitat, promogut per la 
DEC d’Òmnium, van ser actuacions que crearen un canemàs de 
sòlides expectatives quant a la progressió d’una escola catalana per 
la llengua i per la manera genuïna de «fer escola».

L’exemple de Sant Joan Despí i de Sant Feliu de Codines es va 
prodigar en el sector públic, alhora que en el privat les noves ini-
ciatives de catalanització plena creixien dia a dia. El nombre d’es-
coles que feien de la llengua pròpia l’element base de l’educació i 
la docència va augmentar considerablement amb el restabliment de 
les institucions de govern catalanes (1977) i, de manera especial i 
significativa, amb la promulgació del Reial Decret 2092 de 23 de 
juny de 1978, ja esmentat.

Des del govern autònom, que en els primers tres anys no dispo-
sava de les competències en l’àmbit educatiu a causa de la seva pro-
visionalitat en espera de la l’aprovació d’un estatut d’autonomia per 
a Catalunya, no sols es definí el model d’escola catalana en llengua 
i continguts, sinó que se’n va fer una promoció intensiva en funció 
que els centres l’assumissin progressivament després d’assegurar 
l’ensenyament generalitzat de l’assignatura de català, fet que ja s’ha 
relatat en el primer capítol d’aquest article.

El cert és que, des de l’espai associatiu des de feia anys i des de 
l’administració catalana posteriorment, s’havia preparat un terreny 
propici a la receptivitat del model educatiu proposat per la Gene-
ralitat d’una escola catalana en llengua i continguts, el qual seria 
avalat per l’articulat de la Llei de Normalització Lingüística, l’any 
1983, en proclamar el català com a llengua pròpia de l’ensenya-
ment, en determinar que els infants tenien dret a rebre els primers 
ensenyaments en la llengua habitual –és bo adonar-se que no s’es-
mentava el terme llengua materna i que es consignava el dret, però 
no el deure a l’ensenyament en la llengua habitual–, i en establir 
que en acabar els estudis bàsics tots els alumnes havien de tenir un 
coneixement igualitari de les dues llengües oficials.

L’ensenyament en català va ser, en aquells anys vuitanta del 
segle xx, una opció cada vegada més sol·licitada pels pares i mestres 
de les escoles; amb tot presentava certs interrogants, sobretot de 
caràcter tècnic i organitzatiu, si es considerava, a més de la tota-
litat del sistema educatiu, la població escolar dels centres ubicats 
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a les grans ciutats industrials del país, en els quals el component 
d’alumnes de família castellanoparlant era, en molts casos, alta-
ment majoritari. És evident que la professionalitat dels mestres hi 
tenia un paper d’una importància cabdal, però la generalització 
del català com a llengua primera d’escola significava l’aplicació del 
model educatiu proposat, que havia de ser coherent i beneficiós per 
a tots els alumnes i en tots els casos i circumstàncies.

¿Com s’havia d’actuar per generalitzar l’ensenyament en català als 
centres amb majoria d’alumnes no catalanoparlants? ¿Com es podria 
arribar a la implantació de l’escola catalana en llengua i continguts 
en la totalitat del sistema educatiu, encara que de forma progressiva, 
si en la societat catalana hi havia nuclis de població molt nombrosos, 
a les poblacions industrials sobretot, que desconeixien la llengua 
catalana, i si d’aquest nuclis provenien la major part d’alumnes que 
omplien les escoles de les respectives ciutats i pobles?

Una cosa era considerar les experiències aïllades d’anys ante-
riors, cercar models d’aprenentatge d’una segona llengua en projec-
tes aplicats en altres països, confiar en la preparació dels mestres, 
i tota una altra circumstància era aplicar l’ensenyament en català a 
alumnes que no tenien aquesta llengua com a habitual en un siste-
ma educatiu que, només en l’ensenyament primari, tenia més d’un 
milió d’alumnes repartits en dues mil escoles. 

Calia un tractament pedagògic i organitzatiu específic que aten-
gués positivament tots els sectors implicats, i que garantís, doncs, 
la qualitat de l’educació al màxim possible i en tots els casos.

Perquè l’escola catalana feta en català disposava d’una emprem-
ta històrica de prestigi reconegut, i es corresponia amb el model 
d’escola catalana en llengua i continguts definit pel govern de 
Catalunya, el qual tenia la voluntat que la llengua fos l’element 
cohesionador de la comunitat educativa i de la societat en general, i 
que mai no esdevingués causa de discriminació. D’aquesta voluntat 
de qualitat i d’igualtat d’oportunitats per a tots alumnes, en sorgí 
com una conseqüència lògica un pla d’actuació concreta, que pren-
gué el nom de Programa d’Immersió Lingüística.

El Programa d’Immersió Lingüística (1983- �003)
El Programa d’Immersió Lingüística (PIL) era, conceptualment, 

un projecte col·lectiu per assolir l’objectiu de la normalització 
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de la llengua i la catalanització esco-
lar en totes aquelles escoles de prees-
colar i d’ensenyament primari (EGB) 
de Catalunya que, pel fet de tenir un 
nombre majoritari d’alumnes no catala-
noparlants, necessitaven un tractament 
específic per aplicar amb èxit el model 
d’escola catalana en llengua i contin-
guts. Un projecte que involucrava la 
mateixa administració educativa que el 
promovia i tota la comunitat educativa 
dels centres docents

Sense entrar en grans cròniques his-
tòriques ni en les grans elaboracions 
teòriques –conegudes i divulgades a 
bastament– creiem oportú recordar i 
remarcar succintament que les investi-
gacions i experiències de feia vint anys, 
sobretot al Canadà, amb alumnes anglò-
fons de les àrees lingüístiques franceses, 
al Quebec, que havien seguit ensenya-
ment en immersió al francès, van permetre als pioners Peal i Lam-
bert (1962) demostrar –en oposició a les tesis abonades i defensa-
des en contra d’un ensenyament bilingüe per la UNESCO (1951) 
i per gairebé tots els experts en llengua i aprenentatge d’aquells 
temps– que l’ensenyament en una segona llengua no només no era 
negatiu, sinó que afavoria i millorava els resultats dels alumnes, els 
quals esdevenien bilingües.

Aquells estudis han estat corroborats, a partir de més expe-
riències, per Cummins i Mulkay, que han fet recerques sobre la 
immersió i han introduït el concepte de interdependència lingüís-
tica, a través de la qual l’aprenentatge d’una o més llengües noves 
beneficia el conjunt de totes les adquirides. Aquestes teories han 
estat la base científica principal del PIL.

Abans d’abordar el mateix contingut del programa amb els ele-
ments que el conformen, n’esmentarem algunes característiques.

No sempre que es feia escola catalana ha de considerar-se que 
s’aplicava un programa d’immersió. Es feia immersió lingüística en 
català en una escola quan es practicava el procés d’ensenyament-

Foto: Pere Virgili



4�

aprenetatge en català des de l’inici de l’escolaritat, en aules amb 
més del 70% d’alumnes de famílies no catalanoparlants.

Volia dir que des de l’inici de l’escolaritat el procés de la lectoes-
criptura es feia des del català (L1 d’ensenyament, L2 de l’alumne), 
i tot l’ensenyament i l’acció educadora es vehiculava en català; en 
castellà es feia la matèria de castellà. Al cap i a la fi, l’alumne vivia 
«immers en català» dins de l’àmbit escolar; simultàniament, però, 
no es pot oblidar que tota l’altra vida, la familiar i sovint la social 
–fora de l’escola– la vivia en castellà; la presència de l’altra llengua, 
el castellà, era tan intensa i tan variada (pares, mitjans de comu-
nicació, relacions ambientals…) que no perillava la capacitació 
de l’alumnat en la llengua familiar. Si s’hagués donat aquesta cir-
cumstància de detriment de la L1 de l’alumne, les escoles haurien 
d’haver resolt la situació. En vint anys d’aplicació del programa no 
se’n va conèixer cap cas.

Un altre aspecte que calia considerar va ser el paper dels pares 
davant l’escolarització dels seus fills en una llengua diferent de 
la familiar i per a ells desconeguda. Aquest paper era decisori no 
només per donar suport definitiu al projecte d’un centre, sinó per-
què la seva actitud positiva esdevenia indispensable per a un apre-
nentatge que preveia el canvi de la llengua de la llar per la llengua 
d’escola en les hores de permanència al centre. També en funció de 
l’arrelament familiar al país i de la progressiva integració a la socie-
tat d’acollida, l’anuència dels progenitor va ser una de les claus 
que permetia obrir horitzons clars d’adhesió i de col·laboració en 
la tasca pedagògica.

A Catalunya, en principi, es va pensar que el PIL complia el 
seu objectiu en el moment que l’alumne completava el procés de 
la lectoescriptura, atès que, quan ja sabia llegir i escriure en català, 
podia continuar en aquesta llengua tot el currículum fins a la fi de 
l’EGB.

 Aquesta concepció predeterminava culminar el programa als 
7 o 8 anys, en finalitzar el primer cicle d’ensenyament primari i, 
a partir del 3r curs, el cicle mitjà del sistema d’aleshores, la pro-
gramació de l’escola podia oferir ensenyament en castellà, quan les 
circumstàncies insalvables del claustre o la situació de progressiva 
implantació del català com a llengua d’ensenyament ho feien ine-
vitable. 

Aviat es va rectificar aquest concepte i es va determinar que 
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el PIL havia de continuar tot el cicle mitjà, fins als 11 anys. El 
replantejament va ser clar i oportú. Aquella primera considera-
ció de fer limitar la immersió amb l’assoliment de la lectura i de 
l’escriptura, tot i que es demostrava suficient quant al nivell d’ex-
pressió de la segona llengua adquirida, no garantia de ple, en certs 
casos, la competència en el domini lingüístic del català, si bé era 
cert que s’aconseguia un bon nivell en general. Per tal que tots els 
alumnes, sense excepció i segons les seves possibilitats personals, 
continuessin progressant en les capacitats comunicatives i ús de la 
llengua –recordem que l’alumne d’immersió moltes vegades només 
té l’àmbit escolar per utilitzar la llengua catalana–, es va prendre la 
decisió de perllongar l’aplicació del PIL fins a finals del cicle mitjà, 
10 o 11 anys.

Considerats aquests aspectes, entrem ara de ple en el contingut 
del programa d’immersió lingüística, l’estructura del qual consistia 
en un conjunt d’actuacions per part de l’administració i de la matei-
xa escola que l’assumia:

La promoció: fer conèixer els principis científics, didàctics i sociolò-
gics de la immersió lingüística a les associacions de pares d’alumnes, als 
instituts municipals d’educació de les localitats i, de manera singular, 
als pares d’alumnes que iniciaven l’escolaritat, i això cada curs, a fi que 
la seva conformitat i voluntat d’adhesió al nou ensenyament fos fona-
mentada i agombolada des de la mateixa família, i es desenvolupessin 
actituds positives envers la llengua i el programa.

Informació tècnica: adreçada als claustres de professors, quant 
als continguts pedagògics, didàctics i científics de la immersió amb 
vista a una acceptació global per part dels professors, ja que les 
seves actituds i usos lingüístics havien de concordar amb els prin-
cipis de tractament de la immersió. Aquest havia de ser un projecte 
assumit per tota l’escola i en tots els àmbits d’actuació.

 Assessorament puntual: amb caràcter de preparació per als pro-
fessors de nivell preescolar que havien d’iniciar les pràctiques d’im-
mersió. En una situació d’immersió era capital el tractament educa-
tiu que s’apliqués al grup classe. A l’interior de l’aula comportava 
una innovació didàctica que havia de tenir ben presents i previstos 
aspectes com eren la cura d’una programació de continguts estricta, 
apropiada i adequada al nivell escolar, l’exigència professional del 
mateix tutor i el compliment rigorós de l’horari de les activitats. 
I, sobretot, els mestres havien de desenvolupar una metodologia 
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de tractament lingüístic altament 
qualificada ja que, si bé ella o ell 
eren coneixedors de la llengua 
de l’alumne, aquest era objecte 
d’educació i aprenentatge en una 
llengua que, d’entrada, desconei-
xia. Havia d’assumir plenament, 
doncs, amb totes les conseqüèn-
cies la premissa de Chomsky 
«Una llengua s’aprèn usant-la». 

Organització de seminaris d’as-
sessorament didàctic en zones ter-
ritorials a fi de proporcionar una 
assistència tècnica i una formació 
permanent als mestres de classes 
d’immersió al llarg de tot el curs.

De fet, els seminaris ja exis-
tien per a la realització de l’escola 
catalana abans que es planifiqués 
el programa. Amb la implantació 

creixent de les classes d’immersió i els centres que l’assumien com 
a projecte propi, l’assessorament i formació als professors, en forma 
de seminaris, va augmentar de manera espectacular quant al nom-
bre, la distribució pel territori i els continguts que impartien. La 
didàctica i tractament de la llengua en immersió s’abordava des de la 
perspectiva que qualsevol situació específica en què es pogués trobar 
l’alumne o un grup d’alumnes havia de ser atesa des de la premissa 
que la llengua era patrimoni comú, malgrat els grups diferenciats i de 
característiques especials que fossin presents en el sistema.

No serà balder afirmar que la base principal per practicar la 
immersió és disposar de mestres amb coneixements aprofundits i 
preparació didàctica adequada; en definitiva, que tinguin «l’ofici 
de mestres».

Seguiment de l’aplicació del programa a les aules, com a conse-
qüència dels seminaris d’assessorament de didàctica a càrrec dels 
assessors especialitzats per donar suport a les bones pràctiques per 
aplicar la immersió a l’aula. Des de la perspectiva de la formació 
del professorat, aquesta modalitat d’assistència al professor a l’aula 
va ser una innovació no constatada amb anterioritat en el sistema 

Foto: Pere Virgili
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educatiu català ni en les aplicacions d’immersió conegudes fins 
aleshores.

Capítol a part mereix el col·lectiu d’assessors que dirigien els 
seminaris i n’impartien els coneixements. La seva situació adminis-
trativa era de comissió de serveis. Havien estat seleccionats per la 
qualitat de la docència a les aules de les quals eren tutors, i havien 
demostrat una actitud participativa i coherent en la catalanització 
de les escoles de què procedien. La formació d’aquest formadors, 
que arribaren a ser 84, tenia lloc en sessions de treball intern, un o 
dos dies a la setmana i, de manera més perllongada, tres setmanes a 
principi i a finals de cada curs. En la pràctica, la seva tasca no tenia 
hores concretes, ja que havien s’assumir, a més de les sessions de 
formació, els seminaris i tots els altres continguts d’assessorament 
didàctic del programa. Es van distingir sempre per la capacitat de 
treball, per la qualitat dels continguts impartits, per la clara adhe-
sió a la catalanitat de l’escola. En poques paraules, eren gent amb 
molta vocació i preparada per a la feina que se’ls havia encomanat. 
El reconeixement que rebien per la seva tasca sempre fou moral; 
mai no disposaren d’un complement econòmic malgrat la intensitat 
i diversificació de la comesa que havien de fer progressar. Una altra 
característica d’aquest grup de professionals, potser irrepetible, va 
ser la cohesió interna que l’imbuïa.

Dotació de recursos humans específics: les classes d’immersió van 
disposar d’una figura nova dins dels professionals de l’ensenya-
ment, la de l’auxiliar de conversa, que va consistir en un educador, 
no sempre mestre, que en un temps setmanal assistia el tutor de 
l’aula per poder treballar més intensament l’expressió oral. Aquesta 
figura és la primera en el sistema que assumeix una funció subsi-
diària de la pròpia del mestre en atenció als alumnes, en aquest cas 
en grup reduït, per facilitar l’ús de la llengua i els intercanvis comu-
nicatius. El mestre, per primera vegada, disposa d’un col·laborador 
dins de l’aula per millorar l’acció educadora. 

Dotació de materials de contingut teòric i pràctic per a un des-
plegament correcte de les tècniques concretes. A partir del treball 
intern dels assessors i de l’experiència acumulada en la vivència 
escolar de la immersió i de l’aplicació de l’escola catalana, i com a 
fruit d’una inquietud de renovació pedagògica de l’equip, es va ela-
borar una ingent quantitat de materials al servei de l’escola per tal 
de donar suport teòric i material al treball a l’aula i a una pedagogia 
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aplicada de la immersió. Aquests materials van esdevenir referèn-
cia obligada i cobejada pel professorat a causa de la seva qualitat 
i utilitat. Es presentaven en forma de dossier i eren distribuïts als 
mateixos seminaris.

Desenvolupament d’un pla de recerca científica sobre els comporta-
ments lingüístics dels alumnes, el desplegament de la funció docent 
dels mestres d’immersió, i els rendiments escolars i acadèmics dels 
alumnes immergits en relació a les altres matèries considerades 
instrumentals, i sobre els avanços de la catalanització escolar en els 
anys d’aplicació del Programa. Aquests estudis s’encarregaren o es 
feren en col·laboració amb les universitats de Barcelona, Autònoma 
de Barcelona, Girona i Tarragona, i el grup de recerca i estudis del 
mateix SEDEC. Cal esmentar, entre d’altres: La competència lingüís-
tica de los alumnos de immersión, A. Bel, 1989; Resultados académicos 
y desarrollo cognitivo en un programa de inmersión dirigido a escolares 
de nivel sociocultural bajo, J.M. Serra, 1989; The Speaker and Listener. 
Referential Communication Skills on Catalan Immersiom Programs, 
H. Boada i M. Forns, 1994; The Catalan Immersion Program: 
Assessment and recent results, J. Arenas, 1994; Enquesta sobre l’ús del 
català a l’ensenyament primari. Curs 1992-93, S. Vial, 1995. Podríem 
esmentar desenes i desenes d’estudis realitzats sobre la immersió a 
Catalunya per experts universitaris del país mateix o d’universitats 
estrangeres d’Europa i d’Amèrica, que es poden trobar a les biblio-
grafies que sobre la immersió lingüística s’han publicat.

Recerca didàctica per als materials pràctics de suport a la immer-
sió i per mantenir la formació dels assessors. L’elaboració de mate-
rial per a mestres immersors presentava una faceta característica 
a causa de la voluntat d’innovació i d’una didàctica actualitzada. 
Aquesta situació requeria estudi i investigació. Precisament, serà bo 
adduir que la gran aportació del Programa d’Immersió Lingüística 
català a la immersió universal ha estat la proposta didàctica general 
elaborada al llarg dels anys i reconeguda arreu on es fa un ensenya-
ment primerenc i precoç d’una llengua.

Avaluació a fi de cicle, en acabar el primer cicle i el segon de 
l’EGB, amb els instruments de mesura objectiva adients, per tal de 
valorar el nivell adquirit de competència lingüística i dels altres 
aprenentatges instrumentals.

Les escoles que s’adherien al PIL també adquirien els compro-
misos següents:
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1. Aplicar progressivament el programa d’immersió amb els alum-
nes que iniciaven la seva escolaritat a preescolar i mantenir-lo, 
com a mínim, fins al cicle mitjà de l’EGB. I intensificar l’ense-
nyament en català a la resta de nivells i cicles.

2. Activar totes les mesures organitzatives  que calguessin a fi que 
es garantís la continuïtat del programa; en concret, en l’assigna-
ció de professorat competent en els nivells que s’anessin incor-
porant a la immersió.

3. Informar els pares dels alumnes i mantenir-hi una relació adequa-
da sobre el procés d’adquisició de la nova llengua pels seus fills.

4. Acceptar de l’administració educativa les situacions previstes en 
el programa, algunes de les quals eren clarament benefactores 
per a l’activitat a les aules, i d’altres servien per proporcionar 
dades de contrast en relació al seguiment que se n’havia de fer.

5. Comprometre’s en l’exercici de l’ús de la llengua en la relació 
interpersonal dins de l’escola i en el compliment estricte dels 
principis legals quant a la llengua vehicular i d’administració 
que calia emprar.

Tot plegat, les actuacions de les escoles i dels seus professionals 
i les accions de l’administració comportaven una estructura en 
xarxa que permetia la interacció d’unes experiències amb les altres, 
i l’existència d’una retroalimentació durant tot el procés que podia 
evitar el desenfocament didàctic i pedagògic de les aplicacions 
concretes. 

Una de les accions col·laterals que van incidir ben positivament 
en l’expansió i realització correcta del PIL i que cal esmentar va ser 
la posada en marxa dels plans intensius de normalització lingüís-
tica, de format territorial, creats amb l’objectiu de superar en un 
indret concret, ciutat o comarca, aquelles situacions que dificul-
taven en grau superior la implantació de l’escola catalana. Eren, a 
més, una acció institucional, ja que hi participaven els municipis, 
els consells comarcals i algunes associacions culturals. Es tractava 
d’una acció minuciosa quant a la catalanització que es podria con-
cretar en l’expressió «normalitzar pam a pam». La seva durada era 
de dos anys i es constituïen per resolució signada per la directora 
general d’Ensenyament Primari.

Els estaments objectiu de la seva intensa acció foren: 
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n Els pares dels alumnes, per implicar-los activament en l’acció 
educadora i en la llengua d’aprenentatge dels seus fills per mitjà 
de conferències, cursos de català i de cultura catalana, tallers 
d’expressió oral i sortides culturals.

n Els mestres, per adquirir o reforçar el domini de la llengua 
d’ensenyament i proporcionar l’actualització didàctica per a l’en-
senyament del català i en català, de caràcter específic segons la 
situació sociolingüística de cada zona i les necessitats concretes 
dels centres. El contingut d’aquesta acció, adreçada als mestres, 
consistia en l’organització de grups de conversa, formació inten-
siva de la llengua, cursos d’immersió per a professors (PIP), 
assessoraments pedagògics puntuals, seminaris d’assessorament 
didàctic, conferències i debats, aquests darrers sovint en forma 
de «berenars pedagògics».

n Els alumnes. L’objectiu principal era que, en acabar els estudis 
obligatoris (14 anys), dominessin i s’expressessin en les dues 
llengües oficials. Aquest objectiu s’acomplia amb una dotació 
extraordinària de professorat quan les plantilles del centre no 
donaven garantia de continuïtat al procés de catalanització; es 
van organitzar actuacions per aproximar els alumnes als mitjans 
de comunicació. Algunes accions reeixides foren El micro a l’esco-
la –elaboració i retransmissió de petits programes fets per esco-
lars–  i Quin conte em contes –retransmissió de llegendes i contes 
populars–, iniciatives difoses a través de les ones de diverses 
emissores nacionals o municipals; Pedalejant per les comarques 
va ser també una activitat de la qual un grup d’alumnes feia el 
seguiment directe, carretera enllà, en un auto de professionals 
de la premsa; acabada la jornada, enregistraven el reportatge 
per radiar-lo l’endemà per a milers de companys seus. Es van 
elaborar materials per promoure l’ús de la llengua a les hores 
d’esbarjo, i d’aquesta experiència, se’n va editar el llibret El joc 
al pati en col·laboració amb el municipi de l’Hospitalet.

Algunes de les activitats dels PINL també es trobaven ja planifi-
cades en l’aplicació del programa d’immersió; la novetat era que en 
els plans intensius n’hi havia més i eren més específiques.

Es van aplicar al llarg de deu anys, del 1983 al 1993, segon any 
de desplegament del nou sistema educatiu.
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Conclusió
La nostra intenció ha estat presentar el Programa d’Immersió 

Lingüística, en tota la seva globalitat i incidència, com un element 
necessari per a la implantació de l’escola catalana en uns indrets 
concrets que, per les seves característiques sociolingüístiques, 
requerien un tractament específic per a la seva aplicació.

Les avaluacions objectives fetes per estudiosos han obtingut, 
temps rere temps, resultats positius. Si avui dia el coneixement del 
català i la capacitat de parlar-lo són uns fet molt generalitzats entre 
la població, no serà balder afirmar que la immersió hi ha jugat de 
forma notable.

El PIL va aconseguir la competència lingüística de milers i 
milers de ciutadans que cursaren els estudis en escoles catalanes, 
però no ha assegurat l’ús habitual per molts dels alumnes que en 
foren objecte. Val a dir que, quan s’inicià, hom tenia per segur que 
la continuïtat de l’ensenyament en català seria una realitat en els 
nivells d’ensenyament secundari i que la societat hauria assumit 
progressivament el català com a llengua de vivència i de cultura de 
manera àmplia. Cap d’aquest dos pressupòsits no es va fer realitat 
en la mesura esperada. L’escola de primària, però, havia representat 
el paper que li pertocava. 

Veient-ho amb la perspectiva que donen els anys, s’ha de dir que 
els recursos aplicats a la immersió mai no foren abundants; sí sufici-
ents per arribar als objectius assolits, sempre més aviat justos.

El cabal més remarcable del Programa d’Immersió Lingüística, 
doncs, no el constituïren ni un devessall de recursos econòmics, 
ni una disponibilitat de nombrosos recursos humans ni d’altres 
mitjans de suport en abundància; el cabal més remarcable i va-
luós va ser el conjunt de valors que informaren la moral d’aquelles 
persones que el feien realitat tant en el seu impuls pedagògic i 
didàctic com en la seva aplicació a les aules. Convenciment, volun-
tat, preparació i dedicació foren les constants que en sustentaren 
l’aplicació. Va ser un projecte genuí, el de l’escola catalana amb la 
immersió, i una acció compartida. I tot per l’escola i pel poble, tot 
ajudant a construir, des d’aquesta dimensió, una escola per a la 
vida, una llengua per viure.

Joaquim areNaS i Sampera és pedagog i escriptor, i antic cap del Servei 

d’Ensenyament del Català.
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La llengua catalana: estat de la qüestió
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A la memòria de Josep M. Puig Salellas,

desaparegut mentre escrivia aquestes ratlles.

 Al llarg dels darrers quatre o 
cinc anys hem assistit a una sèrie de processos polítics en els quals s’ha 
plantejat, a diferents nivells i en diferents àmbits, de manera més explí-
cita o més tímida, la necessitat d’aconseguir un estatus jurídic igualitari 
per a la llengua catalana.

En efecte, durant aquest període s’han actualitzat els estatuts 
d’autonomia de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears –en 
el primer cas almenys, amb algunes modificacions significatives en 
l’ordenament lingüístic estatutari; s’ha reclamat la possibilitat d’uti-
litzar el català a les institucions generals de l’Estat –parlamentàries, 
executives i judicials; s’ha plantejat de nou l’oficialitat de la llengua 
catalana a la Unió Europea, amb motiu de l’ampliació i la consegüent 
reforma institucional, i s’ha tornat a insistir en la necessitat d’obtenir 
una representació directa de la llengua i la cultura catalanes davant de 
la UNESCO. Els esforços desplegats en aquests diferents fronts han 
estat, en conjunt, ben notables –encara que també molt desiguals i 
probablement massa poc coordinats. Els resultats aconseguits, malgrat 
alguns avenços, es poden considerar poc satisfactoris, ja que queden 
ben lluny de la igualtat jurídica que caldria aconseguir aviat per a la 
llengua catalana, si no es vol consolidar una imatge de subordinació 
que pot accentuar el retrocés públic del català –un retrocés que ja 
comença a ser perceptible en alguns àmbits i que ha estat objecte de 
diverses veus d’alarma.

Un estatus jurídic igualitari 
per a la llengua catalana
Isidor Marí
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En una situació d’aquest tipus, resulta especialment necessari 
superar el debat entre els diagnòstics o pronòstics –més optimistes 
o pessimistes– respecte al futur de la llengua, i dedicar les ener-
gies a fer aportacions propositives, estratègiques i mobilitzadores. 
En general, les declaracions polítiques –acompanyades de silencis 
també prou eloqüents– no van gaire en aquesta línia, sinó que més 
aviat tendeixen a l’autocomplaença, i poden donar a entendre que 
s’ha fet un pas endavant molt significatiu, que els obstacles han 
estat més grans del que era previsible i, en definitiva, que en aquest 
moment no és possible anar més enllà. Si el balanç de les millores 
fos prou satisfactori, aquesta conclusió acomodatícia podria tenir 
sentit, però encara estem lluny de la igualtat imprescindible que 
necessita amb urgència la llengua catalana, i la desmobilització 
podria resultar fatal.

En aquestes línies ens proposem fer un ràpid recompte de les 
dificultats, les consecucions i els assumptes pendents en els dife-
rents nivells esmentats en el procés de reconeixement igualitari 
del català, a fi que la visió de conjunt ens permeti identificar més 
clarament les línies d’acció immediates i no caure en la passivitat 
–sigui aquesta fruit del conformisme o de la fatiga.

un punt de partida: els acords del tinell 
(14 de desembre del �003)
Una de les formulacions polítiques més clares i completes de les 

aspiracions d’aconseguir un estatus igualitari per a la llengua catala-
na en els diferents nivells –autonòmic, estatal, europeu i internacio-
nals– és sens dubte l’Acord per a un govern catalanista i d’esquerres, 
més conegut com a Pacte del Tinell, que va donar lloc a un canvi de 
majoria política a la Generalitat de Catalunya. No sols van ser nota-
bles les expectatives que va suscitar aquest acord en amplis sectors 
de la societat catalana, sinó que el procés polític obert a Catalunya ha 
servit de referent per a la resta de territoris de llengua catalana i per 
al conjunt de pobles de l’Estat. Al mateix temps, però, els avatars que 
van trasbalsar aquest procés des del primer moment han marcat for-
tament les possibilitats d’aconseguir els objectius marcats en aquell 
acord, tant per a les qüestions específicament lingüístiques com per 
a les altres formes de reconeixement del caràcter pluricultural i plu-
rinacional de l’Estat que hi van indestriablement lligades.
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Serà bo recordar, en aquest sentit, les mateixes previsions que es 
feien en l’Acord del Tinell (apartat 1.2) sobre les Actuacions en cas 
d’obstaculització o bloqueig del procés:

En cas de dilació indeguda en la tramitació, no presa en consideració, 

impugnació o inadequació substantiva del resultat final respecte a la 

proposta aprovada al Parlament de Catalunya que representin una obs-

taculització o bloqueig del procés, la ciutadania catalana serà cridada 

a pronunciar-se, mitjançant el procediment de consulta general que 

s’estimi més adient en aquella circumstància, sobre la seva adhesió al 

text estatutari aprovat pel Parlament. En tot cas, el Govern i les forces 

polítiques incorporades a l’Acord Nacional, emprendran totes les ini-

ciatives jurisdiccionals, legislatives i polítiques que condueixin a fer 

respectar la voluntat expressada pel Parlament de Catalunya.

No sols és necessari aquest exercici de memòria, ara que bufen 
vents de tempesta entorn de la constitucionalitat de l’Estatut ja 
rebaixat i plebiscitat, per tal de comprovar la coherència i la fiabi-
litat dels compromisos solemnes establerts entre els representants 
polítics i la societat catalana, sinó a més a més perquè en un procés 
de llarga durada i d’ampli abast com és la demanda de reconeixe-
ment igualitari per a la llengua catalana, la constància persistent i 
sistemàtica resulta absolutament imprescindible o, dit inversament, 
l’actuació intermitent i dispersa només pot generar fracassos i frus-
tracions.

D’altra banda, com dèiem abans, l’Acord del Tinell conté un 
inventari força complet dels diferents àmbits o nivells en què es 
plantejava la consecució d’un estatus igualitari per a la llengua 
catalana, i els podem recordar abans d’analitzar-los punt per punt.

a) El nou Estatut d’Autonomia: aquest és en efecte el punt de partida 
de l’afany d’igualació de l’estatus de la llengua catalana, que ha 
trobat la seva concreció més visible –encara que no l’única– en 
l’equiparació que fa el nou Estatut de Catalunya pel que fa al 
deure de coneixement de les dues llengües oficials.

b) L’oficialitat estatal de la llengua catalana: l’apartat 2.1 de l’Acord 
del Tinell fa una extensa referència al reconeixement del caràc-
ter plurilingüe, pluricultural i plurinacional de l’Estat, i es fixa 
explícitament l’objectiu de «promoure la declaració del català i 
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de la resta de llengües de l’Estat com a llengües cooficials en tot 
el seu territori».

c) L’oficialitat a la Unió Europea: el mateix apartat 2.1 –i exactament 
a la mateixa frase– explicita també l’objectiu d’obtenir per a 
totes les llengües de l’Estat «la seva declaració com a llengües 
oficials de la UE».

d) La representació davant de la UNESCO: en aquest cas, la refe-
rència de l’Acord del Tinell és menys concreta, i es limita a 
esmentar, al capítol III –relatiu a la presència de la Generalitat 
en la UE, organismes internacionals i relacions exteriors–, la 
necessitat de promoure la presència davant la UNESCO, entre 
altres organismes que tenen objectius relacionats amb les com-
petències autonòmiques.

Vegem quin ha estat el camí recorregut en cadascuna d’aquestes 
aspiracions.

Palau de la Generalitat.

Foto: Pere Virgili
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La igualtat de drets i deures en els nous estatuts 
d’autonomia
L’estatus legal de la llengua catalana en els nous estatuts d’au-

tonomia ha experimentat alguna variació, però tan sols el de 
Catalunya ha incorporat la igualació del deure de coneixement 
entre les dues llengües oficials, encara que se n’hagi rebaixat el 
plantejament inicial del Parlament de Catalunya. 

En efecte, el text del 30 de setembre de 2005 especificava a l’ar-
ticle 6.2: «Totes les persones a Catalunya tenen el dret d’utilitzar i 
el dret i el deure de conèixer les dues llengües oficials.» En canvi, 
el text definitiu del mateix article indica: «Totes les persones tenen 
dret a utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya 
el dret i el deure conèixer-les.» La modificació («els ciutadans de 
Catalunya» en comptes de «totes les persones a Catalunya») no és 
insignificant, ja que pot eximir del deure de coneixement aquelles 
persones que no hagin accedit a la ciutadania catalana.

Ara bé, el principal motiu de preocupació és la furibunda 
reacció que s’ha desfermat en els sectors espanyolistes en contra 
d’aquesta igualació –purament territorial, no ho oblidem– entre les 
dues llengües oficials. Com ha dit la professora Eva Pons, la resolu-
ció final d’aquesta qüestió té implicacions molt importants.1

Més inexplicable –però alhora ben significativa– resulta la posi-
ció pactada sobre aquest punt pels dos partits majoritaris (PSOE i 
PP) en la reforma dels estatuts d’autonomia del País Valencià i de 
les Illes Balears, que han obviat per complet aquesta igualació de 
drets i deures entre les llengües oficials, malgrat les propostes que 
s’han fet en aquest sentit des d’altres formacions polítiques i sectors 
ciutadans.2

La nostra conclusió sobre aquest punt, doncs, no és gaire favora-
ble: la renúncia dels estatuts del País Valencià i de les Illes Balears a 
la igualtat de drets i deures entre les llengües oficials i la possibilitat 
que l’article 6.2 de l’Estatut de Catalunya resulti desvirtuat poden 
deixar en evidència que s’imposa una concepció jerarquitzada de 
les llengües oficials, relegant el català a una posició subordinada, 
que seria absolutament inadmissible per les conseqüències desas-
troses que tindria sobre la mentalitat lingüística de la societat. D’al-
tra banda, la consumació de la desigualtat entre el català i el castellà 
en el nostre propi territori deixaria molt malmeses les possibilitats 
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d’avançar en el reconeixement igualitari en l’àmbit estatal o en el 
marc de la Unió Europea. La igualtat és un objectiu irrenunciable i 
de pura supervivència per a la nostra llengua.

L’oficialitat estatal de la llengua catalana
És fàcil deduir del que acabem de comentar que l’objectiu 

d’aconseguir l’oficialitat estatal de la llengua catalana no ha comp-
tat amb prou suport per avançar significativament, malgrat els 
compromisos adquirits pels partits signataris de l’Acord del Tinell.

L’oficialitat del català a les institucions comunes de l’Estat –en ter-
mes equivalents al que succeeix en els estats plurilingües igualitaris com 
Suïssa, Bèlgica o el Canadà– comportaria una reforma constitucional 
que cap dels grans partits espanyols no sembla disposat a promoure.3

Fins i tot els pocs intents que s’han fet per flexibilitzar l’ús 
normal de les llengües oficials a més del castellà en les sessions del 
Senat i del Congrés han topat amb l’oposició aferrissada dels grans 
partits espanyols, coincidents en aquesta profunda intolerància 
envers el plurilingüisme igualitari.

L’únic avenç formal que s’ha produït en aquest àmbit és la 
inclusió en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de les previsions 
de l’article 33.5:

 Els ciutadans de Catalunya tenen el dret de relacionar-se per escrit 

en català amb els òrgans constitucionals i amb els òrgans jurisdic-

cionals d’àmbit estatal, d’acord amb el procediment establert per la 

legislació corresponent. Aquestes institucions han d’atendre i han 

de tramitar els escrits presentats en català, que tenen, en tot cas, 

plena eficàcia jurídica.

Parlament de Catalunya

Foto: Pere Virgili
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Tot i això, caldrà veure com s’arriba al «procediment establert 
per la legislació corresponent». Molt ens temem que, com altres 
punts de l’Estatut, la seva efectivitat pot quedar ajornada indefini-
dament. Hem tingut notícia que al llarg d’aquesta legislatura s’ha 
constituït un grup de treball al Ministeri d’Administracions Territo-
rials per estudiar els àmbits i les vies més adients per introduir l’ús 
de les llengües oficials de les comunitats autònomes en l’activitat 
dels òrgans de l’Estat. De moment, però, aquests estudis no han 
tingut cap eficàcia pràctica visible.

Així doncs, la igualtat entre les llengües oficials a l’Estat espa-
nyol –que ja havia estat considerada imprescindible per les Bases 
de Manresa de 1892– sembla un objectiu incompatible amb la 
mentalitat jeràrquica i castellanocèntrica que ha predominat durant 
segles a Espanya.

L’oficialitat del català a la unió Europea
La reclamació de la plena oficialitat del català a la Unió Europea 

s’ha reiterat amb força durant aquests darrers anys. No oblidem 
que aquesta demanda d’oficialitat ja s’havia formulat fa temps: 
centenars de milers de signatures van acompanyar les peticions 
formals dels Parlaments de Catalunya (Petició 113/88) i de les 
Illes Balears (Petició 161/89)  perquè el català fos oficial a la Unió 
Europea, que van donar lloc a la Resolució 1235/90 del Parlament 
Europeu sobre la situació de les llengües a la Comunitat i de la 
llengua catalana, d’11 de desembre de 1990. La petició era de plena 
oficialitat, encara que aquesta no es va aconseguir.4

La perspectiva d’una reforma institucional de la Unió Europea, 
amb motiu de la seva ampliació, va impulsar els Parlaments de 
Catalunya i de les Illes Balears a formular de nou la demanda d’ofi-
cialitat, en les resolucions 774/VI (adoptada el 5 de juny de 2001 
–Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 202, de 25 de 
juny) i 359/02 (adoptada el 17 d’abril de 2002 –Butlletí Oficial del 
Parlament de les Illes Balears de 26 d’abril). En aquests casos, les 
demandes foren adreçades a l’Estat espanyol, que és qui havia de 
presentar-la formalment davant el Consell Europeu.

A l’inici del 2003, amb motiu del procés d’elaboració del Tractat 
pel qual s’institueix una Constitució per a Europa, la Convenció Cata-
lana per al Debat sobre el Futur de la Unió Europea, promoguda pel 
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Parlament i el Govern de Catalunya, va reiterar i actualitzar aquesta 
demanda, proposant la inclusió en aquell Tractat d’un text que reco-
llís els principis d’igualtat i no-discriminació en què es basava:

 Totes les llengües oficials dels estats de la Unió tenen la conside-

ració de llengües oficials de la Unió. També tenen aquesta mateixa 

consideració, sense cap discriminació, les llengües declarades ofi-

cials per l’Estat membre respectiu en una o més regions europees 

amb competències legislatives, i que siguin parlades per un nombre 

de persones igual o superior al de l’idioma oficial de l’Estat de la 

Unió amb menys parlants.5

Els canvis polítics que tingueren lloc a Catalunya (2003) i a 
l’Estat espanyol (2004) van propiciar una nova demanda sorgida de 
la societat civil catalana per tal que el català fos inclòs entre les llen-
gües esmentades a l’article IV-448 del Tractat, ja que aquesta inclu-
sió explícita no sols era la base de la consideració d’autenticitat 
jurídica de la versió del Tractat en cadascuna de les llengües, sinó 
que, sobretot, era el fonament de tots els altres drets de les llengües 
que el Reglament núm. 1/1958 considera oficials de la UE.

Aquesta demanda, però, va quedar diluïda en les negociacions 
que van mantenir els governs català i espanyol, de manera que el 
text final del Tractat no va incloure el català entre les llengües amb 
autenticitat jurídica, sinó que es limità a incloure la possibilitat que 
es fes una traducció sense valor jurídic a les llengües que, com el 
català, eren oficials en algun Estat membre sense ser oficials de la 
UE. Òbviament, es tractava d’un reconeixement ociós, sense cap 
valor i en certa manera ridícul, ja que aquesta possibilitat existeix 
sempre, ho digui o no el Tractat.

Una nova gestió pal·liativa del Govern espanyol davant del 
Consell Europeu va tenir lloc posteriorment, i va donar lloc a les 
Conclusions 2005/C 148/01 del Consell, de 13 de juny de 2005, 
que a més de facultar l’existència de traduccions sense valor jurídic 
en llengües que tenen oficialitat territorial com el català, en virtut 
de la Constitució d’un Estat membre, permeten que aquest Estat 
estableixi acords amb cadascuna de les institucions europees que 
facilitin l’ús d’aquestes llengües en les intervencions orals que hi 
tenen lloc i en les comunicacions amb els ciutadans, sempre que 
l’Estat corresponent assumeixi els costos que això comporti.
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D’acord amb aquestes previsions, s’han establert acords amb el 
Consell de Ministres de la UE (7 de novembre de 2005), el Comitè 
de les Regions (16 de novembre de 2005), la Comissió Europea (21 
de desembre de 2005), el Comitè Econòmic i Social (7 de juny de 
2006), el Parlament Europeu (3 de juliol de 2006) i el Defensor del 
Poble europeu (30 de novembre de 2006). La insignificança d’aques-
tes concessions, d’altra banda absolutament desconegudes per la 
ciutadania, i la complexitat del seu exercici (cal que l’Estat espanyol 
designi un organisme que s’encarregarà de rebre el text del ciutadà en 
català, traduir-lo a l’espanyol, enviar-lo a la institució europea, rebre’n 
la resposta, traduir-la al català i enviar-la al destinatari) permeten que 
les qualifiquem de part de les muntanyes, sense cap mena de relació 
amb el que representa l’oficialitat real a la UE en termes d’ús institu-
cional, participació normal en tots els programes i fons comunitaris, i 
respecte de l’oficialitat territorial per part de la legislació europea.6

La rocambolesca situació actual no té cap sentit: cal plantejar 
obertament i reiterativament a la Unió Europea la inclusió del cata-
là entre les llengües oficials a tots els efectes. Si la igualtat lingüísti-
ca només es pogués aconseguir quan va acompanyada de sobirania 
política, la UE i l’Estat espanyol ens marcarien el camí, i faríem bé 
de prendre’n nota.

La representació de la llengua i la cultura 
catalanes davant de la unESCo
La necessitat de disposar d’una representació formal directa 

de la llengua i la cultura catalanes davant de la UNESCO ha estat 
manifestada i reivindicada fa temps, i no sols resulta coherent 
amb la identitat diferenciada de la nostra comunitat lingüística i 
cultural, sinó que seria congruent amb l’especial dinamisme que 
ha tingut en la nostra societat la cooperació ciutadana amb els 
objectius i projectes de la UNESCO, principalment entorn del 
Centre UNESCO de Catalunya. D’altra banda, la urgència d’acon-
seguir aquesta representació es fa més urgent arran de la impor-
tància creixent de les actuacions de la UNESCO per a la promoció 
i preservació de la diversitat lingüística i cultural en el marc de 
la mundialització. Disposar de veu pròpia i ser reconeguts com a 
interlocutors i actors en el concert mundial de les cultures es farà 
cada vegada més imprescindible.
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Aquesta necessitat ha quedat recollida al nou Estatut d’Autono-
mia de Catalunya, però amb la mateixa escassa concreció que hem 
vist que tenia l’Acord del Tinell en aquest punt. L’article 198 es 
limita a una afirmació imprecisa del tenor següent:

Participació en organismes internacionals

La Generalitat ha de participar en els organismes internacionals com-

petents en matèries d’interès rellevant per a Catalunya, especialment 

la UNESCO i altres organismes de caràcter cultural, en la forma que 

estableixi la normativa corresponent.

Resulta difícil saber quina serà «la forma que estableixi la nor-
mativa corresponent», però sí que sabem quines han estat fins 
ara les actuacions i les preses de posició públiques i oficials sobre 
aquest punt. Oficialment, no hi ha cap forma de participació d’una 

Congres dels Diputats

Foto: Gustavo Rebollo Fur



60

representació catalana davant de la UNESCO. Durant la presidència 
de Pasqual Maragall, es va establir un conveni entre la Generalitat 
i la UNESCO que no comportava l’establiment de cap forma con-
creta de representació oficial –ni cap altre contingut especialment 
rellevant. Les opcions que presenten els estatuts de la UNESCO per 
al nostre cas són dues:

n La incorporació de Catalunya a la UNESCO com a membre 
associat –un estatus que ara hi tenen alguns territoris no ple-
nament sobirans (les Antilles neerlandeses, les illes Caiman, les 
illes Verges britàniques, Aruba, Macau i Tokelau).

n La incorporació formal a la delegació espanyola davant de la 
UNESCO d’una representació permanent catalana, en unes con-
dicions que es puguin considerar satisfactòries.

La primera opció ha estat la preferida pels sectors polítics i 
culturals sobiranistes, perquè un cop aconseguida garanteix una lli-
bertat d’acció màxima, sense tuteles ni dependències. El problema 
és que la incorporació d’un nou membre associat a la UNESCO ha 
de ser proposada per l’Estat membre al qual es vinculi el territori 
corresponent –Espanya en el nostre cas. La possibilitat que aquesta 
proposta es produeixi no és, doncs, gaire clara, almenys en un futur 
immediat.

La incorporació d’una delegació pròpia en el si de la delegació 
estatal ha estat l’opció adoptada –no sense crítiques sobiranistes, 
és cert– pel Quebec i el Canadà, en un acord recent (5 de maig 
de 2006), consultable en línia.7 Amb tot respecte per les reserves 
que pugui haver-hi respecte a les limitacions d’aquest acord, val la 
pena subratllar que el Canadà hi reconeix l’especificitat lingüística i 
cultural del Quebec, en el marc del federalisme asimètric canadenc, 
i el rol internacional que se’n deriva. En conseqüència, el Quebec 
disposa d’un representant permanent en el si de la delegació cana-
denca davant la UNESCO, amb rang de conseller representant del 
Govern de Quebec, i vinculat al Ministeri quebequès de Relacions 
Internacionals. El Quebec participa d’aquesta forma sense limitaci-
ons en totes les activitats de la UNESCO, en les quals pot expressar 
el seu propi punt de vista, encara que actuarà sota la direcció del 
cap de la delegació canadenca. I en cas de desacord en les posicions 
dels respectius governs, el Canadà es compromet a fer constar la 
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posició quebequesa davant de la UNESCO i a respectar els àmbits 
de decisió propis del Quebec.

Comprenem que des d’una posició sobiranista aquesta pot ser 
una solució insatisfactòria per a la llengua i la cultura catalanes. 
Però no ho és més encara la situació actual? No seria més eficaç 
reclamar a l’Estat espanyol una solució semblant –sense renunciar 
a res– i disposar d’alguna capacitat d’intervenció directa en els afers 
de la UNESCO?

La importància excepcional que podria tenir per a la cultura 
catalana l’aplicació de la recent Convenció de la UNESCO sobre la 
protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals 
(que legitima les polítiques culturals territorials i els principis que 
segueixin sobre l’ús de les llengües) justifica, en la nostra opinió, 
un cert pragmatisme sobre aquest punt.

Conclusions
El breu repàs que hem fet d’aquests àmbits en què s’ha reclamat 

un estatus igualitari per a la llengua catalana mostra clarament que, 
malgrat algun petit avenç encara no consolidat, som lluny de la 
igualtat que tenim dret d’aconseguir.

També s’ha posat en evidència que els representants polítics 
molt sovint actuen sense la concertació i la constància imprescin-
dibles, presentant en uns casos els avenços minimalistes com a 
grans consecucions (amb el risc d’estancament en el camí cap a la 
igualtat) o adoptant en altres ocasions postures centrades en l’afir-
mació de les pròpies conviccions, en detriment de la consecució 
d’avenços significatius.

El resultat d’aquestes actuacions poc consistents obre la porta 
a un risc de conseqüències potencialment greus: que, en comptes 
d’avançar en la legitimació pública del dret a un estatus igualitari 
per a la llengua catalana, es deixi via lliure a la consolidació i la 
legitimació d’un estatus subordinat, fins i tot a l’interior del nostre 
propi territori històric.

Valdria la pena examinar a fons i corregir aquesta absència d’es-
tratègia i d’acció constant en una qüestió d’indubtable interès general 
per a la nostra societat. Almenys aquest és el nostre punt de vista.
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notes
1. «Caldrà veure quina eficàcia es reconeix al deure de conèixer el català en el context 

de la nova regulació estatutària i de l’ordenament jurídic general. Entre d’altres 
aspectes, pel que fa a: la garantia del dret d’opció lingüística dels ciutadans i els 
deures que comporta envers les administracions públiques i la capacitació lingüística 
del seu personal (art. 33), del deure de disponibilitat lingüística de les empreses i 
establiments (art. 34) i dels deures de coneixement específics en l’ensenyament (art. 
35.2); l’amplitud i intensitat de polítiques d’extensió del coneixement de la llengua, 
en especial entre els ciutadans nouvinguts; les mesures de foment de l’ús, que obli-
guen explícitament l’Estat (art. 50.7); les accions específiques per fer front a reptes 
com l’espai europeu d’ensenyament superior (art. 50.2); o l’eliminació d’actituds 
lingüístiques que subordinen el català. Si de la inclusió del deure de coneixement 
en l’article 6.2 no se n’extreuen com a mínim conseqüències positives en els àmbits 
esmentats, pot esdevenir un deure gratuït.» Vegeu sobre aquestes qüestions el seu 
article El deure de conèixer el català, a http://www.observatoridelestatut.net/index.
php?blog=6&p=200&more=1&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more200 (accedit al 
maig de 2007).

2. L’únic canvi una mica significatiu és la introducció a l’Estatut del País Valencià de 
la consideració de llengua pròpia per al valencià. La possibilitat d’explicitar en el 
nou Estatut que les denominacions de valencià i català es refereixen a una mateixa 
llengua tampoc no ha estat aprofitada, per més que així ho reconeixen nombroses 
sentències del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià i del mateix Tribunal 
Constitucional.

3. En el cas espanyol probablement seria encara més difícil pensar en l’oficialitat de 
totes les llengües en el conjunt del territori estatal, com és el cas del Canadà. Potser 
trobaria menys oposició un model d’oficialitat compartida en les institucions comu-
nes de l’Estat i d’oficialitat preferent o exclusiva de cada llengua en el seu territori 
històric (com a Suïssa o Bèlgica). Ara per ara, poca gent és conscient del triple privi-
legi per al castellà que ja va observar Ninyoles en la Constitució de la Segona Repú-
blica: el castellà és (1) l’única llengua oficial en el propi territori històric, (2) l’única 
llengua que té oficialitat en el territori històric de les altres llengües espanyoles, i (3) 
l’única llengua que es reserva en exclusiva l’oficialitat en els òrgans comuns de l’Estat, 
on els estats plurilingües igualitaris apliquen sistemes d’oficialitat compartida.

4. Subratllem que, ja en aquell moment, encara que es va obviar la petició d’oficialitat, 
els representants polítics catalans van mostrar-se altament satisfets pel que van ano-
menar eufemísticament el «reconeixement oficial» de la llengua catalana. 

5. Es tracta de la proposta 60 (pàg. 118) del document de conclusions i propostes de 
la Convenció (http://www.observatoridelestatut.net/index.php?blog=6&p=200&mo
re=1&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more200, accedit el maig de 2007). Val a dir que 
el Govern i el Parlament de Catalunya, incomprensiblement, no van donar la deguda 
transcendència política i social a l’enorme esforç argumental i legitimador desplegat 
per la Convenció.

6. Podeu veure una consideració més detallada del règim lingüístic de la UE al meu 
treball El multilingüisme a Europa: tendències recents, dins de l’obra a cura de J. Martí i J. 
M. Mestres,  El català i la Unió Europea. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2006.  

7. http://www.pm.gc.ca/eng/media.asp?id=1153 (accedit al maig de 2007).

iSidor marí. Càtedra de Multilingüisme Linguamón – UOC.
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La llengua catalana: estat de la qüestió

 La reflexió que presentem 
sobre la presència real del català al nostre institut l’hem volguda fer 
a partir de les impressions, les vivències que tenim quatre profes-
sors que desenvolupem diferents rols al centre: el de cap d’estudis, 
el de professora del departament de català, el de responsable de 
l’aula d’acollida i el de coordinadora LIC. No ens hem plantejat 
explicar les nostres programacions ni el que fem, sinó com vivim 
«això» del català a la realitat del nostre centre. Per tant, aquest 
article ofereix punts de vista de... quatre punts de vista.

Però abans situarem primer el context del nostre centre: és un 
institut, com tants altres dels municipis de l’entorn de Barcelona, 
afectat per un creixement de la població degut a dos motius: 
d’una banda, el desplaçament d’habitants de la primera corona 
metropolitana als pobles de la segona i, de l’altra, un fort procés 
d’immigració, particularment marroquina i, en menys proporció 
però cada cop amb més força, sud-americana. Això vol dir que la 
base global de l’alumnat del centre és, molt majoritàriament, cas-
tellanoparlant.

Si ens aturem a mirar la composició de l’alumnat en funció del 
lloc de naixement, trobem les dades següents: el 76% dels alumnes 
de l’institut han nascut aquí, i el 24%, a fora. Ara bé, el nostre cen-
tre imparteix ESO, batxillerat i cicles formatius, i les proporcions 
canvien segons el tipus d’estudis.

En el primer cas, el percentatge d’alumnes nascuts a fora és del 
34%, mentre que al batxillerat és de l’11%, i del 13% a cicles. Ja 
aquestes dades ens haurien de portar a fer una reflexió sobre la 

Reflexions a l’entorn de l’ús del 
català a l’IES Joan Oró de Martorell
Josep Camps, Sònia Llinàs, Carme Martínez i Gemma Marín
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immigració i l’èxit o el fracàs escolar, però no és el tema que ens 
ocupa.

És interessant veure més a la menuda els percentatges dels 
alumnes d’ESO i especificar la part que correspon als alumnes 
d’origen iberoamericà, atès que el fet té les seves implicacions en 
el reforçament de la presència del castellà en les relacions inter-
personals i, per tant, afecta directament les facilitats o no de l’ús 
oral de la llengua. Així trobem que al 1r curs hi ha el 44% d’alum-
nes nascuts fora, el 24% dels quals són iberoamericans. A 2n hi 
ha el 34% d’alumnes d’origen forà, el 34% dels quals també són 
iberoamericans.  A 3r els percentatges són el 34% i el 48% respec-
tivament. Finalment, a 4t d’ESO els percentatges són del 30%, en 
el cas d’alumnes d’origen estranger, el 30% dels quals també són 
iberoamericans.

Un altre element d’anàlisi que cal tenir en compte a l’hora 
d’abordar aquest tema és veure quin és el nivell de presència aca-
dèmica del català. Si hem de fer cas de les dades oficials, a ESO i 
al batxillerat tot el professorat de tots les assignatures, excepte dos 
professors de matemàtiques, manifesten que ho fan tot en català. 
A cicles passa el mateix, excepte en el cas de nou professors, que 
declaren fer-ho en ambdues llengües. En tot cas, formalment, el 
nostre és un centre en què la vida acadèmica transcorre en català.

El punt de vista del cap d’estudis

 – Explica’m què ha passat?

 – ¿Te lo puedo contar en castellano? Es que me explico mejor.

O:

 – Per què no m’ho dius en català?

 – Es que el catalán no me gusta.

Aquestes són expressions habituals dels alumnes que passen 
cada dia pel despatx del cap d’estudis per explicar-me qualsevol 
problema que han tingut amb els seus companys, o justificar algu-
na actuació que ha provocat que hagin rebut algun advertiment 
d’algun professor. 
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Aquesta situació suscita un seguit de reflexions entorn de la rea-
litat de l’ús del català a l’institut. Tal com he dit, no són expressions 
ocasionals, sinó ben generals. El que és ocasional és que un alum-
ne se m’adreci en català, malgrat que aquesta és la llengua que jo 
sempre empro, i dubto molt que tinguin una imatge de mi lligada 
a un altre tipus d’expressió. Sovint em parlen en castellà alumnes 
amb cognoms ben catalans i que parlen perfectament el català; són 
catalanoparlants, però tenen el castellà com a llengua de relació 
dins de l’àmbit de l’escola.

Evidentment, es tracta d’un mecanisme inconscient. Si jo no dic 
res, la conversa es manté en català per part meva i en castellà per 
la seva, fins al moment en què jo introdueixo la falca enmig del 
diàleg. Llavors les reaccions són diverses. 

L’alumne que és catalanoparlant i ha encetat la conversa en 
castellà, fa el pas i em parla en català; sovint ni tan sols caldrà que 
jo digui res, ho acabarà fent per ell mateix, per mimetisme amb la 
meva actuació. La majoria dels alumnes castellanoparlants també 
fan el mateix, però amb una certa resistència, motivada per una 
por de no fer-ho bé, que en força casos és injustificada –en molts 
altres no. Ho fan després de haver-los fet la reflexió que l’escola és 
el lloc on s’aprenen, entre altres coses, les llengües, que aquestes 
només s’aprenen bé practicant-les, i que han d’aprofitar totes les 
ocasions per fer-ho, com per exemple, la que tenen en parlar amb 
mi. Els alumnes reticents també ho acaben fent, perquè, al cap i a 
la fi, vénen a veure’m quan tenen problemes i deuen pensar que no 

Foto: Pere Virgili
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és convenient afegir-ne un de nou als que ja porten a sobre. En tot 
cas, quan jo els ho demano, em parlen en català, però sovint amb 
moltes dificultats i, quan encara no hem intercanviat un parell de 
frases, ja tornen a parlar-me en castellà.

Malgrat això, penso que majoritàriament hi ha un nivell de 
capacitat lingüística bastant acceptable. Però encara hi ha molta 
tasca a fer tant pel que fa a col·lectius significats d’alumnes com 
a casos puntuals. Podria parlar, per exemple, dels problemes per 
expressar-se verbalment –això sí, en casos molt concrets– que em 
trobo amb els alumnes de 2n de batxillerat, que teòricament hau-
rien de tenir completament assolits tots els nivells de competència 
lingüística, també l’oral. És en aquest terreny, l’oral, on hi ha la 
dificultat real. Els nostres alumnes no només no parlen el català 
habitualment dins de l’escola, sinó que, quan ho fan, han de fer un 
gran esforç malgrat els anys que fa que l’estudien i, teòricament, hi 
estan immersos.

Em sembla que avui tothom té clar que la capacitació acadèmica 
en català no garanteix el seu ús social i, fetes les sumes i les restes, 
segurament ni tan sols l’ha incrementat. Crec que, segurament, n’ha 
frenat el desús, però amb això no n’hi ha prou, perquè no en garan-
teix el futur, almenys de manera generalitzada. El que passa és que 
cal discutir el nivell d’aquesta capacitació. En tot cas, les situacions 
de dificultat per parlar en català que jo explico tenen com a prota-
gonistes alumnes que arriben a secundària, en la majoria dels casos, 
després d’haver estat escolaritzats des dels tres anys, una edat molt 
tendra i receptiva per aprendre oralment qualsevol llengua. 

Fa molt temps Joan Pere Lebihan, director general de les esco-
les La Bressola, em deia que el nostre sistema de normalització 
lingüística, aplicat a l’ensenyament, no tindria èxit perquè no 
havíem garantit que el català fos la llengua de la relació als patis 
i als passadissos. En el projecte d’immersió de les seves escoles 
nord-catalanes donava tanta importància als professors de les aules 
com als monitors que havien de donar suport als alumnes a l’hora 
de jugar al pati i parlar entre ells, per tal que sempre ho fessin en 
català. Llavors jo creia que exagerava, però ara penso que té tota 
la raó.

Això fa pensar que deu ser veritat que «l’espai de fora» és tan 
o més important que el de dins de l’aula a l’hora de fixar hàbits 
inconscients de parlar en català, i que, si se’n vol garantir l’ús 
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social, caldrà girar la vista cap a models com el de La Bressola, per 
tal que no ens trobem en la situació d’haver-los d’aplicar en les 
mateixes circumstàncies lingüístiques que es viuen a la Catalunya 
Nord.

He estat anys separat de la vida de l’escola; la vaig deixar en el 
moment en què els professors de secundària fèiem els reciclatges 
per tenir el nivell C del català, que ja era present als centres més 
enllà de ser una assignatura, però la vida de l’institut i les nostres 
classes encara eren majoritàriament en castellà, perquè els alumnes 
educats sota les directrius de la immersió lingüística no havien 
arribat a secundària. Estava segur que, quan hi arribessin, l’ús del 
català seria generalitzat i fàcil d’aplicar.

Passats els anys, em sobtava observar que moltes vegades, massa 
vegades, quan anava a un restaurant o a una botiga, m’atenia gent 
jove que em parlava contínuament en castellà malgrat que jo sem-
pre ho fes en català. Es tractava de persones que, per la seva edat, 
ja havien d’haver fet tots els seus estudis en català. La situació em 
resultava violenta perquè tenia la sensació que estava vivint una 
mena de combat entre ells i jo, i hi veia una actitud de rebuig lin-
güístic envers el català.  

Ara que he tornat a l’escola i he viscut realitats com les que 
exposo més amunt, penso que no es tracta de cap rebuig, almenys 
no de manera majoritària, sinó d’un mecanisme normalitzat –que 
no vol dir normal– de diàleg en dues llengües. És la consolidació 
del que jo em trobo al despatx: jo parlo en català de manera espon-
tània i sóc molt conscient que ho faig quan ells em contesten en 
castellà i jo segueixo fent-ho en català, però ells només s’adonen 
de com ho fem quan jo els en faig adonar. Per ells, el més normal 
és que el castellà sigui la llengua de les seves relacions, però tenen 
perfectament assimilat que algú –el professor que explica o s’adreça 
a ells, per exemple– els parli en català i ells contestin en castellà, i 
així contínuament.  Aquest mecanisme que es viu dins de l’escola 
es pot exportar perfectament a fora. La comunicació no es trenca, 
fins i tot pot ser fluida i còmoda. Només té un perill, i és que la 
llengua que s’acaba imposant és la castellana. Això també s’observa 
a la mateixa escola.

És evident que aquest no és un objectiu del procés de normalit-
zació lingüística a l’escola, però jo no estic tan segur que no sigui 
un efecte indesitjat.
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De fet ja fa temps, anys, que es va veure la importància de 
fomentar l’ús del català fora de l’àmbit acadèmic i vetllar per fer-lo 
present a les activitats extraescolars. La feina feta per grups com ara 
Rialles o les activitats d’Acció Escolar, com ara «el país a l’escola», 
anaven clarament dirigides a posar remei a aquest plantejament. 
Però s’ha de reconèixer que l’administració educativa sempre els va 
considerar elements externs, als quals donava un suport escadus-
ser i limitat, i mai no va arribar a considerar-los recursos capaços 
d’afrontar una tasca generalitzada. 

Avui, d’una manera més organitzada, els plans d’entorn volen 
fer front a aquest problema, però ¿podem afirmar que realment 
l’aborden amb garanties d’èxit? Caldrà veure-ho.

No vull acabar aquesta reflexió sense deixar de dir que aquest 
no és un problema de l’escola, sinó de tota la societat i, per tant, de 
tots els nivells de totes les administracions. Sanitat es fa preguntes 
com les que ens fem nosaltres? Ella també arriba a tothom i té una 
capacitat d’imprimir un plus de prestigi i de sentit utilitari de la 
llengua molt important; per tant Sanitat hi té molt a fer. I tot l’àm-
bit de serveis personals i socials? I...

El punt de vista d’una professora del departament 
de català
El nostre alumnat és castellanoparlant en la seva major part, i 

un nombre important prové de la nova immigració; s’adrecen al 
professorat en castellà amb plena normalitat, encara que sigui en 
l’assignatura de català, amb l’excepció de cinc o sis alumnes per 
línia, que sí que responen en català. Els professors de català els 
demanem una i una altra vegada l’ús oral de la llengua i sovint la 
resposta habitual, sigui al nivell que sigui, sol ser «¡es que me cuesta 
mucho!».

Pel que fa als continguts de la matèria en si, els van superant, 
perquè en alguns casos estudien, o gràcies a les oportunitats que 
ofereix la mateixa ESO, i perquè en general l’oral s’avalua poc. El 
que està clar és que el nivell de llengua assolit al final de l’ense-
nyament obligatori no és, ni de bon tros, el desitjable. En les seves 
produccions escrites, hi ha una incidència considerable del lèxic i 
la sintaxi castellans; no és que es tracti d’errors dels quals puguin 
ser més o menys conscients, sinó que simplement desconeixen la 
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paraula en català, i d’aquí al poder de la imaginació: podem trobar 
per exemple paraules com «hambrient» per dir que algú té gana, o 
«botitx», en lloc de càntir, etc.

No cal dir llavors que la llengua de relació entre ells dins i fora 
de l’aula és el castellà. És realment decebedor sortir al pati i fer una 
petita anàlisi sociolingüística per veure que pràcticament cap d’ells 
no en fa ús. Això passa igualment a les entrevistes amb els pares, en 
les quals normalment solen començar en català, però ràpidament es 
justifiquen dient «si no le importa, le hablaré en castellano porque me 
expreso mejor». Fins aquí, cap novetat, són coses que succeeixen a 
la secundària i que tots ens podem imaginar... Però és interessant 
sentir i escoltar els veritables protagonistes, els nois i les noies, per 
preguntar-los per què no utilitzen més el català o saber quina és la 
seva actitud davant la llengua. No es tracta d’una qüestió de rebuig 
fonamentat –que n’hi ha pocs, però en aquests casos, des de casa 
mateix–, sinó que simplement relacionen el català amb els llibres 
i alguns professors. El seu entorn és en castellà (la llengua dels 
videojocs, els mòbils, els bollicaos, ets.) i, per tant, si poden viure 
plenament en castellà, no els molesta, i no és cap problema, que 
els llibres d’escola siguin en català, o que tinguin una llengua més a 
aprendre, en aquest cas el català, que alhora veuen amb normalitat 
perquè és la llengua de Catalunya. Per tant, doncs, la llengua els 
serveix per  comunicar-se, i el castellà els és més fàcil.

Foto: Pere Virgili
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Paradoxalment, també podem observar que entre els alumnes 
que s’adrecen en català al professorat, n’hi ha que provenen de 
la nova immigració: normalment fa anys que estan escolaritzats a 
Catalunya i són de llengua no romànica, No es tracta de la majoria, 
però sí d’un nombre considerable, possiblement perquè la llengua 
catalana per ells no té més connotacions que ser una de les dues 
oficials que s’ensenyen a escola i que utilitzen molts professors. 
Dic molts professors, perquè lamentablement tots sabem que n’hi 
ha que fan les classes íntegrament en castellà i que impunement 
responen les enquestes sobre l’ús del català contradient el que fan 
a classe. Aquest fet no ajuda gens els alumnes que es troben a les 
aules d’acollida en el moment que passen a l’aula ordinària, i alho-
ra contradiu el model d’immersió lingüística a l’escola, l’únic que 
garanteix el coneixement real tant del català com del castellà per 
tot l’alumnat.

Davant d’aquest panorama, des de la secundària no entenem, 
a més, els decrets de desplegament de la LOCE i, en concret, el 
Reial Decret 830/2003, que regula els ensenyaments comuns de 
l’educació primària i estableix l’obligació d’impartir un mínim de 
3 hores de llengua castellana a primer i segon cicle de primària. 
Tot just és el contrari! En el nostre context aquest decret atempta 
contra el dret de la ciutadania a aprendre i conèixer el català. Per 
tant, l’anàlisi de l’ús del català a l’escola s’amplia considerablement 
cap a instàncies administratives.

Un cop passem al batxillerat, la situació canvia amb la selecció 
de l’alumnat. Tot i que la comunicació entre ells continua sent 
majoritàriament en castellà, la llengua d’ús a l’assignatura de català 
és el català. Hi ha casos comptats en què tenen dificultats reals per 
expressar-se en català, però en canvi no tenen problemes a l’hora 
d’anar superant els continguts de la matèria. En les produccions 
escrites el nombre d’interferències del castellà s’ha reduït consi-
derablement, però des del punt de vista de l’ortografia continua 
havent-hi problemes importants, així com també en l’ús dels pro-
noms febles.

Tot i així, durant el segon trimestre vam treballar a classe de 2n 
de batxillerat conceptes relacionats amb la situació sociolingüística 
als Països Catalans. Per entrar en matèria vam fer una enquesta 
sobre els usos lingüístics de tots els 38 alumnes de segon (llengua 
materna, llengua de relació amb els amics, l’escola, etc.). Dels 38, 
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15 són catalanoparlants, tot i que amb el grup es relacionen nor-
malment en castellà; 22 són castellanoparlants i es relacionen amb 
el grup en castellà, però si algú se’ls adreça en català, ells també 
responen en català; i, finalment, hi ha una noia d’origen marroquí 
que té absolut domini de les dues llengües. Més enllà de l’ús que 
feien de la llengua, quan va arribar l’hora de parlar sobre la situació 
del català avui dia, pràcticament tota la classe es van posicionar a 
favor del fet que calia promoure la llengua, fins i tot alguns amb 
un punt d’indignació perquè no poden veure pel·lícules en català 
al cinema, per l’etiquetatge, la justícia, l’administració de l’Estat, 
etc. Tot això vol dir que, quan els nostres alumnes tenen elements 
d’anàlisi, potser no són tan «passotes» com ens creiem.

És clar que aquests són alumnes de batxillerat, més o menys 
formats, i són aproximadament el 40% dels que acaben l’ESO. 
Potser un alumne d’ESO no sigui gaire conscient de la importància 
de parlar català, potser ara no ho necessiten, però més endavant de 
ben segur que la vida els demanarà que siguin competents també 
en llengua catalana. El repte serà que llavors es trobin el marc en 
què assegurem que el català sigui present en tots els àmbits, cosa 
que comença des dels primers professionals amb qui topen: el 
professorat

El punt de vista de la responsable de l’aula 
d’acollida
Quan penso en la meva feina a l’aula d’acollida, interpreto la 

meva intervenció com una «anècdota»: em sento (per fer un símil 
molt de Setmana Santa) com Jesús de Natzaret, predicant a uns 
pocs en el desert; però, i salvant les distàncies, la gran diferència és 
que ell guanyava adeptes i seguidors dia rere dia, i la seva doctrina 
es va escampar per tot el món gràcies als seus deixebles, que van 
transmetre la seva paraula perquè hi creien.

Ja sé que la meva intenció no és tan agosarada i que no en 
tinc ni un, de deixeble, però entre els meus companys de feina 
cada dia trobo actituds més contràries a l’ensenyament del català; 
no s’acaben de creure allò que el català és llengua vehicular de 
l’ensenyament. La pressió social del castellà és aclaparadora i això, 
perillosament, s’està traslladant a les aules.

D’exemples, en constato cada dia un bon farcell: la Sokayna 
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Damiri, marroquina nouvinguda de 
fa pocs mesos, de 2n C, té un bon 
ritme d’aprenentatge i gairebé ja 
no em fa faltes als dictats, però un 
dia a classe se li escapa «aquesta 
chica» i, quan li pregunto d’on ve 
aquest mot, on l’ha sentit, em diu 
que dues tardes a la setmana, amb 
els reforços d’hores d’estudi que el 
TOPE li ofereix, està fent classes de 
castellà i es dediquen a «corregir-li» 
les formes verbals que té a la llibreta 
en català i a traduir-les al castellà. 
Bé, aquí seria desitjable un pèl de 
coherència institucional i que tots els 
diferents organismes i institucions 
oficials a Catalunya defensessin la 
reconeguda llengua pròpia i fossin 
actius en la pràctica de la llei. Si no, 
els missatges donats són contradic-
toris: si uns defensem el català com 
a llengua d’acollida al nostre país, 
el Departament de Treball o fins i 
tot les autoritats locals proposen un 

enfocament més «classista» de la llengua: per als immigrants no 
creuen necessària la utilització del català; són les capes més margi-
nades socialment i ho continuaran sent, i per tant, amb el castellà 
en tenen prou.

O també el Hafid Tammohi, de 4t C, alumne que va arribar el 
curs passat, molt escolar i estudiós, que fins i tot utilitzava la forma 
verbal correcta dins de la frase (amb tot el que això els costa, de 
vegades), ara aquest segon curs no diferencia el català del castellà 
i té grans confusions i interferències entre les dues llengües. Segur 
que és el pas previ per castellanitzar-se completament.

Fins i tot els alumnes de lectoescriptura, aquells que tenen un 
índex d’escolarització més baix, gosen dir: «I això com es diu en 
castellà?» Vés a saber si la desmotivació de l’Ilyass El Asri o de 
l’Abdelilah Shriri a l’aula d’acollida no ve donada per la percepció 
pròpia que els estem «enganyant», que els estem ensenyant una 

Foto: Pere Virgili
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llengua i saben que després els donarem molt poques o cap opció 
de posar-la en pràctica.

Al nostre institut hi ha un percentatge molt elevat d’alumnat 
que té com a llengua materna el castellà i que, tot i que coneix 
el català a través de l’ensenyament, no l’utilitza en els àmbits en 
què es mou. Una part d’aquest alumnat, a més, té tot un seguit 
d’actituds lingüístiques contràries a l’ús del català a les aules. 
Paral·lelament, i tal com és habitual els últims anys, la incorpora-
ció al sistema educatiu català d’alumnes estrangers és un fet que 
no podem obviar. És una realitat que constata quina és la veritable 
consciència lingüística que tenim els autòctons. Si nosaltres ja hem 
fet la tria, ells ens seguiran.

El percentatge d’alumnes immigrants al nostre centre se situa al 
voltant del 25% i és bàsicament d’origen marroquí i sud-americà. 
El repte que aquesta situació planteja és convertir el català en la 
llengua d’acollida i aconseguir una major integració dels alumnes 
immigrants a través de la llengua, que és un factor fonamental, no 
l’únic, en aquest procés d’integració.

Jo, des de l’aula d’acollida, observo cada dia que tot i que el 
català és la llengua vehicular de l’ensenyament, tal com consta en el 
projecte lingüístic del centre, un tant per cent elevat del professorat 
de la resta d’àrees imparteix les classes en castellà, pels motius que 
siguin. Aquesta situació sociolingüística distorsiona l’aprenentatge 
del català, atès que les competències que s’adquireixen en l’àrea de 
llengua s’haurien de posar en pràctica a les altres àrees del currí-
culum escolar.

Jo em crec allò de l’escola inclusiva i que l’ensenyament públic 
ha de garantir la igualtat d’oportunitats  als més desfavorits: no ens 
podem esperar a catalanitzar els immigrants a la universitat, perquè 
malauradament pocs d’ells hi arribaran. No podem deixar perdre 
l’oportunitat  de fer-ho a la secundària, i hem de prendre conscièn-
cia tots que no només és responsabilitat dels professors de català 
del centre prestigiar l’ús social de la nostra llengua.

El punt de vista de la coordinadora LIC
Quan una llengua és notícia és que alguna cosa passa... per bé o 

per mal. El cas que ens ocupa és l’estat malaltís, en situació crítica, 
del català.
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Als centres educatius des de fa uns quants anys, quan es va apli-
car el que es va anomenar «immersió lingüística», semblava que la 
llengua catalana es revitalitzaria. Es tenia la impressió que es comen-
çava a fer un llarg camí que teníem al davant, pensant que arribaria 
el moment que, com en qualsevol societat «normal», es podria viure 
utilitzant –en tots els àmbits– la llengua pròpia: el català.

Són molts els esforços que es van fer, però... la realitat és que 
el català,  ara per ara, no és imprescindible. És més, es poden tenir 
molts certificats, projectes lingüístics, lleis, etc., però a la fi tot és 
paper. La pràctica queda molt lluny de les intencions escrites.

Viure a Catalunya en castellà no és difícil, ni cap heroïcitat, ans 
al contrari. Ens hauríem de felicitar perquè, en un ambient socio-
polític tan esquerp i oposat a la diversitat lingüística i cultural, pot 
sobreviure una minoria que té el català com a llengua vehicular. És 
més, es fa molt difícil viure usant només el català i no haver-te d’ex-
cusar, enfadar i/o justificar pel teu parlar. En el cas que ho intenteu, 
us titllaran, en el millor dels casos, de radicals, incomprensius, poc 
cordials i menys acollidors. Tot per voler viure utilitzant la vostra 
llengua. 

I és que, ara per ara, el català, si bé apareix a Catalunya com a 
llengua cooficial amb el castellà, el cert és que queda relegat a cer-
cles reduïts dins d’àmbits oficials. El seu valor,  prestigi i ús social 
són purament familiars o ornamentals.

En educació, per exemple. Als centres educatius se suposa que 
es fan les classes de totes les matèries en català, excepte les assig-
natures de castellà i llengües estrangeres. La realitat és que, per 
diverses raons personals –cadascú tindrà les seves–, alguns docents 
fan les classes i es dirigeixen als alumnes en castellà. El professorat 
ha demostrat que té una titulació i una competència lingüística 
suficient per usar el català en la seva tasca docent, que és el seu 
àmbit d’actuació. Per què, llavors, se senten explicacions en castellà 
a través de les parets de les aules? Per què és el castellà la llengua 
dominant pels passadissos en converses entre professor i alumne? 
Per què es dóna l’opció de fer els exàmens en castellà? Per què les 
observacions d’alguns butlletins de notes s’escriuen en castellà? 

És realment el català la llengua dels instituts, de les escoles? 
Prou sabem que la llengua dominant entre els alumnes és el cas-
tellà. Només cal treure el nas al passadís en un canvi de classe, a 
l’hora d’esbarjo, a les sortides i entrades del centre. 
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Tan normalitzat està el català que els nostres alumnes s’adonen que 
aprendre’l és pur tràmit. A casa, al metge, a les botigues, al taller, al 
carrer, als jutjats, als transports, si utilitzen el castellà, «aquesta llengua 
tan perseguida a Catalunya», ningú no els dirà que no els entenen, que 
tornin a repetir allò que han dit, o que parlin l’altra llengua cooficial. 
Ben al contrari del que passa si fan servir el català. 

Malauradament hi ha un nacionalisme espanyol radical que 
sobreviu i es manté a base d’estendre, a través de mitjans de 
comunicació com la COPE o Telemadrid –per posar un exemple–, 
missatges alarmistes sobre la divisió d’Espanya o la persecució del 
castellà a Catalunya. 

Aquesta difusió de mentides i menyspreu a la comunitat catala-
na fa que la llengua sigui notícia; que la llengua que parlem els uns 
i els altres esdevingui un problema; que les persones es radicalitzin 
i que l’enriquiment de conèixer, entendre, parlar i poder llegir dues 
llengües amb fluïdesa doni peu a una lluita electoralista.

Si volem fer del català una llengua viva, necessitem més que 
un diccionari que creixi en préstecs i usos lingüístics. Ens cal tenir 
consciència de grup. Una mentalitat oberta en què aprendre s’associï 
a l’addició i no a la resta. 

L’aprenentatge d’una llengua pren sentit quan la utilitzem com 
a via de comunicació, de transmissió de cultura. Passivament, ja hi 
ha tot un camí fet. Passar a la pràctica només depèn de fer la pri-
mera passa, i aquesta l’hem de fer plegats si volem que hi hagi uns 
resultats que ens beneficiïn a tots en coneixements, en convivència 
i en respecte.
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L’Institut-Escola, Premi Ramon Fuster

L’Institut-Escola de la Generalitat de Catalunya ha estat el 
destinatari del Premi Ramon Fuster d’enguany. En l’acte de lliura-
ment, que va tenir lloc el 17 de maig, hi van intervenir, en repre-
sentació de la institució guardonada, els antics alumnes Josep M. 
Ainaud de Lasarte, Oriol Casassas i M. Rosa Ventosa. Tot seguit, 
estudiants de l’Escola Municipal de Sant Andreu van interpretar 
diverses peces musicals en una sala plena de gom a gom.

El Premi Ramon Fuster va néixer l’any 1979 amb la voluntat 
de reconèixer la tasca dels col·legiats que s’havien distingit per la 
defensa de la llengua i la cultura catalanes en l’àmbit de la docèn-
cia. La Junta de Govern de l’època va decidir donar-li el nom de 
qui va ser el nostre degà des del 1969 fins al 1976, en homenatge 
a la seva memòria. 

Des del 1980 diverses personalitats, pertanyents a un ampli 
ventall de disciplines, han rebut aquest guardó: Maria Aurèlia 
Capmany, Joan Triadú, Ramon Aramon, Albert Balcells, Josep 
M. Casacuberta, Enric Lluch, Oriol Martorell, Joaquim Monto-
riol, Josep Ruaix, Joan Ruiz i Calonja, Carme Serrallonga, Josep 
Vallverdú, Martí Boada i Maria Teresa Codina, Ramon Juncosa, 
Josep Solans, Marta Mata, Manuel Satué, Joaquim M. Puyal i 
Jordi Sarsanedas.

En aquesta edició, la Junta de Govern ha decidit concedir el 
premi a l’Institut-Escola en record i reconeixement del seu prota-
gonisme en la història de la docència a Catalunya i en l’impuls de 
la renovació pedagògica. 

Tot seguit trobareu un resum de les intervencions d’Oriol 
Casassas i M. Rosa Ventosa, i una entrevista a Josep M. Ainaud 
de Lasarte.

Premi Ramon Fuster
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«Diuen	que	els	qui	hem	anat	a	l’Institut-Escola
tenim	tendència	a	mitificar-lo.	I	tant	que	sí,

les	coses	bones	es	mitifiquen!»

Quan va començar a anar a l’institut-escola i què 
en recorda?
El meu primer curs va ser el 1935-36. Va ser una experièn-

cia inoblidable: aquella confiança que hi havia entre professors 
i alumnes –jo diria més, entre mestres i deixebles–, aquelles 
ganes de saber que et despertaven, res d’exàmens, res de repassar 
llistes…; la memòria justeta que es necessita, –perquè eren prou 
intel·ligents per saber que la memòria és necessària–, i poca gent 
a la classe. Les instal·lacions eren molt primitives; era una antiga 
caserna de bombers, però els bons mestres fan classe a sota d’una 
alzina, i allà es feia així. La qualitat de l’educació era extraordinà-
ria. T’examinaves cada dia: quan arribaves a classe, la Srta. Ferrer, 
que era filla de Rosa Sensat, et deia: «Quina fulla has agafat?» I jo 
deia: «Aquesta.» «Què et sembla que és això?» I deies «un til·ler» 
o el que fos. «Quantes fulles has agafat?», etc. Si això no és un 
examen… El mateix passava amb l’ensenyament de la geografia: 
pujaves, per exemple, amb el Dr. Solé Sabarís per la carretera de 
les Aigües i et deia: «Veieu aquest carrer? Això era una riera abans. 
Veieu aquella punta? Això és el far del Llobregat.» Això no s’oblida. 
Recordo també –jo tenia deu o onze anys– que amb el D. Estalella 
anàvem a buscar cristalls de guix en una pedrera. Tot t’ho feies 
teu: els coneixements els integràvem en les nostres persones. La 
formació que es donava en altres llocs i la que va venir després es 
basava més en els coneixements. En canvi, nosaltres teníem aque-
lla formació més completa que es basa en la memòria, la voluntat 

Entrevista a Josep M. 
Ainaud de Lasarte
lídia fernàndez
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i el coneixement. El coneixement el pots trobar a Internet, però la 
memòria i la voluntat, no; per a això t’han d’educar. Jo en tinc un 
record extraordinari. Ja ho sé que molts diuen que els qui hem anat 
a l’Institut-Escola tenim tendència a mitificar-lo. I tant que sí, les 
coses bones es mitifiquen! La prova del bon record que en tenim és 
que vam  crear una associació de professors i alumnes de l’Institut-
Escola, que encara ens reunim cada dimecres. 

es diu que un dels objectius de l’institut-escola 
era aconseguir que l’alumne fos el centre de la 
classe. Vostès tenien aquesta sensació?
I tant. No hi havia tarimes: amb això ja està dit tot, el mestre 

estava al nostre nivell. Però amb un gran respecte per part nostra 
i, en alguns casos, una gran admiració. Allà vaig aprendre una 
cosa molt important per a mi, la història: teníem l’Enric Bagué, 
un gran mestre, tot i que va quedar pràcticament cec i això el va 
limitar molt, i molt amic de Jaume Vicens Vives, que també teníem 
de professor; els llibres de consulta que fèiem servir –de text, no 
en teníem– eren una història de Catalunya de Ferran Soldevila, i 
una història universal de Vicens Vives i Enric Bagué, il·lustrada 
per Obiols. Hi ha una altra cosa que considero molt important 
de l’Institut-Escola: sense cap elitisme –era una institució gratuïta 
en el sentit que cadascú pagava segons el que tenia–, hi havia un 
gran rigor i exigència: si tu anaves allà, tenies el deure d’aprendre 
bé. Ens organitzaven sessions de cinema –allò del cineclub ja ho 
fèiem aleshores–, fèiem activitats de gimnàstica rítmica, musicals, 

Josep M. Ainaud de 

Lasarte

Foto: P. Virgili
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ballets populars, que portava Joan Llongueres, però tot això sense 
cap exhibició ni lluïment. No recordo cap premi, no n’hi havia; de 
càstigs, tampoc. Només s’aplicava una norma molt senzilla: si no 
arribaves al llistó que corresponia, no passaves a la classe següent, 
però sense examen ni paperetes. Ara bé, els pares sí que rebien 
unes notes que els enviava la direcció. 

Quin considera que és el principal encert de 
l’institut-escola? 
Doncs sí que devia tenir alguna cosa bona aquella institució, 

molt combatuda per uns i altres, però després molt respectada, 
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perquè molts dels alumnes hem arribat a llocs molt qualificats. I 
no era per la significació política, ni tampoc per la situació eco-
nòmica, sinó per la pròpia vàlua: t’ensenyaven a valorar allò que 
aprenies. Això formava part de la visió de conjunt de la Generalitat 
republicana: per primera vegada hi havia una visió de conjunt de 
l’educació: començava per la primària, després venia el batxillerat, 
que era l’Institut-Escola, i després s’arribava a la universitat; tot era 
el mateix, un únic procés. Paral·lelament hi havia la formació tècni-
ca: l’Escola del Treball, l’Escola Industrial i les escoles d’enginyers. 
Tenien una visió global de l’educació, i l’educació t’ensenya a ser 
persona. Recordo que una vegada algú va escopir al mig del pati: 
el Dr. Estalella va parar les classes, va agafar una mànega i perman-
ganat, i ho va regar tot, no perquè hi hagués cap perill d’epidèmia, 
sinó perquè s’ha de ser net. Recordo que les classes es feien en cata-
là, però també n’hi havia de castellà i en castellà. No hi havia cap 
mena de problema. La gent que tenia una determinada sensibilitat 
política portava els fills allà. Recordo que el president Macià venia 
a veure les seves nétes; l’alcalde Jaume Aiguader venia a veure el 
seu fill, i Ventura Gassol hi portava els seus fills.

Veient els noms que m’acaba d’esmentar, potser 
sí que era un alumnat una mica selecte, no tant 
des del punt de vista econòmic, però sí des del 
cultural. 
Tots eren fills de persones que valoraven l’educació. Teníem de 

companya la filla d’uns porters, que donaven molta importància al 
fet que la nena pogués venir a aquestes classes. Crec que el més 
important és la valoració dels coneixements. Una de les caracterís-
tiques més importants de la cultura catalana és procurar que els 
fills i els néts tinguin una formació i una educació superior a la que 
un ha tingut: si hi ha una cosa bona en l’actitud catalana davant de 
la vida, és aquesta. 

Quants alumnes hi havia? devia haver-n’hi 
bastants…
Sí, per això es van fer més instituts. l’Institut-Escola del parc 

–que oficialment es deia Giner de los Ríos, encara que no se’n 
recordi ningú– va ser el primer. El Dr. Estalella tenia dues potestats, 
triar el professorat i controlar el funcionament de la institució; amb 
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molt bon criteri, al cap de dos anys, va proposar a la Generalitat 
crear-ne dos més: un al local que els jesuïtes havien hagut de deixar 
a Sarrià i que es va convertir en l’Ausiàs March, i després un altre 
en un pis del carrer Balmes, que va ser el Pi i Margall. Però qui eren 
els professors? Gent que havia començat a l’Institut-Escola del Parc. 
Si les circumstàncies haguessin estat normals, en deu anys hauríem 
tingut instituts per tot Catalunya. 

Vostè diu que els alumnes respectaven molt els 
mestres de l’institut-escola. Per què creu que 
–segons diuen– avui s’ha perdut el respecte als 
mestres?
Perquè les famílies no els respecten. Si un nen falta al respecte a 

un mestre, del costat de qui es posen els pares? Del nen. En  canvi, 
a l’Institut-Escola, com que eren els pares els qui hi havien portat 
els nens, creien en aquells mestres. I hi ha una cosa que no s’ha de 
perdre de vista: sempre que es generalitza una cosa, la intensitat 
baixa, sigui l’atenció mèdica o l’educació. Cal pensar que aleshores 
érem una minoria, un percentatge molt baix del total. En canvi, on 
som ara? Ara l’educació, la formació, arriba a tothom. Amb això 
s’ha d’anar molt amb compte, perquè, d’un costat, en surt perju-
dicada la formació tècnica. És aquella frase funesta que se sol dir: 
«si no estudies et posaré a treballar», com si treballar fos una cosa 
vergonyosa. Estendre un servei a tothom obliga a abaixar el llistó 
i, si l’abaixes, mires el panorama europeu i veus que estàs a la cua. 
Tampoc no s’ha de tornar al sistema d’abans: només quatre selec-
tes. Es tracta de poder educar la gent, que la gent tingui accés a la 
cultura, però sense voler que tothom tingui un títol universitari, i 
menys encara fer creure que amb aquest títol es guanyarà la vida. 

Creu que els principis en què es va basar l’institut-
escola són vàlids encara avui dia? la logse 
s’inspirava precisament en aquests mateixos 
principis i ha rebut fortes crítiques…
Són vàlids a condició que els donem temps. Una llei no té resul-

tats immediats; l’aplicació és immediata, però els resultats, no. Hi 
ha dos tipus de lleis: les de tipus prohibitiu i les de tipus formatiu, 
que necessiten com a mínim una generació. Per exemple, hem 
de pensar que la gent de l’Institut-Escola tenia una formació que 
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venia d’abans, del Patronat Escolar de l’Ajuntament de Barcelona, 
que funcionava des de l’any 1917. Crec que l’error de la legislació 
actual és voler que els resultats siguin immediats. És com la primera 
Constitució espanyola, aprovada per les Corts de Cadis, que deia 
en un article «Los españoles serán justos y benéficos». Igual que la 
Constitució actual, que reconeix el dret a l’habitatge i al treball. I el 
que no en té? És igual, ells ja han fet la declaració. És un concepte 
de pronunciamiento: surto al balcó i proclamo la república (Macià va 
tenir sort i Companys no en va tenir). Això no es pot fer. Les lleis, 
si no tenen el suport de la formació anterior, fracassen. La gent ha 
de comprendre que una bona llei és la que reconeix una realitat que 
existeix. 
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així vostè està d’acord amb els qui diuen que la 
logse no era una llei adaptada a la realitat?
L’inconvenient de la LOGSE va ser que fos d’aplicació general: 

hauria d’haver estat experimental. L’Institut-Escola, per exemple, 
no va fer que s’eliminés el Balmes. Ara, no oblidem que l’Institut-
Escola va començar el 1932, i el 1936 va venir el que va venir, i 
d’això, no en té la culpa ni la República ni la Generalitat;  la culpa 
és de no haver preparat la gent per a la convivència, que és la base 
de la democràcia. El gran pas en l’educació el va fer Washington, 
que va dir «fins ara les escoles han ensenyat als prínceps; ara no, 
perquè ara som demòcrates i les escoles han d’ensenyar al poble, 
perquè el poble és el que mana». El meu pare va escriure un article 
molt bonic que es titulava «L’escola de Washington», que era la que 
ell creia que s’havia de fer: una educació de qualitat vàlida per a 
tothom. I també ha de ser obligatòria. Hi ha dirigents polítics que 
trien l’opció d’una escola privada de qualitat: ho entenc per ells, 
però no ho entenc políticament. 

Hi havia classes de religió a l’institut-escola?
No, era un tema de l’àmbit familiar. Ara bé, públicament no 

El pati de 

l’Institut-Escola.



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

85

s’ofenia mai la religió, cap religió. I aleshores la religió catòlica era 
fàcil d’atacar, perquè tenia una imatge de dretes, reaccionària. Mai 
no es parlava d’aquest tema, però a les aules no hi havia cap símbol 
religiós ni es feien actes religiosos. 

i de política, se’n parlava?
Sí, però més que de partit, era una política nacional que es res-

pirava en l’ambient. A fora, al balcó, hi havia una bandera catalana, 
però no es feia cap acte de pujar-la i baixar-la. El fet de posar la 
bandera catalana era normalíssim; el que és estrany és que un règim 
impedeixi posar la bandera d’un país. 

Quan es va tancar l’institut-escola?
El 26 de gener de 1939. Durant la guerra va estar obert, però 

vam passar moltes privacions. Part del professorat estava mobi-
litzat, i com que la zona de la Ciutadella era perillosa perquè la 
bombardejaven, van traslladar l’institut a Sants. Jo vaig anar al Pi i 
Margall, perquè el teníem a la cantonada de casa, però tenia unes 
condicions molt primàries. Molta gent va marxar. A més, el doctor 
Estalella va morir de malaltia. 

digui’m alguna cosa de la personalitat 
del dr. estalella. els nens el tractaven?
Tenia una personalitat extraordinària. Era home de molt poques 

paraules, mai no aixecava la veu, observava, i tenies la idea que era 
el «Big Brother», per dir-ho així: que tot ho veia, tot ho sabia. Quan 
el doctor Estalella et deia «puja a dalt», alguna cosa no anava; no 
era per felicitar; tampoc no era per renyar; era per fer-te alguna 
observació, amb tota la raó. En canvi, el seu braç dret, la senyoreta 
Ferrer, era tot alegria. I aquest tàndem anava molt bé. Després hi 
havia els altres professors; jo tenia molt afecte pel senyor Bagué, de 
qui ja he parlat abans, que ens ensenyava, per exemple, la diferèn-
cia, entre història i llegenda; i ho feia tan bé! Era un gran mestre; la 
diferència entre un professor i un mestre és que el mestre t’ensenya 
a ser tu mateix, i això et deixa un record inesborrable. 
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El lament
Després de considerar la suma de realitzacions que a Catalunya, 

en el terreny de l’ensenyament, es dugueren a terme durant el pri-
mer terç del segle xx –diguem el Patronat Escolar de Barcelona, els 
Institut-Escola, la Universitat Autònoma republicana–, el comenta-
ri obligat és que potser mai en la nostra història no s’havia edificat 
un conjunt tan esperançador, que fes creure tant que s’estava en el 
bon camí, el camí de la transformació –la dignificació– del país. 
Però l’any 1939 tot l’edifici fou enderrocat. La intenció era que no 
en quedés ni la memòria.

Ja hi hauríem d’estar fets, ja no ens hauria de venir de nou; però 
la contrarietat és tan grossa que, una vegada i una altra, quan es 
comença a veure el futur amb una mica més de claror i apareix el 
minotaure i ho desbarata tot, no hi val cap paraula de consol: ens 
desfem en laments, som tot lamentació.

Ah, els laments! De laments, n’hi ha que han agafat fama; en 
diré un. Mireu: aquest any en fa quatre-cents que morí Clàudia 
Monteverdi, la dolça muller de Claudio Monteverdi, el dels delicats 
madrigals, i el dolor per la pèrdua de l’estimada el portà a com-
pondre un Lamento que, quan el cantà Virgínia Adriani, el dia de 
l’estrena a la gran sala del Palau de l’Acadèmia de Màntua, ho féu 
«amb tant de sentiment i d’expressió que els ulls de totes les dames 
es velaren de llàgrimes».

Tant, tant no cal: quan les pèrfides forces de la reacció estron-
quen un inici de renovació pedagògica i tornen a encotillar tot 
l’ensenyament, el país està de dol, totes les persones benpensants 
estan de dol. Però no en traurem res de plorar amargament com les 
dames oients del Lament d’Arianna. 

Perquè l’ensenyament digne d’aquest nom és com una sembra i, 

Nihil novum sub sole 
Oriol Casassas
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encara que sigui bandejat, no tot és perdut: en queda la llavor, ens 
en queda el testimoni, l’exemple. Més bé que jo ho digué Virgili en 
l’Ègloga Novena de les Bucòliques:

Empelta les pereres, Dafnis;
els teus descendents ja colliran la fruita. 
 
És que, sempre, qualsevol esforç de renovació pedagògica s’ha tro-

bat amb el mateix enemic: l’imperi no pot tolerar que l’escola ensenyi 
a pensar, va contra els seus interessos. Cal allunyar «la funesta manía 
de pensar», no convé que els súbdits de l’imperi tinguin criteri propi, 
ni gust personal no poden tenir. A l’imperi li interessen uns súbdits 
amoltonats que no tinguin cap altra religió que la que ell dicti i que 
hagin acabat fent felicitat sinònim de béns de consum. 

una mica d’història. 
o un conte?
Avui homenatgem la memòria 

de Ramon Fuster i commemorem 
el setanta-cinquè aniversari de 
la fundació de l’Institut-Escola, 
i toca, per tant, parlar de reno-
vació pedagògica. Jo vull referir 
una singular contribució –una 
singularíssima contribució– a la 
renovació pedagògica i, tot expli-
cant-la, semblarà que parli de 
l’Institut-Escola sense parlar-ne; 
només ho semblarà.

Aquesta història –més que 
d’una història té tot l’aire d’un 
conte– cap de nosaltres no l’ha 
viscuda; aviat veureu per què 
n’estic tan segur. Però deixeu que 
comenci per uns fets preliminars 
que me la van fer conèixer. 

Un dia, fa uns quants anys, 
amb l’Eulàlia, la meva muller, 

Oriol Casasses

Foto: P. Virgili
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érem a Volterra; una ciutadeta de la Toscana, com tantes i tantes ciu-
tats italianes, amb els seus carrerons i els seus palaus. Però Volterra 
té una particularitat que la distingeix: viu encimbellada, voltada de 
barrancs, i ben bé no s’acaba d’entendre que s’hi aguanti, allà dalt. 
Per si alguna vegada decidíssiu d’anar-hi, vigileu de no acostar-vos 
massa a la perifèria de la ciutat perquè, de tant en tant, una esllavis-
sada de terra i pedra s’ha emportat un segment de la muralla etrusca 
i algun edifici i tot; i no bromejo ni faig cap exageració.

Érem a Volterra i, mireu, som de mena tafaners i volguérem 
saber del seu passat, del passat de la ciutat: ens informàrem que, no 
gaire lluny, hi ha les Colline Metallifere amb unes mines de bòrax 
i alum, que en algun temps es deia si també contenien or i argent. 
Com tan sovint s’esdevé en aquests casos, al segle xV eren els pode-
rosos –florentins aquesta vegada– els que les explotaven, fins que 
els volterrans se n’atiparen i, ben armats, ocuparen les mines. Una 
insubordinació així no es podia tolerar i el jove Llorenç el Magnífic, 
de la Florència dels Medici, es decidí per la guerra; se li uniren el 
duc de Milà, Galeazzo Sforza, i les tropes pontifícies de Sixt IV. El 
senyor d’Urbino fou elegit cap de les forces aliades. Estalvio detalls: 
assetjada la ciutat de Volterra i sense cap possibilitat de sortir-se’n, 
era tan evident que qualsevol resistència només hauria causat morts 
i danys que el senyor d’Urbino aconsellà als volterrans la rendició, 
amb la promesa que serien respectats béns i persones.

Volterra cedí, i la soldadesca aliada –una colla de mercenaris 
que només somiaven botí i carnatge– es llançà al saqueig, a l’ultrat-
ge i a l’assassinat sense cap mena de pietat; en la història d’Itàlia, 
només el saqueig de Roma per les tropes de Carles V supera en 
infàmia el saqueig de Volterra. També els capitostos s’endugueren 
tantes obres d’art i tants tresors com pogueren.

El senyor d’Urbino, desolat, castigà els màxims responsables de 
la salvatgeria i se n’anà de la ciutat amb, com a únic botí, un llibre 
sota el braç, una Bíblia en llatí, grec i hebreu que havia d’acabar 
convertint-se en la perla de la seva biblioteca. 

La pregunta
Qui era aquest culte personatge, diferent dels altres, que Ausiàs 

Marc hauria qualificat de «llir entre cards»? Segurament l’heu vist 
més d’una vegada: és Frederic de Montefeltro, duc d’Urbino. De 
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Volterra vam a anar a la seva ciutat, la dolça ciutat d’Urbino, i al 
palau vam veure el seu estudi –l’studiolo– i vam saber que havia 
estat un gran mecenes i que els joves d’Itàlia acudien al seu voltant 
per tal d’aprendre maneres, el correcte capteniment, i que Baltasar 
Castiglione va escriure Il Cortegiano (l’equivalent a El Príncep de 
Maquiavel però, en comptes de manual de l’home de govern, sense 
manies, el manual –per dir-ho així– de l’home de cort, educat, 
guardador de les formes de la civilitat), Baltasar Castiglione va 
escriure Il Cortegiano, dèiem, situant l’acció justament al palau de 
Frederic de Montefeltro.

S’havia de ser molt poc afeccionat a relacionar els efectes amb 
les causes per no pensar, després d’aquest currículum, que Frederic 
de Montefeltro, per força, havia d’haver tingut bons mestres. On 
havia estudiat, on s’havia educat l’infant o l’adolescent Frederic de 
Montefeltro?  

Perquè quan tenia l’edat d’anar a escola, la pedagogia no és pas 
que fos una meravella. El Montefeltro havia nascut el 1422 i comp-
tem que devia anar a escola els primers anys trenta del segle xV, en 
un moment en què de París a Bolonya tot era Trívium i Quadrívium, 
i les set arts liberals de l’escolàstica ho encotillaven tot; encara 
pesava la influència, per exemple, del dominic cardenal Giovanni 
Dominici, el que parlava del benefici del càstig corporal, que no 
s’ha de limitar a la infància, ja que «n’hanno bisogno ancora d’anni 
venticinque», «perquè si el càstig és merescut els fills descobreixen 
què és justícia I, si no ho és, poden practicar la virtut de la pacièn-
cia», i que deia que no s’ha de fomentar el diàleg perquè «santo è il 
silenzio, l’umilità non parla, l’ufficio del discepolo è d’ascoltare».  

El fet és que tota la pedagogia medieval es basa en la lectura 
de textos: la lectio, el mot llatí que alhora significa lliçó i lectura; i 
lectura de què?: d’uns textos els autors dels quals –els auctores– són 
els que posseeixen l’autoritat, auctores i auctoritas. Ensenyar és 
només llegir, i l’objecte del saber no és l’home ni és el món, sinó 
allò que està escrit en certes pàgines de certs autors sobre l’home 
i sobre el món. 

Aquest era el panorama, sí, però –torna la pregunta– Frederic 
de Montefeltro a quina escola havia anat? 
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La resposta
Hem d’anar a Màntua per saber-ho; i vam anar a Màntua, la 

ciutat dels tres llacs, els que forma el riu Mincio amb les aigües que 
li dóna el llac de Garda.

A Màntua hi regnaven els Gonzaga. El marquès Gianfrancesco 
volia per als seus fills una bona educació i, amb aquest objectiu, 
invità Vittorino Rambaldoni, nascut a la tranquil·la ciutat de Feltre 
i conegut, per tant, com a Vittorino de Feltre.  Era fill d’una família 
pobra i havia fet estudis, amb sacrifici, a Pàdua.

No us penseu que Vittorino acceptés immediatament; acceptà 
quan estigué completament segur que, en la seva feina, podria 
obrar lliurement. Era l’any 1423.

Al costat del Palau Ducal, tocant al llac del Mig, hi havia una 
casa, la Casa Zoiosa (la casa de la joia), que, convertida per Vittori-
no en Casa Giocosa, la casa dels jocs, aniria molt bé per instal·lar-
hi l’escola. Vittorino féu que l’escola semblés més una colònia de 
vacances que una aula d’aquelles a l’ús de l’època, tancada, amb la 
càtedra a la tarima, el faristol i els bancs.

A la Casa Giocosa hi havia coeducació, hi assistien des dels 
fills Gonzaga –un d’ells, el gran, Ludovico succeiria al pare en el 
marquesat– fins a estudiants pobres, les despeses dels quals eren 
satisfetes en part pel mateix Vittorino, per les quotes dels rics i per 
l’ajuda de Paola Malatesta, la muller del marquès. I tots els alumnes 
eren iguals, iguals en dignitat, iguals en els drets i els deures.  

L’escola era participativa, activa: es feien sortides al camp –en 
realitat, lliçons plenes de vida– i excursions, fins al llac de Garda 
o fins al desaparegut poble d’Andes, la pàtria de Virgili, i recitaven 
l’Eneida i les Bucòliques; i es feia atenció als versos que conten, per 
exemple, com els mariners de l’Eneida, en lluita contra les enfuri-
des ones, «poden, perquè creuen poder», o en aquells altres versos 
del consell a Dafnis, «empelta les pereres, els teus descendents ja 
colliran la fruita».

Il Platina
Els alumnes no coneixien el tedi: un d’ells, Bartolomeo Sacchi 

di Piadena, dit il Platina, que anys després Sixt IV nomenà biblio-
tecari del Vaticà, va escriure la biografia de Vittorino i diu que, a 
la Casa Giocosa, la instrucció no era una penitència sinó un gaudi, 
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que les matèries d’estudi eren amables i que tot, fins i tot el joc, 
era alliçonador. Diu que mai no se sabia si jugaven o estudiaven, 
perquè l’estudi era un joc, i els jocs sempre eren motiu per a una 
lliçó.

No sé si cal que ho recordi: estic parlant d’una escola de Màntua 
del segle xv. Ho dic perquè és possible que algú pensi que estic par-
lant de l’Institut-Escola; jo  mateix, ara fa un moment, anava a dir 
que un dia, entre tots, van fer un Llibre de les flors que, per molts 
conceptes, tenir-lo a les mans, fullejar-lo, en qualsevol mes de l’any 
et fa sentir com si hagués arribat la primavera. 

Eren també alumnes de Vittorin Bàrbara de Brandenburg, que 
seria la muller de Ludovico –l’hereu del marquesat–, la petita Cecília 
Gonzaga –una noia tan eixerida que, amb vuit anys, ja llegia sant 
Joan Crisòstom, un pare de l’Església que per la seva eloqüència 
rebé aquest nom de crisòstom, en grec «boca d’or»–,  el seu germà 
Gianlucido  i una llarga llista, en la qual es troben molts noms que 
esdevindrien, en camps diversos, personalitats del Renaixement: 
l’humanista Lorenzo Valla o el físic i matemàtic Iacopo da Cremo-
na, per exemple; però el que Vittorino conceptuava com «el meu 
millor treball» era Frederic de Montefeltro.

Tot i que Vittorino no era un humanista -era un matemàtic–, 
havia fet seva la sentència de Plató que diu «res no és durador si és 
inculcat per la força» i , fidel a aquesta divisa –amb la col·laboració 
de mestres de grec, de música, de cant i de dibuix–, tant atenia 
l’ensenyament com l’educació. La biografia d’il Platina dedica un 
parell de capítols a enumerar, amb tot detall, les actituds i els com-

Representació teatral a 

l’Institut-Escola
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portaments que Vittorino considerava correctes o dignes de blasme; 
d’aquests últims, per exemple, censurava que un jove, en un posat 
cansat, es recolzés indolentment en una paret amb un peu a terra i 
l’altre contra el mur, o que mantingués les mans enfredorides sota 
la vesta.

Era severíssim amb ell mateix i dolcíssim amb els alumnes –els 
seus fills–, per als quals una sola paraula de blasme era la més greu 
punició.

L’escola de Vittorino aspirava, no a uniformar els alumnes amb 
un disciplinat vestit cultural, sinó a ensinistrar-los en un únic ofici: 
l’alt ofici d’home, d’home d’una formació humana completa, homes 
veritablement lliures, responsables, forts, «segurs i rics de l’únic 
bé que és donat de conservar: l’equilibri interior i el respecte de si 
mateix».

andrea Mantegna i el Pisanello
Quan el 1444 morí Gianfrancesco Gonzaga, el marquès que 

havia escollit Vittorino, ocupà el tron Ludovico, l’antic alumne, i 
ell, educat a la Casa Giocosa, i la seva muller –també antiga alum-
na–, Bàrbara de Brandenburg, foren uns esplèndids mecenes de les 
arts i les lletres. Fou una sort, perquè un dels artistes protegits fou 
el pintor Andrea Mantegna, que pintà, al castell de Sant Jordi, els 
frescos de la Cambra dels Esposos, un dels quals ens ofereix el ple 
de la cort dels Gonzaga, presidida per Ludovico i Bàrbara, amb un 
ancià venerat per tots, Vittorino de Feltre, en un lloc preferent.

Si un dia aneu a Màntua arribeu-vos a la Cambra dels Esposos, a 
saludar Vittorino; però no busqueu la Casa Giocosa, perquè al segle 
xViii van enderrocar-la. 

Quan Vittorino morí, el 1446, l’alumne Sassolo de Prato digué 
del mestre en el curs d’una oració fúnebre que «el gènere humà era 
la seva família», i l’escultor Pisanello li dedicà una medalla en què 
un pelicà s’arrenca esquinçalls del pit per tal d’alimentar els seus 
petits, la imatge del pedagog absolut. I, al revers, hi diu: «omnis 
humanitatis pater».

Si un dia aneu a Feltre –no us estranyi si us miren encuriosits, 
que sembla que de visites en reben poques–, veureu el monument 
que presideix la plaça: diu «Feltre a il suo Vittorino», el príncep 
dels educadors, que donà exemple de renaixement de la civilitat 
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al món; i també veureu que morí el dia 
2 de febrer i que l’endemà, el dia 3, fou 
inaugurat l’Institut-Escola. D’un altre 
any, és clar. 

El model 
Hem parlat d’una escola amb nois i 

noies, amb uns alumnes iguals en dig-
nitat i amb iguals drets i deures, una 
escola on es confonia l’estudi i el joc, 
on tant en l’estudi com en el joc calia 
posar-hi l’ànima, una escola d’una acu-
rada educació de la sensibilitat, tant pel 
seu viu contacte amb la natura com per 
l’emocionada lectura dels bons textos o 
la pràctica de la música, del cant i del 
dibuix; una escola plena de vida, una 
escola que a través de la responsabi-
lització buscava convertir els alumnes 
–mantenint sempre, això sí, la personalitat de cada un– en civilit-
zats homes lliures i forts d’esperit. 

I ara m’adono que no he parlat de l’Institut-Escola; o sí que n’he 
parlat? Ja no ho sé.

¿Us imagineu on fórem si l’escola de Vittorino de Feltre i la de 
Guarino de Verona, i els ensenyaments del pedagog  Lleó Battista 
Alberti –per parlar només dels mestres de la Itàlia del Renaixe-
ment– s’haguessin reproduït i multiplicat, no haguessin vist barrat 
el pas, no ja a la seva expansió, sinó a la seva continuïtat, pels ser-
vidors dels interessos tèrbols, us imagineu on fórem? Us imagineu 
on fórem si, una vegada i una altra, no ens hagués calgut començar 
de nou? 

Però no: encara ens cal parlar de renovació pedagògica i encara 
hem d’enyorar-ne una de veritable, i encara, pobres de nosaltres, 
hem de posar-nos a tremolar cada vegada que els que es pensen que 
arreglen l’ensenyament anuncien que obriran la boca.

Què hi farem? Potser podríem, com més millor, no callar.

Excursió al rec Comtal
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 Dies enrere, quan vaig parlar 
del nostre Institut-Escola, vaig referir-me al respecte que hi havia 
entre els alumnes i, sobretot, el nostre respecte envers els profes-
sors. Quant a això, més endavant en faré un petit aclariment. Però 
aquest respecte el teníem també a tot allò que ens envoltava.

Aquell primer dia d’un lluminós 3 de febrer de 1932, el Dr. 
Estalella, en acollir-nos, ens va dir que aquell edifici era la nostra 
escola i que podíem disposar de tot el que hi havia; ens va ensenyar 
les aules que serien nostres; tot net i polit; tot tan senzill: les cadi-
res, les taules, els armaris… I ens va dir: «Quan vosaltres acabeu, 
els alumnes que les ocuparan després de vosaltres ho han de trobar 
tot com si fos nou.»

Aquesta confiança, feta a uns infants i a uns adolescents de vuit 
a tretze anys, va desvetllar en nosaltres un gran sentit de respon-
sabilitat. No, no fallaríem. El Dr. Estalella i tots els professors van 
voler fer-ne una prova. Era una mica arriscada.

Els veterans del grup Puigmal, uns veterans de tretze a catorze 
anys que només feia set mesos que anàvem a l’Institut-Escola, vam 
organitzar una excursió a Girona, tots sols, sense cap professor que 
ens vigilés. Vam demanar consell a algun professor, però nosaltres 
vam fer el programa, vam telefonar al restaurant i vam contractar 
l’autocar. A les nou del matí vam sortir de l’Institut-Escola. Tot va 
anar com una seda. No els vam defraudar, com no ho hauria fet 
cap dels altres grups.

Tots estàvem convençuts d’allò que deia el Dr. Estalella: «Cal 
no oblidar que l’Institut-Escola no és un nom, ni només un edifi-

Discurs de 
Maria Rosa Ventosa
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ci. Sigui on sigui un dels seus grups o un dels seus alumnes, per 
més allunyats que estiguin del Parc de la Ciutadella, allí hi ha 
l’Institut-Escola, amb tota la seva alegria, però també amb les seves 
normes.»

Aquest respecte també es tenia a totes les llengües. No hi va 
haver mai cap conflicte. L’Institut-Escola era català i tot ho fèiem en 
la nostra llengua, però, com que hi havia alguns alumnes castella-
noparlants, ells s’expressaven i feien els deures en la seva llengua.

L’Institut-Escola era una escola laica. Molts de nosaltres érem 
creients. Mai no vam sentir cap paraula que pogués ferir els nostres 
sentiments. Mai. És més, si anàvem d’excursió i s’esqueia ser diu-
menge, anàvem a missa; mai no ens ho van impedir.

I els qui a l’estiu anaven a Can Surell, la nostra colònia d’estiu, 
guarden un bell record de l’esperit de germanor i convivència que 
s’hi respirava; els qui volien anaven a missa a St. Pere de Vilamajor 
i, quan tornaven, com que hi havia una bona pujada, trobaven 
ben preparat un bon esmorzar. I, quan a l’estiu del 1936, el rector 
de St. Pere de Vilamajor, amenaçat de mort, va pujar a Can Surell 
a demanar aixopluc, el Dr. Estalella no va dubtar ni un moment. 
Però primer va voler consultar-ho als alumnes, i tots, creients i no 
creients, no van dubtar ni un moment. I li van salvar la vida.

Sempre aquest exemple de respecte envers els altres, de diàleg, 
de comprensió.

Un altre aspecte que també es tenia molt en compte era la 
polidesa. Fins a l’exageració, perquè sempre tenim la tendència de 
baixar el llistó.

M. Rosa Ventosa

Foto: P. Virgili
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Polidesa personal: nets i endreçats. Un dia el Dr. Estalella que, 
durant els esbarjos, solia passejar-se per la galeria per tenir contacte 
amb nosaltres, va aturar una noia i va posar el seu peu al costat del 
d’ella i li va preguntar quina sabata trobava més bonica. La noia li 
va dir: «La de vostè.» «Doncs si vols, la teva pot ser igual», li res-
pongué el Dr. Estalella. Ella va entendre perfectament la lliçó. No 
l’havia renyada, no era el costum de l’escola. Ens animaven, això sí. 
No volien que creixéssim com els arbres de la Rambla.

Les tovalloles dels lavabos sempre eren netes: «Si són brutes 
és que s’hi ha eixugat un brut.» Mai no hi havia papers per terra; 
fins i tot quan anàvem d’excursió o dinàvem fora, no solament no 
embrutàvem el bosc, sinó que recollíem les deixalles dels qui hi 
havien dinat abans. Perquè «havíem de fer sempre allò que cal i un 
bon tros més».

Un dia, al mig del pati central de l’Institut-Escola hi va aparèixer 
una escopinada, ho recordeu? Vam sortir tots, professors i alumnes, 
a la galeria del primer pis que envoltava el pati central, i el Dr. 
Estalella, proveït d’una galleda plena de desinfectant, permanganat 
potàssic i una escombra, ho va ben netejar. Crec que mai a ningú 
de nosaltres no li ha passat pel cap de fer una cosa semblant.

I com que els crits són una falta de polidesa i de respecte envers 
els altres, no cridàvem mai; ni quan jugàvem, i ho fèiem amb tota 
l’ànima, no se sentia ni un xiscle.

Això es va anar assolint de mica en mica, perquè no érem uns 
adolescents d’una altra galàxia, ni uns peixets sense sang.

Com que m’allargaria massa i no vull cansar l’auditori, acabo 
aclarint allò que he dit en començar. He dit que vam estimar molt 
els nostres professors, però que, alhora, els vam tenir un gran res-
pecte, un respecte que no era por, sinó que estava tot amarat de 
confiança, d’admiració i d’agraïment. Vull aclarir, breument, per 
què els vam admirar.

Com es basquejaven per despertar el nostre interès, la nostra 
sensibilitat! Perquè sabien que «si en l’ànima del professor no hi ha 
caliu, no podrà encendre la flama de l’entusiasme en l’alumne».

Amb la Srta. Ferrer anàvem al moll a buscar castanyes de mar 
i, un cop a l’escola, preparàvem una fecundació artificial per des-
prés mirar al microscopi les primeres fases de l’evolució de l’òvul 
fecundat, o anàvem a pescar plàncton i després, també amb el 
microscopi, observàvem les amebes, les vorticel·les, tan elegants 
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elles. I quina diferència entre veure-ho al natural o dibuixat en 
un llibre!

El Dr. Estalella ho aprofitava tot per desvetllar el nostre interès. 
Un dia ens féu sortir de la classe perquè un alumne –em sembla que 
un dels germans Ribera– havia observat a la barana de la terrassa 
un bonic cas de miratge. Naturalment ens va explicar en què con-
sistia i com, en gran, s’esdevenia als deserts.

I hi havia les classes de música, de dibuix i de treballs manuals, 
que a l’Institut-Escola tenien tanta importància com la física, el llatí 
o la filosofia.

Ara s’organitzava una vetllada en memòria del mestre Nicolau, 
l’autor, entre moltes altres, de la música de La mort de l’escolà o 
de la Cançó de la Moreneta; ara celebràvem el segon centenari de 
François Couperin, en què el mestre Joan Salvat ens va obsequiar 
amb un concert de clavicordi. O el Sr. Ros ens invitava a plasmar 
en el paper què ens suggeria la poesia «Com el Vallès no hi ha res» 
de Josep Carner. I els treballs de fusteria o d’impremta i els treballs 
manuals…

I la literatura, tan viscuda! Fèiem de tant en tant representa-
cions teatrals per fer-la més viva. La Xita Sugranyes ens podria 
parlar de La farsa del mestre Patelí. I l’Oriol Casassas ens podria 
explicar alguna anècdota sobre El conde sol, ja que fou el grup Taga 
qui el va interpretar. I es va representar l’Antígona de Sòfocles en la 
bella traducció de Carles Riba. I La llegenda del cor menjat, que ens 

Edifici de l’Institut-

Escola. Actualment 

IES Jacint Verdaguer

Foto: P. Virgili
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va escriure el Sr. Aramon. Recordo que en Josep Teixidor, que feia 
de mestre de cerimònies, tot d’un plegat es mira el rellotge (l’acció 
passava al començament del segle xiii) i diu «Senyors, és l’hora...»

Tot això ens ajudava a interessar-nos per les bones obres i autors 
de la literatura universal.

I cal esmentar també el Sr. Bagué, amb les seves classes d’història, 
tan delicioses que semblava que t’hi trobaves. Ens va escriure una 
comèdia, Les Corts Catalanes, en la qual havíem de sortir els quinze 
alumnes de Puigmal. Ell era el nostre tutor. D’una manera ben real 
vam comprendre què eren les Corts catalanes. En acabar de parlar, 
cada un dels membres dels tres braços de què constaven les Corts 
(el militar, l’eclesiàstic i el poble), el rei ens condecorava.

Com que gairebé tot ho acostumàvem a fer nosaltres, ens vam 
fer les condecoracions. I quan havíem de fer la meva, la del pare 
abat del Puigmal, que era l’epitafi d’Arquimedes (el quadrat amb 
la circumferència i el triangle circumscrits), a la Mercè Romeva i a 
mi –val a dir que les matemàtiques i la geometria no eren el nostre 
fort– ens va semblar que quedaria més bonic posar el quadrat i el 
triangle dintre de la circumferència. I dit i fet. La vam daurar i la 
vam trobar molt bonica. Però, lo Senyor Rei, en Joan Ainaud, que sí 
que hi entenia, quan em va condecorar, em va dir que ho feia amb 
el «pitafi» d’Arquimedes.

I les excursions! Però acabo perquè no vull cansar. Els nostres 
estimats professors van fer tot el possible per incrementar la nostra 
sensibilitat física, intel·lectual, estètica i moral.

Per això, quan vaig acabar la carrera, vaig anar a veure la Srta. 
Ferrer. I ella, que sabia que em volia dedicar a l’ensenyament –la 
meva il·lusió hauria estat ser professora de l’Institut-Escola–, em va 
dir: «Maria Rosa, prepara’t sempre les classes, sempre.»

Naturalment jo li ho vaig agrair, però per dintre meu vaig 
pensar: «No em calia pas aquest consell, perquè vostè i tots els 
altres professors han estat per a nosaltres un exemple viu de com 
s’imparteix una classe i de com ens estimaven.»

Ens el van tancar amb pany i clau. Però no van poder apagar-
ne l’esperit de renovació. Es van crear una sèrie d’escoles privades 
–la pública no podia fer-ho– que, malgrat els entrebancs que els 
posaven, van tirar endavant amb esperit de renovació.

A més, molta gent s’hi ha interessat. La Maria Cardús, una anti-
ga alumna, va escriure una petita biografia del Dr. Estalella, editada 
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per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. L’Avenç va publicar un 
treball sobre l’Institut-Escola. Perspectiva Escolar, revista de Rosa 
Sensat, hi dedicà tot un número.

I també s’hi han interessat Salvador Domènech, Imma Rius, 
Carme Carrau, Marta Avixanda i Núria Mateu.

I l’esperit, tampoc no el van poder apagar. Tots els qui vam viure 
aquella meravellosa aventura hem intentat transmetre aquell espe-
rit de respecte, de diàleg, de superació, de posar tota l’ànima en tot 
el que fèiem, als nostres familiars, amics, companys de treball, i als 
nostres alumnes; els qui hem tingut la sort de dedicar-nos a la feina 
més bonica del món: l’ensenyament.

Abans d’acabar, en nom de tots els alumnes de l’Institut-Escola, 
vull agrair a la degana i a la Junta de Govern del Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya 
la concessió del Premi Ramon Fuster d’enguany a l’Institut-Escola 
de la Generalitat de Catalunya.

Gràcies, moltes gràcies!
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 L’objectiu d’aquest article és 
tractar diverses qüestions de sintaxi catalana revestides de formes 
peculiars o d’un estigma lingüístico-social –és a dir de referents 
«vàlids» o «recomanables» per a una majoria d’usuaris de la llen-
gua– que fa que es menystinguin solucions amb argumentació 
científica.

La qüestió dels temporals en català, els locatius figurats amb les 
preposicions a i en i finalment l’article amb l’any 2000 i següents 
són tres de les qüestions de sintaxi catalana que hem volgut estu-
diar per tal de desemmascarar certs hàbits sense gaire, o gens, 
fonament científic.1

¿Els temporals amb preposició o sense?
L’origen del desgavell el trobem en els parlars orientals, que 

confonen l’article masculí el amb l’article contracte al. Aquesta con-
fusió fonètica fa que sovint llegim frases com les següents:

(1) Les festes van durar fins el 24 d’agost

(2) L’informe s’ha de lliurar el maig

(3) El segle xix, es desenvolupà la xilografia a testa

Joan Solà (nascut a Bell-lloc d’Urgell) remarca a Sintaxi normati-
va (p. 91-95) l’enorme dificultat per establir una norma estàndard, 
a causa de la variació dialectal, la feblesa fonètica de les preposici-
ons àtones i les decisions arbitràries dels usuaris. N’és un exemple 

¿Tres qüestions de sintaxi 
estigmatitzades?
Joan abril español
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la tendència ortogràfica actual (emparada en la pronúncia oriental) 
a suprimir la preposició no audible en casos en què, segons indicis 
raonables, hi és present. Així tenim:

(4) Vindrem el maig (cf. Vindrem a l’abril / *l’abril)

(5) Això va passar el segle xV

(6) Ho farem el matí (cf. Ho farem a la tarda / *la tarda)

(7) Hi pots anar Φ aquella hora (cf. Hi pots anar a qualsevol hora / 

*qualsevol hora).

Amb els exemples del (4) al (7), un català dels dialectes orien-
tals, per la confusió en les neutralitzacions, podria escriure les 
oracions sense parèntesis, però probablement no es plantejaria 
de pronunciar, ni d’escriure, alguna de les frases que hi ha entre 
parèntesis; és a dir que realitzaria correctament Vindrem a l’abril 
però no pas Vindrem *l’abril.

La Gramàtica del català contemporani [Gcc] (pàg. 2874 i ss) es 
planteja si rere els exemples que exposaré a continuació hi ha cap 
regularitat:

(8) al segle xx, en aquell segle, en un altre moment

(9) de nit, a aquella hora, per Nadal

(10) l’any que ve, aquell any

Fixem-nos també en aquests casos:

(11) a la tarda, aquesta tarda

(12) a l’abril / l’abril del 74

(13) a l’estiu / l’estiu passat o l’estiu que et vaig conèixer

Segons Jaume Solà (cap. 26 de la Gcc), hi ha expressions fixades 
(que són les que van amb preposició) i n’hi ha d’obertes (sense 
preposició). Així tindríem:

(14) a la nit (o per la nit, segons els dialectes), però:

(15) la nit que no vam poder dormir

L’autor continua dient que els temporals amb preposició són les 
expressions fixades. El capítol de la Gcc presenta una classificació 
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d’un bon nombre de casos, segons el tipus d’interval (dies, setma-
nes, mesos, etc.) i segons que vagin amb preposició o sense (veg. 
capítol 26, p. 2875 i ss.).

(16.a) Al matí, a la tarda, al vespre, a la matinada, per la vesprada

(16.b) La tarda de diumenge passat, la nit de Sant Joan, aquella mati-

nada que plovia, una tarda d’aquesta setmana, moltes tardes, quina 

tarda…

(17.a) (cap) a l’abril, al mes d’abril, per l’abril, en abril (valencià)

(17.b) aquest mes, el mes que va ploure tant, un altre mes, cada mes, 

quin mes

(18.a) al proper abril, a l’abril vinent, en mesos d’estiu

(18.b) l’abril del 74, l’abril vinent, el pròxim abril, aquell mes d’abril, 

el mes vinent, un mes de l’any vinent, un abril lluminós

(19.a) en 1997 (valencià), a l’any 1988, al 1988, (en) un any ple de 

dificultats, en un any de sequera

(19.b) l’any 1988, el 1988, l’any vinent, l’any que ens coneguérem, 

aquell any, l’any de l’exposició, un altre any, cada any, l’any abans

(20) la setmana vinent, aquesta setmana, una altra setmana, cada set-

mana, moltes setmanes, quina setmana [sempre sense preposició]

(21) {als / en els /pels} anys seixanta, als/en els anys 1930-1932, en els 

darrers anys, en aquells anys, a/en la primera dècada del segle xix, 

en una altra època, en èpoques posteriors, a/en quina època, al/en el 

segle xix, en un altre segle, en segles posteriors, a/en l’edat mitjana, 

en aquest mil·lenni, a/en l’edat de bronze, a/en l’era quaternària

(22) al moment d’arribar, en aquell moment, en tot moment, en cap 

moment en moments millors, a cada moment, a/en quin moment, 

en aquell instant, en una altra ocasió, en qualsevol circumstància, 

en aquell interval, en el quart d’hora anterior, en aquell temps, a 

la fi del segle, etc.; en primer lloc, al principi/final del mes, a prin-

cipis/finals d’abril, a la darreria de l’estiu, a darrera hora, a mitjan 

setembre, en el futur, en l’actualitat
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Dels exemples exposats podem concloure que en general van amb 
preposició les expressions fixades (de dia, a vegades…; a la tarda, a 
l’estiu, a l’abril; per Sant Josep, per Nadal; en dècades més pròsperes…).

La presència o absència de la preposició es regiria per la gene-
ralització següent: les expressions de període cíclic del calendari 
i que tenen un sentit inespecífic o díctic van normalment amb 
preposició (a la tarda, a l’abril, a la primavera), mentre que les 
expressions que no són de període cíclic (el dia 3, la setmana que 
ve, l’any 1982) o que no tenen sentit inespecífic / díctic (la tarda 
del sis de maig, la primavera que ens vam conèixer) tendeixen a anar 
sense. Naturalment, però, hi ha excepcions: el dilluns; a les tres de 
la tarda del dia 6; al segle xix; a l’any 1930… (Aquesta darrera forma 
es documenta en nord-occidental, i també en valencià, com ara en 
una cançó de Raimon: «a l’any quaranta»).

Vist tots els casos conjuntament, i suposant que la Secció Filolò-
gica de l’IEC dictamini a favor de la proposta de la Gcc, continuarà 
havent-hi vacil·lació en llengua escrita per l’existència de la neutra, 
que fa que es mantingui la confusió ortogràfica quan el temporal 
ha de dur preposició.

Malgrat que és inevitable, també creiem que paga la pena sis-
tematitzar el fenomen, encara que sigui de recursos tan variables, 
i també d’acollir com a formes pròpies del domini lingüístic català 
expressions com ara: Vindrà dia 4 de juny (mallorquí), Vindrà pel 
matí (valencià), L’espectacle l’estrenaran en abril (valencià).

Podem, doncs, dubtar de certs temporals escrits per parlants de 
dialectes orientals, podem dubtar també de la fiabilitat de certes 
fonts escrites i divulgades per la xarxa («¡si es troba al Google…!», 
diuen veus acrítiques), però d’allò de què no dubtarem pas és de 
la veracitat dels parlants de dialectes occidentals quan expressen 
oralment qualsevol temporal.

La qüestió de la preposició «a» en els espais 
figurats
La tradició gramatical catalana considera que la distribució 

entre a i en dins el domini de l’espai, físic o figurat, obeeix més a 
criteris fonològics que no pas semàntics o sintàctics.2 No obstant 
això, no s’ha de descartar, tal com diu la Gcc (11.5.1.3), la influèn-
cia d’aquests darrers factors.
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D’una banda, hi ha una tendència a distingir la situació (asso-
ciada a la preposició en) de la direcció (associada a la preposició 
a), si bé aquesta és molt menys estable que en castellà. D’una altra, 
sembla que la preposició a localitza per referència a un punt, però 
sense atendre a les dimensions d’aquest; en canvi, en indica una 
relació espacial d’interioritat, de manera semblant a la preposició 
dins. Aquesta distinció pot explicar en part la distribució d’aquestes 
preposicions.

La Gcc, cap. 11.5.1.3, diu que l’esquematisme de la norma 
de Fabra (1918: 116, 125) ha determinat una vacil·lació en l’ús 
d’aquestes preposicions, palesada sobretot en una generalització de 
a en el català escrit. Des d’aquestes pàgines de la Revista, creiem 
que la «vacil·lació» respon més aviat a criteris de distribució dialec-
tal difícils de simplificar en unes regles gramaticals. L’objectiu del 
tractament d’aquest punt de la sintaxi és demostrar que la distinció 
de les preposicions amb criteris semàntics pel que fa a la noció 
d’espai fisic i figurat, es basa més aviat en manuals gramaticals i 
llibres d’estil que no en la doctrina de Fabra i, per tant, ens trobem 
en un terreny de recreacions normatives que, com veurem més 
endavant, dificulten l’aplicació de la «norma».

Espai físic
En general, s’empra la preposició a per indicar direcció i en per 

indicar situació estàtica davant els noms sense article determinat, els 
adjectius, els numerals, els quantitatius i els indefinits (excepte un i 
algun) i els pronoms relatius (reprodueixo els exemples de la Gcc):

(1) No hem trobat allotjaments ni en hotels, ni en pensions, ni en 

albergs [situació]; Viatgem a ciutats diferents [direcció]

(2) Ha impartit classes en quatre universitats [situació]; L’han enviat a 

quatre col·legis [direcció]

Amb els topònims s’empra la preposició a tant per expressar la 
situació com la direcció.

(3) Els nens passen l’estiu a Terrassa, a Suïssa, al Pirineu, als Estats 

Units…

(4) El proper diumenge viatgem a Terrassa, a Suïssa, al Pirineu, als 

Estats Units
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Quan el topònim es comporta com un nom comú i apareix com-
plementat i precedit d’article definit es fa referència a situacions 
de naturalesa històrica o cultural més que no pas a llocs físics en 
sentit estricte. En aquests casos s’empra la preposició en per indicar 
situació estàtica, si bé també hi pot aparèixer a: Això s’esdevenia en 
la Catalunya medieval, en la Roma dels Papes, en l’Anglaterra victo-
riana.

Els complements locatius que designen llocs únics per als inter-
locutors són introduïts per la preposició a tant en les expressions 
locatives (Són a casa) com direccionals (Anem a casa): a casa, a ciu-
tat, a comarques, a palau, a fira, a mercat, a missa, a classe, a escola, a 
muntanya, a passeig, a pagès, a teatre. Si aquests llocs, en canvi, no 
remeten a llocs únics, segueixen la regla general i es pot emprar en: 
Seuen en taules separades.

Davant els demostratius (aquest, aqueix, aquell) i davant els 
indefinits un i algun una certa tradició gramatical recomana l’ús de 
la preposició en per indicar situació. Amb l’ús direccional Fabra 
(1918: par. 125) recomana també l’ús de la preposició en:

(5) Viuen en {un / algun /aquest / aquell} pis

(6) Porta-ho en {un / algun / aquest / aquell} despatx

Davant l’article definit i davant l’interrogatiu quin, una certa 
tradició gramatical recomana d’emprar la preposició a tant per 
expressar situació com per expressar direcció:

(7) Els han llençat al carrer [direcció]

(8) ¿A quina cadira seus? [situació]

La recomanació de Fabra per a de l’exemple (8), però, enceta una 
tradició gramatical poc seguida en el català escrit (Ruaix 1989: 94).

Hi ha un grup d’expressions amb l’article definit que ocupen 
una posició fronterera entre els locatius físics i els figurats i on, 
segons una certa tradició gramatical, és «tolerable» la preposició 
a per expressar la situació estàtica, com ara aquelles que remeten 
a accions relacionades amb un lloc: Són al ball, a la festa, a l’enter-
rament, a la reunió; Això va passar a la batalla de l’Ebre, al setge de 
Constantinoble, etc.
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Espai figurat
En l’espai figurat, Ruaix aconsella de mantenir la distinció entre 

en (situació estàtica) i a (direcció). Cal dir que la doctrina de Fabra 
en relació amb aquesta qüestió no és pas explícita (vegeu Ruaix 
1989: 99, n. 36).

(9) Treballa en l’ensenyament [situació estàtica]; Ha tornat a l’ensenya-

ment [direcció]

(10) El desig expressat en l’assemblea [complement locatiu]; El desig 

expressat a l’assemblea [objecte indirecte]

Hi ha la tendència, en aquests casos, a emprar la preposició 
a, especialment en textos formals, sobretot quan certes entitats es 
relacionen amb la idea de lloc:

(11) La preposició damunt s’empra intransitivament a (26)

(12) Constatem el mateix fet amb la locució conjuntiva ‘a menys que’ 

i amb l’ús condicional del nexe a exemples com No sortiran que no 

sortim nosaltres

Doctrina de Fabra respecte a les preposicions 
que introdueixen espai
Segons Fabra 1918, par. 116, «en les designacions de lloc, la 

preposició a pot introduir no solament la indicació de l’indret 
devers el qual té lloc un moviment (anar a, venir a, arribar a, pujar 
a...), sinó la de l’indret on és o s’esdevé alguna cosa. Ex.: Viuen a 
Tarragona. Eren a casa. Això ha passat a la Rambla...»

Més endavant, par. 125, «En les determinacions de lloc, la 
preposició en serveix principalment per a introduir la indicació 
de l’indret on és o s’esdevé alguna cosa. Ex.: Ha viscut en tres cases 
diferents. (...) Érem en mar. Aquesta indicació (...) pot també ésser 
introduïda mitjançant la preposició a. (...) Els noms propis, l’article 
definit i l’adjectiu interrogatiu demanen davant d’ells, els primers 
exclusivament i els altres preferentment, la preposició a; els adjec-
tius demostratius i els indefinits un i algun, en canvi, prefereixen 
davant d’ells la preposició en. Ex.: Estan a Vic. Són a Portugal. Seien 
a les cadires. (...) S’ha posat l’anell al dit xic. A quina casa viu?. (...) 
No les he vistes mai en aquesta casa. (...) Els trobarem segurament en 
algun dels cafès de la plaça.
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»La preposició en pot servir per a introduir la indicació de 
l’indret devers el qual té lloc un moviment. Aquesta indicació, 
generalment introduïda amb la preposició a, ho és preferentment 
amb la preposició en quan comença amb un adjectiu demostratiu 
o algun dels indefinits un i algun: Havíem anat a la casa del costat, 
però Havíem anat en aquella casa. (...) No entris a la sala, però Vàrem 
entrar en una sala.»

La doctrina de Fabra, però, contrasta amb el comentari que hi 
fa la web de la Secretaria de Política Língüística.3 De fet, en aquest 
comentari s’introdueix un aspecte nou que Fabra en cap moment 
no havia incorporat a la seva gramàtica i, per tant, s’hi afegeix un 
nou criteri d’aparença normativa. La qüestió del «lloc figurat» és 
emprada per alguns gramàtics, com Ruaix i en alguns llibres d’es-
til, però la gramàtica oficial no en parla en cap moment, dels llocs 
figurats i, per tant, hem de pensar que aquesta distinció és fruit de 
la voluntat –creiem que amb certes dosis de gratuïtat– de catego-
ritzar certes funcions semàntiques sense pensar a fons si aquesta 
«norma» o recomanació serà complicada o no com a regla grama-
tical per als usuaris de la llengua.

D’entrada se’ns explica la doctrina de Fabra, però després es 
presenten certes «excepcions» que pertanyen al cercle de la para-
normativa. Si, finalment, davant la complexitat de classificar certs 
complements de lloc com a llocs físics o llocs figurats, se’ns diu 
que «s’admet tant l’ús de la preposició “en” com el de la preposició 
“a”», ¿quin sentit té introduir una excepció? Si resulta que és una 
excepció gens funcional procedent de consideracions no explíci-
tes per la normativa, ¿quin sentit té difondre-la? ¿No seria més 
pràctic comentar que hi ha una tendència, en expressions que es 
consideren figurades, a fer servir la preposició «en» sense excloure 
naturalment la preposició «a»? Mentre les autoritats en la matèria 
(l’IEC o autoritats acadèmiques sobrerament reconegudes) no hi 
diguin res en contra, aplicarem el sentit comú i natural de cada 
dialecte català.

La qüestió de l’article amb l’any �000 i següents
L’any 1999 l’Administració es va començar a preocupar pel crite-

ri que havien d’emprar a l’hora d’expressar els anys 2000 i següents 
en la data d’un document, perquè resulta que fins ara podíem dir 
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«10 de febrer de o del 1999», i ara només ens sona d’una manera 
natural «del 2000», «del 2007», en lloc «de 2000», «de 2007».

Aquesta «preocupació» neix, de fet, de l’esperit contradictori no 
declarat a l’hora de decidir o no de fixar un criteri uniformitzador 
amb el temporal 2000 i els anys següents. Per tant, entenem que, 
en el fons, des de l’Administració els tècnics lingüistes són cons-
cients que «de 2000» no sona gens bé, però en canvi s’entesten en 
el criteri de l’ús analògic amb les expressions com «de 1957, de 
1729…», sense arribar a tractar que l’ús natural amb article respon 
a uns criteris sintàctics diferents. Vegem-ne amb detall el comentari 
a la web de llengua de la Secretaria de Política Lingüística:

10 de gener de 2000 o 10 de gener del 2000

Quan escrivim la data sencera o bé esmentem un any, sovint dubtem de 

si hem de posar o no l’article el entre la preposició de i la xifra de l’any. 

Per exemple, dubtem entre les expressions següents:

 27 d’octubre de 1994 (o del 1994)

 No el veig des de 1990 (o des del 1990)

 Totes dues formes són correctes, amb article i sense: del 1994 i de 

1994. En el cas de la forma amb article, el que fem és ometre el mot 

any; en lloc de dir de l’any 1994, ometem el mot any i fem la contracció 

del 1994.

 D’aquestes dues possibilitats, per al llenguatge administratiu i 

jurídic, la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA) va 

recomanar de fer servir la forma sense article. Així, per a la datació de 

documents, per exemple, es fa servir la forma següent:

Lleida, 15 de novembre de 1999

 Amb l’arribada de l’any 2000, hem observat que, contràriament al 

que passava fins ara, en llengua oral, la forma sense article la trobem 

forçada; per exemple, trobem més natural dir el 15 de gener del 2000 

que el 15 de gener de 2000.

 La CALA ha tornat a estudiar aquesta qüestió i, pel que fa al llen-

guatge administratiu i jurídic, ha pres els acords que es detallen a 

continuació.
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DATACIÓ DE DOCUMENTS

Pel que fa a la datació de documents (amb la data sencera: dia, mes i 

any), tot i que la tendència natural de la llengua oral és de fer servir 

l’article davant els anys del segle xxi (per exemple, 10 de gener del 

2002), la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (CALA) con-

sidera que cal mantenir el criteri de datació actual. Per exemple:

Barcelona, 1 de març de 2004 (igual que escrivim «Barcelona, 1 de març 

de 1999»

ENUMERACIONS I LLISTES

En les enumeracions i llistes en què apareguin dates corresponents 

a diferents anys, la CALA considera que totes dues solucions (amb 

article davant l’any i sense article) són possibles. Ara bé, s’ha de tenir 

en compte que els usos han de ser coherents dins un mateix text. Per 

exemple:

de 1992 a 1995

de 1996 a 1999

de 2000 a 2003

o bé:

del 1992 al 1995

del 1996 al 1999

del 2000 al 2003

DINS D’UN TEXT

En casos diferents dels anteriors, en què aparegui una expressió tem-

poral que inclogui l’any dins d’un text, la CALA considera que, seguint 

la llengua oral, la data es pot escriure amb article davant l’any. Per 

exemple:

es presentarà a les eleccions del 2004

entre el maig i l’octubre del 2005 s’inaugurarà el nou edifici

Ben mirat, els parlants no havien dubtat mai sobre la viabi-
litat o no del 2000 i els anys següents: se sabia d’entrada, sense 
haver fet cap curs o màster de sintaxi generativista, que l’article 
havia d’aparèixer en aquesta classe d’anys. Quan diu, doncs, que 



110

«sovint dubtem», qui realment dubta és l’Administració, no pas 
els ciutadans.

L’argumentació, d’altra banda, de la desapareguda Comissió 
Assessora de Llenguatge Administratiu (la CALA) és purament 
formalista, centrada en la qüestió de la coherència formal de les 
datacions de documents amb la localitat i la comparabilitat de 
dates que van amb l’any. Malgrat, doncs, reconèixer que «la forma 
sense article la trobem forçada», es refermen en la proposta sense 
article, amb la qual cosa se sacrifica la naturalitat i espontaneïtat 
de l’ús dels parlants per una raó simplista com és el grau o no de 
coherència que s’aplica en un text.

Cap al final, i com a concessió, ens diu que «en casos diferents 
dels anteriors, en què aparegui una expressió temporal que inclo-
gui l’any dins d’un text, la CALA considera, que, seguint la llen-
gua oral, la data es pot escriure amb article davant l’any». ¿Quina 
diferència hi ha, aleshores, entre aquest darrer cas i els anteriors 
(datació de document i sèries temporals)? La diferència es troba en 
la simetria que «imposa» l’escriptura de sèries temporals i la com-
parabilitat en la datació de les cartes i, per tant, l’obsessió per la 
«coherència» formal –no pas sintàctica. Preval per l’Administració 
la raó formal davant la raó sintàctica segons la qual els mil·lennis 
rodons i els anys que els són propers demanen simplement aquest 
ús amb article.

La cosa més greu de tot plegat, però, és que un comentari proce-
dent d’una institució com és la Generalitat de Catalunya hagi tingut 
tant ressò en les administracions catalanes, així com en l’àmbit pri-
vat, fins al punt que l’intent de ser coherents amb l’ús oral i genuí 
de la llengua pot ser invalidat per una defensa a ultrança d’una 
solució tan poc corrent en la parla espontània com indefensable 
sintàcticament.
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1.  Vegeu Joan Solà. Qüestions controvertides de sintaxi catalana i Sintaxi normativa: estat de 

la qüestió, com també de Solà els dos articles apareguts al diari Avui a la seva secció 

«Parlem-ne», el dijous 30 de desembre de 1999 i el dijous 6 de gener del 2000, amb 

el títol «10 de gener del 2000» (1) i (2).

2. Vegeu Fabra 1918, cap. 116, 125; Fabra 1956: cap. 78 o Badia 1962: cap. 242.4; 

Badia 1994: 213-217.

3. Vegeu http://www.gencat/spl:

 «a o en –fent referència a un lloc-

 »Quan parlem del lloc on passa una cosa, sovint dubtem si la preposició que va al 

començament ha de ser “a o en”. Fem servir la preposició “a” davant les expressions 

de lloc físic que comencen amb consonant o amb els articles “el o els”, i fem servir la 

preposició “en” davant de les que comencen amb vocal. Exemples: “Ha viscut a molts 

països. És a la presó. Treballen al camp. Som en un lloc públic. Viuen en aquesta 

casa”.

 »Aquesta distinció presenta algunes excepcions. Per exemple, davant dels anome-

nats llocs figurats: “En la societat actual es viu molt de pressa. En les circumstàncies 

presents, el millor és esperar”. Els fragments “la societat actual i les circumstàncies 

presents” es consideren llocs figurats perquè no tenen una localització física real. 

Davant d’aquesta mena d’expressions s’usa generalment la preposició “en”, tant 

davant de vocal com davant de consonant.

 »Finalment, hi ha expressions que són difícils de classificar com a llocs físics o llocs 

figurats. En aquests casos s’admet tant l’ús de la preposició “en” com el de la prepo-

sició “a”. Per exemple: “Busca-ho en el diccionari o al diccionari. D’això se’n parla en 

la pàgina 10 o a la pàgina 10”.»



11�

Les Llengües Clàssiques a Secundària
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 El Museu de Badalona va 
ser el marc on es van desenvolupar, l’1 i el 2 de març d’enguany, 
les I Jornades sobre la Didàctica de les Llengües Clàssiques a 
Secundària, organitzades pel Col·legi, amb la col·laboració del 
Departament d’Educació i el Museu.

En aquestes Jornades, que es van obrir amb una conferència 
inaugural pronunciada per Francesca Mestre, es van presentar 
unes experiències didàctiques a càrrec de M. Jesús Espuña, Marià 
Betriu, Joan Alberich i Carme Llitjós. La taula rodona Recursos 
per a l’ensenyament-aprenentatge de les llengües i cultura 
clàssiques, moderada per Xavier Yàñez, va cloure aquesta tro-
bada dedicada a les llengües clàssiques.

Oferim tot seguit un resum de l’experiència presentada per 
Joan Alberich.

I Jornades sobre la 
Didàctica de les Llengües 
Clàssiques a Secundària
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Les Llengües Clàssiques a Secundària

 L’art i la cultura de l’antiga 
Hèl·lada constitueixen un llegat vital per a la civilització occidental, 
ja que han estat i són una font inesgotable d’inspiració a través dels 
segles. També cal reconèixer el paper fonamental que tingué Roma 
en la difusió dels ideals hel·lènics a l’antiguitat. En efecte, gràcies 
al seu poder polític i militar, estès pels tres continents que envolten 
la mar Mediterrània, la visió del món i els cànons artístics grecs es 
divulgaren i s’estandarditzaren per tot l’àmbit geogràfic de l’anti-
guitat i, amb el pas del temps, superaren tota mena de fronteres fins 
a esdevenir universals. 

Gràcies a la capacitat creativa dels humans, el llegat hel·lènic 
pot ser considerat com el punt de partida d’adaptacions, transfor-
macions i innovacions que connecten amb la manera de crear l’art i 
gaudir-lo en diverses èpoques, la qual cosa permet redescobriments 
i retrobaments més o menys entusiàstics, però sempre suggeridors.

Tot seguit presentarem alguns exemples centrats en la represen-
tació d’Afrodita i podrem veure el perenne poder seductor d’aques-
ta dea del panteó grec en la creativitat artística dels artistes, després 
d’haver estat assimilada a la Venus romana. 

Afrodita és la dea que simbolitza l’amor, l’instint i la força vital 
de la fecundació i de la generació. Aquesta deïtat, possiblement 
d’arrel neolítica i relacionada amb la idea del principi femení pro-
tector de la fecunditat de la terra i dels humans, coincideix amb 
l’Ístar semítica, el nom hel·lenitzat de la qual fou Astarte. A Babi-
lònia i a Fenícia solia ser representada nua, dreta amb les mans 
damunt dels pits o asseguda.

La seducció artística 
d’Afrodita
Joan Alberich i Mariné
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Com a exemple de representació tra-
dicional hel·lènica d’Afrodita podem con-
siderar una terracota coríntia (il·lustració 
1) del segle iii aC, que es conserva al 
Museu del Louvre. La dea és presentada 
asseguda en una petxina, atribut que 
molt sovint apareix associat a la seva 
representació, igual com els dofins, per 
tal de recordar el seu naixement a la 
mar, o els coloms, per posar en relleu el 
seu poder pel que fa a la fecundació i a 
la fertilitat.

La relació de la dea amb la Mediter-
rània oriental es pot deduir de l’epítet 

«cípria» que li donen tant Homer com Hesíode, perquè, si fem cas 
de la llegenda mítica, l’illa de Xipre fou un dels primers escenaris 
trepitjats per aquesta deïtat. Vegem tot seguit la descripció del seu 
naixement memorable:

 Tan aviat com va tallar els genitals amb l’acer i els va llançar des de 

terra ferma a la mar agitada per les tempestes, aquesta se’ls va endur 

durant molt de temps. Per tot al voltant del membre immortal va apa-

rèixer una escuma blanca, dins l’escuma va formar-se una donzella. De 

primer va fer cap a Citera la divina i d’allà es dirigí a Xipre tota voltada 

de mar. Allà va prendre terra la dea bella i venerable i l’herba creixia 

per tot el voltant de la petja dels seus peus subtils. Déus i Hores l’ano-

menen Afrodita, deessa nascuda de l’escuma, i Citerea de bella corona, 

perquè naixé de l’escuma i perquè s’adreçà a Citera.

Hesíode, Teogonia, 188-198 

(trad. de Joan Castellanos)

En les representacions primerenques d’Afrodita trobem la dea 
vestida amb un peple llarg, coronada i enjoiada, seguint la tradició 
dels cànons vigents en l’art durant l’època arcaica, que només tole-
rava la nuesa masculina en els curos com a propaganda dels jocs 
atlètics, el culte al cos i el mite de la sang. En canvi, la figura de 
la dona sempre havia d’anar vestida, tal com podem veure en les 
nombroses cores que han arribat als nostres dies.

1. Terracota coríntia del 

segle III aC
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Durant les primeres dècades del segle V aC, en la societat hel-
lènica es produí un canvi de mentalitat molt significatiu pel que 
fa a les representacions femenines, tal com podem comprovar tot 
contemplant els relleus dels frisos del Partenó, esculpits per un 
seguit d’artesans qualificats, dirigits per Fídias. Es tracta de l’ús 
de la tècnica de la roba mullada adherida al cos, de manera que es 
poden resseguir les sinuositats i les corbes pròpies del cos femení 
i s’aconsegueixen els efectes plàstics del cos que es dibuixen sota 
els plecs dels vestits. 

En el cas de la representació de la dea Afrodita podem conside-
rar la còpia romana d’un original grec de l’Afrodita de Frejus que 
es conserva al Museu del Louvre. Es tracta d’una obra atribuïda a 
Cal·límac, un escultor que treballà durant la segona meitat del segle 
V aC. En aquest cas, la dea de l’amor porta una túnica finíssima, 
arrapada al cos. Com que el cos no està cenyit per cap cinturó, la 
túnica li ha lliscat des l’espatlla esquerra i deixa al descobert part 
del pit. A la mà esquerra porta la poma de la bellesa i en aquest 
mateix braç hi veiem enrotllat una part de l’himàcion o mantell que 
li tapa l’esquena i és aguantat pel braç dret enlairat.

Amb els canvis sociològics derivats dels esdeveniments de la 
llarga guerra del Peloponnès (427-404 aC), la dona aconseguí tenir 
un cert protagonisme en la societat atenesa, ja que molts homes 
perderen la vida en aquest conflicte bèl·lic. Durant les lluites fratri-
cides entre Atenes i Esparta i els aliats respectius, foren moltes les 
dones que hagueren de substituir el pare, el marit o els fills per tal 
de tirar endavant la família i els negocis, fet que els permeté una 
certa emancipació i equiparació amb l’home. També podem notar 
aquest canvi en nombroses obres de la literatura del segle V, en les 
quals la dona esdevé protagonista. Només cal repassar la gran quan-
titat d’obres teatrals que porten per títol un nom de dona i podrem 
comprovar que d’alguna manera es produí un gir en la forma de 
pensar d’amplis sectors de la societat d’algunes polis de l’Hèl·lada. 
Recordem les peces d’Eurípides, com Alcestis, Medea, Andròmaca, 
Hècabe, Les bacants, etc., i d’Aristòfanes, com Lisistrata i Les assem-
bleistes. L’aprovació social d’aquesta nova situació fou lenta i amb 
avenços i retrocessos, però gairebé inqüestionable, ja que a Grècia 
els espectacles dramàtics eren considerats actes religiosos en honor 
dels déus. Com que hi assistien tant homes com dones, la influència 
de les representacions teatrals en la societat fou enorme. 
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Pel que fa a l’escultura, aquestes innovacions socials quedaren 
reflectides en algunes obres, com l’Afrodita de Cnidos, feta amb 
marbre de Paros per l’escultor atenès Praxíteles (390?-350? aC). 
Aquesta imatge, venerada com a protectora dels viatges marítims, 
rebé l’epítet d’Euplea, és a dir, de la bona navegació. El fet que el 
seu autor fos un dels primers a representar la dea de la fecunditat 
totalment nua significà un canvi de mentalitat tan formidable que 
gairebé es pot afirmar que, a partir de la seva obra, per a l’imagi-
nari de la cultura occidental el mot Afrodita o Venus és sinònim 

de la nuesa femenina sense significació simbòlica 
ni mitològica. Una idea de l’impacte que provocà 
aquesta escultura a l’antiguitat la podem extreure del 
següent testimoni:

La més important, no solament entre les obres de Praxíte-

les, sinó en el món sencer, és la seva Venus. Molta gent ha 

navegat fins a Cnidos per veure-la. De Venus, Praxíteles 

n’havia fet dues, i totes dues les tenia a la venda al mateix 

temps. Una portava un vel i per això va ser triada pels 

habitants de Cos, autors de l’encàrrec, perquè, encara que 

els havia estat oferta pel mateix preu que l’altra, consi-

deraven que era més seriosa i més decent. Els de Cnidos 

compraren l’estàtua refusada, la fama de la qual fou supe-

rior amb molta diferència. Més endavant, el rei Nicomedes 

volgué comprar-la als de Cnidos i els proposà que ell 

pagaria tots els deutes de la ciutat, que eren immensos. 

Tanmateix, els de Cnidos s’estimaren més suportar qual-

sevol cosa, i amb molta raó, ja que amb aquesta estàtua 

Praxíteles féu de Cnidos una ciutat famosa. I el templet 

on és exposada és obert per tot arreu, de tal manera que 

la imatge de la dea pot ser contemplada des de qualsevol 

angle. Segons diuen, va ser esculpida per inspiració de la 

dea. Des de qualsevol perspectiva que sigui contemplada 

provoca una admiració semblant. Conten que un individu 

que s’enamorà de la imatge, quan es va fer fosc, s’amagà 

en un indret proper, abraçà l’estàtua i hi deixà una taca, 

testimoni del seu desig incontrolat.

Plini, Història natural XXXVI, 20-212. Venus de Mèdici
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Una de les diverses còpies i recreacions que conser-
vem de l’Afrodita de Praxíteles és la còpia romana ano-
menada Venus de Mèdici (il·lustració 2), que es conserva 
al Museu dels Uffizi de Florència. Aquesta escultura 
representa la dea a punt de prendre el bany, amb el cap 
una mica girat cap a l’esquerra i amb la mirada dirigida 
cap a la llunyania en direcció a la dreta. La major part 
del pes del cos s’aguanta sobre la cama esquerra. Amb 
els braços fa el gest púdic d’intentar cobrir la nuesa. 
Acosta el braç dret als pits i l’esquerra al pubis com si 
volgués posar en relleu els òrgans del naixement i de la 
lactància. 

A partir de les darreries del segle ii dC, la represen-
tació de la nuesa femenina fou objecte de reprovació 
moral i religiosa i, per tant, pràcticament deixà de ser 
tema per a l’art, llevat de la representació d’Eva en els 
sarcòfags paleocristians esculpits després de la promul-
gació de l’edicte de Milà per Galeri i Constantí.

La presència de les restes de l’antic art clàssic en 
diversos llocs d’Itàlia permeté que les formes pervis-
quessin per expressar idees i conceptes valorats en l’edat 
mitjana. N’és una prova evident la representació d’una 
de les virtuts cardinals, la Temprança (il·lustració 3) 
que féu Giovanni Pisano (1259?-1314?) sota el púlpit 
de la catedral de Pisa. Tal com explica Kenneth Clark,1 
el mitjà que féu servir per cristianitzar Venus fou el 
del moviment i l’expressió del cap. En lloc de mirar 
en la mateixa direcció del cos, i confirmar així la seva 
existència en el present, es gira i mira cap endarrere i 
per damunt de l’espatlla, cap al món promès del futur. 
També el braç dret, doblegat de manera que la mà arriba 
a la part superior del pit i en realitat el cobreix. Amb 
tot, malgrat l’expressió enèrgica del rostre, pròpia del 
gòtic, la postura del cos, dels braços i, sobretot, la nuesa 
coincideixen amb la de la Venus de Mèdici.

Un altre exemple de pervivència derivat de la cristia-
nització de la Venus de Mèdici el trobem en la represen-
tació que féu Masaccio (1401-1428) d’Eva en la pintura 
L’expulsió d’Adam i Eva (il·lustració 4) de la capella Bran-

3. Temprança de Giovanni Pisano

4. L’expulsió d’Adam i Eva de Masaccio
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cacci de l’església florentina del Càrmine. El pintor resolgué la seva 
recerca de la realitat adoptant la postura de l’antiga escultura per 
expressar una actitud desimbolta i moderna. Tal com féu Giovanni 
Pisano, Masaccio representà Eva amb el gest de cobrir-se els pits 
amb la mà esquerra. A més, elevà la testa de la primera mare dels 
humans fent-li aclucar els ulls per tal de plasmar les dificultats que 
caldrà superar per afrontar el futur incert i dolorós. 

Sandro Botticelli (1444-1510) retornà als temes mitològics 
rebutjats en gran part durant l’edat mitjana i realitzà per encàrrec 
de Llorenç di Pierfrancesco de Mèdici, cosí de Llorenç el Magnífic, 
per a la seva vil·la rústica de Castel·lo, el famós quadre que porta 
per títol Naixement de Venus (il·lustració 5). La dea és el resultat 
feliç de la clàssica representació d’Afrodita anadiòmena, és a dir, 
emergint de l’aigua, i de la disposició de les mans i del cos sem-
blant a l’Afrodita de Mèdici que hem comentat abans. A la banda 
esquerra, el Zèfir, personificació del vent càlid de l’oest, porta 
Cloris, la nimfa que cobreix la terra de la verdor vegetal, i empeny 
la dea amb el seu buf cap a l’est, on és rebuda per la Primavera 
amb una corona de murtra al coll i amb un mantell florejat. Cal dir 
que el rostre de la dea correspon a Simonetta Vespucci, amant del 
comitent del quadre.

L’escultor reusenc Joan Rebull (1899-1981), pertanyent al 
corrent noucentista, realitzà una Dona nua de terra cuita entre el 
1930 i el 1935 amb una postura semblant a l’Afrodita de Mèdici 
(il·lustració 6). Amb tot, hi introdueix algunes innovacions, com el 

5. Naixement de Venus de 

Sandro Botticelli

6. Dona nua de terra cuita
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fet de cobrir-se la cama dreta amb una peça de roba aguantada per 
la mà esquerra, que també li amaga el pubis.

A continuació considerem la conversió de la Venus de Bottice-
lli en un estereotip publicitari en diversos avisos de periòdic. El 
primer correspon a l’anunci d’una representació teatral del poema 
mitologicoal·legòric del poeta Francesc Fontanella (1610?-1680) 
feta l’any 1992 a Barcelona (il·lustració 7). En aquest cas, la Venus 
de Botticelli esdevé un reclam que crida l’atenció pel fet de ser 

7. 8. 

9. 10. 
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presentada amb ulleres, com una dona intel·lectual, 
i amb una cigarreta a la boca, per tal d’adquirir un 
cert to provocador.

Seguint el costum d’atreure els possibles com-
pradors masculins de cotxes amb l’addició d’una 
dona de bon veure com a complement il·lusori del 
vehicle, el dissenyador de l’anunci empra la cone-
guda figura de la Venus de Botticelli per tal d’oferir 
diversos models de cotxes (il·lustració 8). D’altra 
banda, com a complement de la imatge es fa al·lusió 
a l’Olimp i al plaer dels déus mitjançant la paroní-

mica fonètica Diesel/déus. Així, el lector fàcilment pot associar el 
fet de posseir el vehicle a l’estat de benaurança dels immortals que 
tenen l’estatge de la muntanya més alta de Grècia.

A partir del Naixement de Venus de Botticelli, Carmen Trejo ela-
borà una portada (il·lustració 9) que aparegué en el diari El País 

del 29 de setembre de 1994. Amb la intenció de 
reclamar la igualtat dels drets de la dona amb els de 
l’home, Venus apareix partida en dues parts de dalt 
a baix. La part dreta té un aire de dona intel·lectual, 
amb sabata, mitja, faldilla i jaqueta, amb una carpe-
ta i uns papers a la mà i amb ulleres, com si volgués 
indicar la meitat dels objectius que la dona ha acon-
seguit en alguns països del món en rompre l’esque-
ma patriarcal que imposà una determinada mística 
de la feminitat. La part esquerra encara reprodueix 
la Venus tradicional nua amb la intenció de posar 
en relleu el llarg camí que encara cal que la dona 
recorri perquè deixi de ser tractada com un objecte 
utilitzat i cobejat pels homes. La imatge amb la 
contraposició de les dues parts invita a la reflexió i 
a seguir reivindicant la igualtat de drets que encara 
són negats en molts indrets del món.

La Venus de Botticelli, plorosa i ennegrida enmig 
d’una mar de petroli (il·lustració 10), apareguda 
en el setmanari El Temps de finals de novembre de 
2002, ocupa tota una pàgina amb una intenciona-
litat claríssima: reclamar mesures enèrgiques a les 
autoritats de tots els nivells per tal d’evitar en el 

11.

12. Afrodita de Milos
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futur nous vessaments fortuïts o intencionats de fuel, els quals són 
la causa de tantíssims desastres ecològics que malmeten els ecosis-
temes marítims i la fecunditat de la natura.

Un altre exemple evident del poder evocador i suggeridor del 
mite i de la capacitat d’atreure l’atenció dels possibles clients és la 
portada de la revista Muy Especial de l’estiu del 2005 (il·lustració 
11). En aquest cas, la superposició de mites serveix de reclam per 
cridar l’atenció del ciutadà que passa per la vora d’un quiosc i 
compra gairebé inconscientment un producte imprès. El fons d’El 
naixement de Venus de Botticelli és emprat com a marc idoni de la 
figura central de Marilyn Monroe, actriu cinematogràfica nord-
americana que el cinema convertí en el símbol de la bellesa-mite a 
partir dels anys cinquanta del segle xx.

Tot seguit farem un seguit de consideracions sobre l’Afrodita de 
Milos i algunes recreacions que ha inspirat aquesta peça, que cons-
titueix un dels punts de visita obligatòria del Museu del Louvre.

L’Afrodita de Milos (il·lustració 12), fou trobada el 8 d’abril 
de 1820 per un pagès anomenat Iorgos de l’illa de Milos, deno-
minada Melos en grec antic, mentre buscava pedres per construir 
un mur prop de les restes d’un teatre d’època antiga. Casualment 
el membre de la marina francesa Olivier Voutier, apassionat per 
l’antiguitat clàssica, presencià la troballa fortuïta i n’informà l’auto-
ritat consular francesa de l’illa de Melos, sota jurisdicció otomana, 
per tal que fes gestions per adquirir, a càrrec de l’Estat francès, la 
peça excepcional juntament amb altres troballes, entre les quals 

13. Venus de Milos 14. Trois femmes à la Fontaine, Picasso
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hi havia tres pilars hermaics. Després d’una llarga odissea 
per diversos punts de la mar Mediterrània (Rodes, Xipre, 
Alexandria, Creta, Esmirna, Constantinoble, Atenes, entre 
d’altres), arribà a París a finals de novembre del mateix any. 
A partir dels estudis fets sobre l’escultura es pot concloure 
que els trets clàssics del rostre recorden els de Praxíteles, 
mentre que les innovacions en el tractament dels plecs del 
mantell que cobreix la part inferior del cos posen en relleu 
que l’obra fou esculpida entre els segles iii i i aC. 

El perfil i els trets clàssics del rostre de la Venus de Milos, 
amb la linealitat del nas, tan típica de les escultures gregues 
del segle V aC, i amb el cabell recollit en una trossa elegant 
al darrere de la testa (il·lustració 13), han seduït els artistes 

posteriors. Per a Pablo Picasso, la Venus de Milos fou sempre un 
punt de referència. Una prova d’aquesta afirmació la tenim en la 
recreació de la testa de la dea en un estudi del cap la dona de la 

dreta (il·lustració 14) de Trois femmes a la fontaine, fet en 
pastel sobre un paper beix i conservat al Musée Picasso de 
París. 

Salvador Dalí (1904-1989) tingué també una mena 
d’obsessió especial per aquesta escultura famosa i la recreà 
diverses vegades aplicant el famós mètode de coneixement 
irracional, basat en l’associació interpretativa dels fenòmens 
delirants. En considerarem només dos exemples.

La Venus ornitològica (il·lustració 15) realitzada el 1964 i 
conservada en una col·lecció privada, és com una metamor-
fosi provocadora de la deessa, amb una metàtesi anatòmica 
del nas i de l’orella per tal de fer una mena de monstre a 
partir d’una obra molt familiar i coneguda. Si per als déus 
de la mitologia clàssica tot és possible, per al surrealisme un 
desplaçament anatòmic no comporta cap mena de problema 
des del punt de vista de la simetria de les orelles i de la 
asimetria del nas.

En les diverses representacions de la Venus de Milos dels 
calaixos (il·lustració 16), Dalí reciclà l’art clàssic i hi aplicà 
tècniques dadaistes per fer nous experiments surrealistes. 
Segons el contingut d’unes declaracions fetes públiques 
pel gran artista de Figueres, calia posar calaixos en un cos 
ampli que encara no hagués conegut la invenció cristiana 

15. Venus ornitològica, 

Dalí

16. Venus de Milos 

dels calaixos, Dalí
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dels remordiments de consciència. De fet, els calaixos són com 
unes protuberàncies somàtiques que inquieten la vista i pertorben 
la ment del qui contempla la recreació sobre una obra arquetípica 
de l’art grec.

La publicitat també ha utilitzat el famós marbre de Milos per 
familiaritzar el públic amb certs productes tot associant-los al 
prestigi de la famosa escultura. La fascinant silueta de l’Afrodita de 
Milos pot ser un reclam per augmentar el nombre de clients que 
consumeixin aigua mineral Ferrarelle (il·lustració 17). En aquest 
cas, la persona de l’agència Rizzi que el 1983 dissenyà aquesta 
propaganda suggereix sobretot al públic femení la possibilitat d’ex-
hibir un tipus semblant al del cos marmori mitjançant la ingestió 
de l’aigua mineral promocionada.

Un altre exemple de l’explotació de la bellesa de la Venus de 
Milos és el promocionat per l’agència F C B el 1996 amb la fina-
litat de recomanar el nou model Mercedes Classe E, equipat amb 
airbags o bosses laterals d’aire per evitar els cops d’un possible 
xoc (il·lustració 18). La lectura que suggereix l’associació d’aquest 
equipament de seguretat amb la cèlebre escultura és que la imatge 
hauria pogut conservar els braços al seu lloc, si en la travessia a 
través del temps hagués pogut disposar d’aquest mitjà eficaç per 
conservar la integritat física.

A continuació, esmentarem la figura de quatre representa-cions 
de Venus d’època romana conservades en els museus de casa nostra 
per demostrar la veneració per la dea de la bellesa femenina que 
mostraren els nostres avantpassats. Encara que es tracta d’unes 
imatges més aviat de caràcter modest de la dea de l’amor en 
comparació de les dues obres clàssiques que hem comentat ante-
riorment, es pot afirmar que constitueixen un indicador fefaent 
d’una sensibilitat artística gens menyspreable. Ens consta que els 
ciutadans del nostre país d’època romana ornamentaren tant els 

17.

18.



1�4

àmbits públics com algunes cases privades pertanyents a famílies 
benestants. Els escultors que les realitzaren sempre tingueren en 
compte els models hel·lènics o hel·lenístics. D’aquesta manera es 
pot fer palesa la potencialitat creadora que generaren els originals 
que, encara que s’hagin perdut, perviuen a través de còpies més 
o menys fidels, elaborades als tallers de Roma i a les ciutats més 
remotes de l’imperi.

La Venus de Tàrraco (il·lustració 19) constitueix un bell exem-
plar de marbre que intenta reproduir, amb algunes variants, l’Afro-
dita de Praxíteles. Li manquen bona part de la cama dreta, el peu 
esquerre, el cap i els braços. La roba de la dea es troba recollida 
damunt d’un recipient per al bany arran de la cama esquerra. 

Al Museu Arqueològic Nacional de Catalunya, amb seu a Barce-
lona, es conserva la Venus d’Empòrion (il·lustració 20). També es 
tracta d’una còpia hel·lenística d’un original de l’escola praxiteliana, 
tal com es pot deduir de la típica corba que insinua el seu tors acèfal 

20. Venus d’Empòrion19. Venus de Tàrraco
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i mancat de les extremitats tant 
superiors com inferiors.

La Venus de Bàrcino (il·lustració 
21) és de dimensions reduïdes 
–21 cm– i de bronze massís. 
Hi podem veure l’actitud púdi-
ca habitual d’intentar cobrir la 
nuesa en sortir del bany. El seu 
cap està decantat graciosament 
cap a l’espatlla esquerra amb el 
cabell recollit cap a la nuca. Amb 
la mà esquerra es cobreix els pits 
i amb la dreta es cobreix el pubis 
amb una peça de roba. Aquesta 
estatueta, trobada el 1952 als 
voltants de la rambla Fabra i Puig 
en rebaixar un marge d’un antic 
hort que hi havia entre l’actual 
rambla de Fabra i Puig i el carrer 
Manuel Sancho, tocant a l’avin-
guda Meridiana, es conserva al 
Museu d’Història de la Ciutat de 
Barcelona gràcies a les gestions 

dutes a terme per ciutadans amants de la història de Barcelona.2 
La Venus de Bètulo (il·lustració 22), trobada als anys trenta del 

segle xx en una claveguera de Badalona prop de la mansió que pro-
bablement pertanyia a la família distingida de Licini Silvà Granià, 
conserva el tronc i part de les cames. Li manquen els braços i el 
cap. A la cuixa esquerra, una superfície plana ens fa suposar que 
hi devia haver un objecte que potser era un recipient per al bany 
amb la túnica al damunt. A la cuixa dreta s’hi poden observar res-
tes d’una cua o aleta de peix, que segurament correspondria a un 
dofí, atribut animal normalment associat a la representació de la 
dea. Tot plegat fa pensar que es tracta d’una reproducció d’Afrodita 
anadiòmena semblant a l’Afrodita de Cirene conservada a Roma, tot 
i que el cos es contorsiona en una direcció contrària a l’escultura 
que acabem d’esmentar.

A continuació, considerarem algunes recreacions modernes de 
la dea Afrodita fetes per un parell d’escultors significatius dels Paï-

21. Venus de Bàrcino
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sos Catalans. També aquests artistes, d’una 
manera o altra, s’han deixat arrossegar per la 
seducció fascinant de la dea de l’amor.

La Venus de Peníscola (il·lustració 23), 
realitzada en pedra el 1967 per Josep Maria 
Subirachs, constitueix un testimoni de la 
valoració implícita de l’arqueologia pel fet 
de representar un tors femení fragmentat a 
causa del deteriorament produït pel pas del 
temps. A més a més, l’autor hi ha introduït la 
innovació d’allargassar linealment les protu-
beràncies corporals, tal com ja ha fet en mol-
tes altres obres. Malgrat aquesta prolongació 
de les parts del cos, l’escultor li ha sabut 
donar a l’obra una harmonia i un equilibri 
que atreu qualsevol persona que hi passi a 
prop. A més a més, el color blanc de la pedra 
destaca de les pedres del seu entorn i forma 
un bell conjunt harmònic gràcies al contrast 
del cromatisme.

L’Afrodita V (il·lustració 24) d’Andreu Alfa-
ro, en forma de columna salomònica, en la 
qual les corbes geomètriques tenen un con-

tingut profundament eròtic, constitueix una mostra de l’expressió 
minimalista del tors femení i un bell exemple d’aconseguir la for-
mosor a partir de la forma, cosa que, encara que sembli simple, és 
fruit d’una elaboració molt meditada. D’altra banda, en aquest cas 
podem afirmar que el significat convencional del mot forma –del 
qual deriva la paraula formosor– coincideix amb el significat etimo-
lògic de «bellesa» que té el terme llatí. També val la pena recordar 
que tant la representació de la columna com la de la dona, que 
té per arquetip la dea Afrodita, han estat, són i seran temes de la 
mateixa recerca de la bellesa, que pot ser expressada de maneres 
diverses i impossibles de catalogar. 

 Tot plegat indica que les metamorfosis plasmades en recrea-
cions, en reinterpretacions, en nous llenguatges i en materials 
diversos a partir de les obres grecoromanes continuaran en la dinà-
mica fructífera del poder creatiu dels artistes que saben innovar 
fomentant un diàleg productiu entre el passat tradicional i els cor-

22. Venus de Bètulo
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23. Venus de Peníscola, 

Subirachs

rents més innovadors del present. I és que els assoliments culturals 
del món clàssic, des de les obres literàries amb els continguts més 
variats fins a les arts plàstiques, han tingut, tenen i tindran sempre 
quelcom amagat, potser en estat letàrgic durant certs períodes de 
temps, que pot ser explotat mitjançant el contrast, l’adaptació, la 
relectura i la recreació d’allò que és perenne i immortal. La cultu-
ra clàssica és com una llavor immortal que sempre està a l’espera 
d’una nova primavera propícia i fecunda que la faci germinar, 
rebrotar i fructificar. De vegades, els professionals de les llengües 
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24. Afrodita V, Alfaro

clàssiques i de la cultura podem sentir-nos 
pessimistes, ja que la naturalesa humana està 
sotmesa a depressions provocades pel que 
pot semblar rebuig, incomprensió i manca 
de sensibilitat envers el passat. Tanmateix, 
hi ha uns llaços valuosos entre passat, pre-
sent i futur que, segons les èpoques, poden 
semblar imperceptibles, però sempre hi són. 
Entre aquest diàleg, perceptible o no, entre el 
passat i la contemporaneïtat hi ha Afrodita, 
és a dir, l’etern femení, que forma part de 
d’inconscient col·lectiu de la humanitat vist 
des d’una perspectiva clàssica o no. Cal tenir 
l’esperança que la recerca inconformista i 
insaciable de la bellesa, i la inquietud insa-
tisfeta dels artistes de tant en tant recorreran 
als referents clàssics sigui per contraposar-los 
i repensar-los, o potser per contradir-los i 
capgirar-los. I és que els valors de la cultura 
clàssica no deixen indiferent cap persona 
amb una mínima sensibilitat, perquè no hi 
ha una única Grècia ni una única Roma eter-

nes, sinó un laberint de Grècies i de Romes amb replecs, de vegades 
invisibles, capaços de generar i promoure noves visions i potser 
revisions més fecundes del que hom pot arribar a pensar.

notes
1.  El desnudo, Madrid, Alianza Editorial S. A., 1984, pàg. 99.

2.  Per a més detalls vegeu Agustí Duran i Sanpere, Barcelona i la seva història, vol 1, 

Barcelona (Curial) 1972, pàgs. 43-45.
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 El principal exponent de la 
misèria moral d’un país no és la degradant programació televisiva, 
malgrat l’opinió de David Foster Wallace quan afirma: «La televisió és 
un indicador increïble d’allò genèric... Si volem saber què és la nor-
malitat d’un país, podem confiar en la televisió. Perquè la raó d’ésser 
de la televisió és reflectir el que la gent vol veure. És un mirall.» El 
fonamental exemple de l’enviliment d’una societat és la pèrdua del 
referent col·lectiu comú que impedeix afrontar amb prou perspectiva 
i eficàcia els problemes més importants que ens planteja la convivèn-
cia: l’augment dels delictes econòmics i financers, la corrupció, l’auge 
de la nova pobresa, la marginació d’àmplies capes de la població, 
els excessos dels polítics, la degradació ecològica de les costes… En 
poques paraules, la desatenció o, cosa que encara és pitjor, l’admi-
nistració partidista dels serveis fonamentals d’un Estat, que crea una 
polarització estèril entre opcions ideològiques, si més no en una soci-
etat que pretengui bastir unes sòlides bases de convivència democrà-
tica que no faci sotsobrar impunement la previsible alternança dels 
partits en el poder. N’hi ha prou de citar com a exemple l’aprovació 
i el desenvolupament de la LOE pel partit del govern i els seus socis, 
i les reaccions esperpèntiques que ha suscitat en l’oposició. 

Els decrets que desenvolupen la nova llei educativa plante-
gen l’obligatorietat d’una assignatura anomenada Educació per a 
la ciutadania i els drets humans en els primers cursos de l’ESO. 
El contingut d’aquesta matèria és clau i no hauria d’haver estat 
mai objecte de confrontació política, perquè planteja uns mínims 
comuns sense els quals la convivència no és possible. No parlem 

La cultura del civisme
(A propòsit de la implantació de 
l’Educació per a la ciutadania)
Josep Muñoz
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per parlar. Mireu, si no, els cinc blocs en què es divideix: 1. La 
diversitat personal i cultural; 2. Les relacions interpersonals i 
la participació; 3. Deures i drets dels ciutadans; 4. Les societats 
democràtiques del segle xxi, i 5. Ciutadania en un món global. Uns 
referents comuns mínims que es veuran reforçats a 4t d’ESO amb 
una Educació eticocívica, que també es divideix en sis blocs que 
aprofundeixen els continguts de la primera i els amplien mínima-
ment: 1. Actituds bàsiques de la convivència; 2. Identitat i alteritat; 
3. Teories ètiques; 4. Ètica i política; 5. Problemes del món actual 
i 6. La igualtat entre homes i dones. Segons les comunitats autò-
nomes, aquestes matèries tindran la desorbitada despesa horària 
d’un mínim d’una hora setmanal i un màxim de dues. Tot aquest 
rebombori –en la majoria dels casos, per trenta-cinc hores anuals 
de sentit comú i educació cívica– ens sembla forassenyat i gratuït. 
Es tracta d’una coherència i compromís per atendre les demandes 
socials que arriben fins al nou currículum de la filosofia al batxi-
llerat amb la Filosofia i ciutadania (un calaix de sastre on trobem 
continguts de filosofia, ètica i política).

A Catalunya s’ha de considerar una característica distintiva 
afegida: els legisladors s’han basat, per redactar la llei, en un grup 
de professionals que n’han donat una visió psicologicista. Això és 
evident en el canvi del títol de la primera matèria: Educació per 
al desenvolupament personal i la ciutadania. Els tres blocs que 
planteja el projecte són: 1. Identitat: aprendre a ser i actuar de 
forma conscient; 2. Aprendre a conviure (que inclou coses com la 
comunicació assertiva o les habilitats socials i la resolució de con-
flictes), i un tercer bloc dedicat a l’aprenentatge de la ciutadania en 
un món global. Tampoc no escapa d’aquesta orientació l’Educació 
eticocívica, que en el primer bloc, «Identitat: aprendre a ser i actuar 
de forma conscient», planteja els continguts següents:

1.1 La salut i les emocions: El manteniment de la salut del propi cos 
de forma holística. La problemàtica de la salut com a element de la 
ignorància i la misèria. 

1.2 Autoestima i convivència: La dualitat del «jo» i la llibertat. El 
reconeixement de creences sobre un mateix i els altres, que condi-
cionen l’autoestima i la convivència. 

1.3. Models psicològics: El funcionament del «jo» a partir d’algunes 
teories psicològiques (humanista, Gestalt,...), experimentant possi-
bilitats de guanyar consciència, autonomia, benestar i salut. 
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El bloc 2, «Aprendre a conviure», comença amb el plantejament 
dels estadis morals, mentre que el tercer, «Conscienciació social: 
aprendre a conviure i habitar el món», expressa la preocupació per 
les conseqüències de la globalització. És una lectura moderna que 
intenta sumar els avenços de la psicologia a la clàssica labor de l’èti-
ca. La llei del pèndol, però, ha fet de les seves i no manté l’equilibri 
que seria desitjable entre aquestes dues disciplines.

Malgrat aquestes puntuals diferències de criteri, ens sembla 
evident que les dues noves matèries a l’ESO, conjuntament amb 
la seva continuació natural en el nou temari del batxillerat amb 
la Filosofia i ciutadania, poden intentar contribuir a pal·liar els 
efectes negatius d’una secular absència de cultura democràtica en 
tot l’Estat. La crispació com a estratègia en la lluita pel poder que 
esmentàvem en començar és un exemple clar d’aquesta clamorosa 
mancança. L’ombra de la dictadura és llarga i feixuga. El nostre 
règim anterior va ser repressor, asfixiant, dogmàtic. Els seus fona-
ments intel·lectuals cal buscar-los als antípodes de la democràcia, 
la qual cosa comportava la criminalització de la dissidència i l’adoc-
trinament més groller. Qui vulgui trobar algun nexe d’unió entre la 
Formación del Espíritu Nacional i aquesta nova realitat no només 
faltarà a la veritat, sinó que demostrarà una vegada més el sectaris-
me i el dogmatisme que encara empelta la nostra cultura cívica.

Amb aquests antecedents ningú no es pot estranyar del baix 
nivell de cultura cívica després de trenta anys de democràcia for-
mal. N’abunden els exemples diaris: l’abstencionisme davant les 
diferents convocatòries electorals; la mala opinió que té la gent 
sobre la política i els polítics; el menyspreu que comporten aques-
ta mena de temes entre els joves; el llenguatge insultant i groller 
de la dreta en les seves manifestacions públiques; els cafarnaüms 
de l’oposició al Parlament davant de lleis que els vénen a contra-
pèl; una pràctica periodística esbiaixada... Sembla que els valors 
constitucionals de tolerància, llibertat, solidaritat i respecte mutu 
ens siguin completament aliens. Arribats a aquest punt, no és d’es-
tranyar, doncs, que una enquesta oficial reconegui que el 40% de 
la població no creu que la democràcia sigui el menys dolent dels 
sistemes polítics, segons la definició aristotèlica. I és que segons 
Kapuscinsky, un veritable expert en el tema, el país que ha patit 
una dictadura tardarà un segle a recuperar els valors democràtics.

És evident, segons hem afirmat en nombroses ocasions, que 
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aquests valors s’aprenen sobretot amb l’exemple. De la mateixa 
manera que és també palès que ni la pràctica dels nostres polítics, ni 
la dels nostres informadors o la de les persones que la nostra societat 
considera destacades no en serien unes bones mostres. La nova assig-
natura no pot substituir, ara com ara, aquesta mancança d’educació 
cívica bàsica, però sí que la pot pal·liar, i per això és benvinguda. 

O no havíem demanat tots unes bones dosis de realisme i 
compromís a la institució educativa? Com es pot ser tan fariseu de 
retreure precisament allò que primer he lloat, només perquè ho diu 
un altre? O és que podem dubtar de la conveniència de promoure el 
respecte mutu i l’aplicació de tots els drets humans? Qui s’atrevirà 
a qüestionar la necessitat de presentar el diàleg com a única solució 
dels conflictes, fomentar la igualtat de gèneres, la solidaritat sense 
exclusions, la cultura de la pau, combatre la xenofòbia i el racis-
me...? Es pot reivindicar en nom de la cultura cristiana alguna cosa 
diferent? Quin sectarisme hi ha a presentar opcions ideològiques, 
religioses, ètiques, sense prejudicis? O és que els deures ecològics 
no són iguals per a tothom?

L’atac contra la nova assignatura per la jerarquia eclesiàstica és 
un altre exemple d’aquesta manca de cultura cívica que patim. Con-
demnar l’homofòbia és pur respecte cívic a la no-discriminació, una 
pràctica de l’amor a la qual cristians i no cristians no som gens aliens. 
I oblidem, de manera interessada, tot s’ha de dir, que respectar no és 
recomanar, ni encoratjar. El cristià també estima la veritat, la mode-
ració i el civisme, com tots. No perdem el món de vista. 

Com veiem, doncs, la convivència entre iguals és font de conflic-
tes. Alguns d’aquests enfrontaments són merament anecdòtics, però 
d’altres, en canvi, representen greus hostilitats que arrosseguen conse-
qüències que fereixen i esquitxen el proïsme i que s’allarguen durant 
anys. No sempre es poden evitar aquestes conteses. No sempre és bo 
esquivar les baralles, la lluita o les pugnes. En molts casos, els anta-
gonismes són el gran esperó de la humanitat. Però, a pesar d’aquesta 
evidència, a molts de nosaltres ens agradaria apaivagar, o almenys 
contribuir a fer disminuir, la intensitat d’algunes d’aquestes guerres 
cruels, que, de vegades de forma invisible, tiranitzen el nucli mateix 
de la convivència. El frec entre persones diverses també comporta 
batusses. Alguns d’aquests antagonismes són merament protocol-
laris, però, en canvi, d’altres deixen un seguici de víctimes de tota 
classe: psicològiques, socials, culturals, i fins i tot de carn i os. 
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No sempre es poden evitar aquestes hostilitats, ni ens sembla 
convenient intentar-ho en totes les ocasions. Les baralles són l’únic 
punt de suport que certes persones reconeixen a l’hora de mirar 
cap endavant. No obstant això, a pesar d’aquesta certesa, a molts 
ens agradaria posar en pràctica recursos per mitigar o almenys 
desactivar les conteses que omplen l’horitzó de les societats actuals 
de denses ombres. 

La velocitat és un dels senyals d’identitat de la modernitat. La 
rapidesa amb què circulen la informació, les persones i les manu-
factures ha propiciat el contacte entre elements diversos: ètnies, 
codis, ideologies, rituals, protocols, etc. El vertigen de la moder-
nitat ha multiplicat amb escreix la crispació social perquè hem de 
respirar l’alè estrany de l’altre, moltes vegades sense voler o, si més 
no, sense que ningú ens hagi demanat permís per fer-ho. El mateix 
passa quan ens veiem engabiats en un ascensor amb desconeguts 
i hem sentit que han profanat el nostre espai privat: no se’ns res-
pecta la distància que reservem per als més íntims, sinó que estem 
obligats a aspirar l’olor corporal dels nostres companys de viatge, 
encara que només sigui en un trajecte curt.

Els prejudicis es multipliquen, els estereotips s’inflen i els xarla-
tans que alimenten el foc de la guerra social fan el seu agost. I si no 
volem ser una víctima més dels seus arguments espuris o de la nos-
tra pròpia inèrcia i de la nostra incomprensió, ens hem de protegir 
amb raons. No ens podem conformar de moure’ns tan sols com les 
partícules subatòmiques, que xoquen, reboten i fan blanc a l’atzar. 

La cultura del civisme vol clarificar les qüestions que afecten 
aquest àmbit i contribuir a buscar solucions dialogades que, en la 
mesura del possible, contribueixin a esvair el núvol d’infravalora-
ció, rancúnia, ressentiment, menyspreu, agressivitat, incomprensió 
i malentesos que ens separen els uns dels altres. Estem de sort, 
la majoria dels nostres representants polítics també ho entenen 
d’aquesta manera i han començat a buscar-hi solucions a l’escola. 
És una oportunitat històrica que no podem deixar escapar, estem 
en el bàndol en què estem. Només d’aquesta manera podrem inten-
tar escurçar el malèfic averany d’un segle d’infàmia.

Josep Muñoz Redón és professor i escriptor. El seu últim llibre publicat és Good 

bye Platón (Ariel, 2007).
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 Voldria fer algunes refle-
xions sobre l’anomenat «fracàs escolar». Primer el considerarem 
en general i després estudiarem una classe particular de fracàs: el 
causat pel TDAH, o dèficit d’atenció amb hiperactivitat, i veurem 
actituds concretes que es poden adoptar davant d’aquest trastorn, 
actituds que poden servir també en casos d’alumnes amb altres 
dificultats.

Millorem les condicions de vida, millorem la tècnica, però quan 
topem amb un problema humà, ens costa més d’avançar. Què passa 
amb el fracàs escolar? Ara se’n parla més que abans, però n’hi ha 
més ara que fa cinquanta anys? N’hi ha més als països més rics? 
Per què no som capaços de superar un problema que sembla que 
hauria de ser fàcil de resoldre? Com podem fer que minvi l’angoixa 
de tants alumnes que se senten inferiors perquè no aproven, de 
tants pares que lluiten amb un sentiment d’impotència pel títol dels 
seus fills, i de tants professionals de l’ensenyament que se senten 
frustrats i fracassats en la seva tasca educadora?

1. Què és 
Parlem de fracàs escolar quan l’alumne no assoleix els objectius 

proposats per al seu nivell i edat, i hi ha un desaprofitament real 
dels seus recursos intel·lectuals. La conseqüència sol ser una acti-
tud negativa envers l’aprenentatge. Tenim, per tant, d’una banda, 
uns problemes que fan que l’alumne no aprofiti l’ensenyament i, 
de l’altra, unes conseqüències que afecten el seu psiquisme i creen 

Consideracions sobre el 
«fracàs escolar»
Marta doltra
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espirals psíquiques que fan que el nen odiï l’estudi, i com més 
l’odia, més males notes té i més s’enfonsa. 

El fracàs escolar és un dels problemes més importants que tenen 
els sistemes educatius actuals. La seva importància rau en el fet que 
no només no minva als països desenvolupats, sinó que en part creix 
i, a més, la societat, la pedagogia i la psicologia no troben solucions 
per evitar-lo.

Cal diferenciar el fracàs escolar de l’abandonament escolar. El 
fracàs escolar es defineix per unes qualificacions insuficients, men-
tre que l’abandonament escolar pot obeir a altres causes. Sovint, 
però, el primer és causa del segon i se solen confondre. 

Després de l’escola les conseqüències del fracàs escolar poden 
consistir en dificultats d’integració personal, laboral i social, però 
no sempre és així. Ni l’èxit escolar és la clau per a la integració 
social, ni el fracàs és la via segura per a la no-integració, tot i que 
sol comportar, al món laboral, feines de més baixa qualitat i remu-
neració, i moltes portes tancades.

El fracàs escolar afecta els alumnes, però és imputable a 
l’administració i a les institucions que han creat el sistema educa-
tiu. D’altra banda, afecta més els nois que les noies. Actualment, el 
debat se centra sobretot en la secundària, en la qual una part dels 
alumnes adolescents adopten una actitud rebel o passota contra el 
sistema escolar i poden entrar en l’espiral anomenada abans. La 
promoció automàtica, si bé ajuda a la motivació d’alguns alum-
nes, dissimula els resultats escolars a primària i els evidencia a la 
secundària. 

�. Les dades
L’informe Pisa de l’OCDE (publicat el 4 d’octubre del 2001) 

va avaluar 265.000 estudiants (6.214 dels quals eren espanyols) 
d’educació secundària de 32 països. Els van proposar qüestions 
de lectoescriptura, matemàtiques i ciències. Els resultats no van 
ser gaire bons per a Espanya: els alumnes espanyols van ocupar el 
numero 18 en habilitat lectora, el 23 en matemàtiques i el 19 en 
ciències, i es van situar per sota de la mitjana europea. 

L’any 2002, segons Comunidad Escolar del 2003,1 a l’OCDE 
l’índex de fracàs es va situar en el 19,3%, quatre dècimes menys 
que el 2000, però a Espanya va ser cinc dècimes superior al de 
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l’any 2001 (28,8%). Els millors resultats de la UE pertanyen a Suè-
cia, amb un fracàs escolar del 7,7%, Àustria (10,2%) i Finlàndia 
(10,3%). Itàlia supera també la mitjana de la UE, amb el 26,4% de 
fracàs escolar, així com Portugal, amb el 45,2%. 

El darrer informe PISA de què disposem és del 2003. Hi consta 
que el fracàs escolar a Espanya entre els alumnes de 15 anys és del 
26% de mitjana en les tres àrees esmentades. Ens tornem a situar 
per sota de la mitjana europea, seguits, entre d’altres, per Itàlia, 
Portugal, Grècia i Turquia; com veiem, països mediterranis meri-
dionals. Els països que menys fracàs escolar tenen són Finlàndia i 
Corea. 

Podem assajar unes respostes a les nostres preguntes:

n Què es valora? Que l’alumne aprofiti el que se li ensenya a pri-
mària i secundària i pugui obtenir un títol.

n Què es demana? Habilitats en les tres àrees esmentades, que en 
el nostre món canviant incideixen en la nostra societat d’una 
manera diferent d’abans. La informació lectora ha estat en bona 
part substituïda per Internet, i els mitjans mediàtics i la numè-
rica, per calculadores. 

n Hi ha països més i menys adaptats a les proves comunes acor-
dades per PISA? Sembla que el caràcter secundari i tranquil 
característic dels països septentrionals en surt beneficiat en 
comparació del caràcter més primari i nerviós dels països meri-
dionals. 

3. Causes del fracàs escolar
Tenen el seu origen en àmbits diferents, que se superposen i 

barregen sovint: 

n Trastorns d’aprenentatge: Són dificultats intel·lectuals concretes 
que dificulten l’aprenentatge en alguna àrea. Dins d’aquests 
factors cal destacar la dislèxia (29% en primària). 

n Problemes intel·lectuals: Són problemes de coeficient mental i/o 
de mancances en algun tipus d’intel·ligència específica. Només 
són a l’origen del 2% del fracàs. 

n Trastorns orgànics: Problemes físics i malalties cròniques que 
provoquen absentisme escolar. Hi ha també problemes senso-
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rials. Podem incloure en aquest grup dormir poc o malament 
i una alimentació inadequada, especialment en el desdejuni 
(actualment ens trobem amb problemes d’anorèxia i bulímia). 
Dins d’aquest grup, un trastorn que va en augment és el TDAH 
(dèficit d’atenció amb hiperactivitat), que ocupa un preocupant 
10% del fracàs, tant a primària com a secundària, i al qual dedi-
carem atenció a part. 

n Trastorns afectius: Aquests factors causen el 25% del fracàs 
total. Es tracta de problemes familiars i infàncies difícils, con-
flictes que se superposen amb problemes socials. 

n Problemes socials: En el període entre el 1965 i el 1980, Pierre 
Bourdieu va denunciar que la desmotivació que hi havia entre 
alumnes de classes humils, tant de primària2 com universitaris,3 
era la causa del fracàs escolar en els primers, i de l’abandona-
ment dels estudis en els segons. 

En el cas concret dels universitaris, esmenta Bourdieu, com a 
causes de la desmotivació, el llenguatge excessivament abstracte, 
que no serveix en la vida real i que és propi de l’elit, dels qui no 
han de resoldre problemes de subsistència diària. No voler entrar 
en el cercle i sentir-se ja exclòs del món dels futurs dirigents 
des d’un començament pot provocar la desmotivació primer, i 
l’abandonament després. 

 Segons Bonal, una explicació de la desmotivació i 
l’abandonament/fracàs escolar a primària consisteix en la falta 
d’harmonia i adequació de tres espais importants: l’àmbit familiar, 
l’àmbit escolar i l’espai d’oci.4 

 

Característiques Característiques Característiques ConSEQüÈnCIES
de l’àmbit d’oci de l’àmbit escolar de l’àmbit familiar PER a L’ESCoLa 

llibertat obligació afectivitat èxit

activitats dirigides i lliures obligacions mínimes afecte de forma intermitent  suficiència

no oci. treball Passar el temps resignació fracàs

identitat obligació-repressió Control i afectivitat resistents
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4. Com reacciona l’alumne davant de les dificultats 
en l’aprenentatge: mecanismes de defensa
El fracàs escolar no prové necessàriament dels problemes 

esmentats, sinó sovint dels problemes psíquics que es deriven 
d’aquestes mancances primàries i que són mecanismes de defensa: 
falta de seguretat, baixa autoestima, manca de motivació, odi a 
l’escola, etc. És a dir, el fracàs neix de la forma com el nen reaccio-
na davant de les dificultats que se li presenten. Això significa que 
l’educació pot fer-hi molt per evitar el fracàs escolar: ha d’impedir 
el desenvolupament d’aquests efectes secundaris, que són les ver-
daderes causes del fracàs escolar. 

5. Fracàs per generes
La diferent psicologia dels dos gèneres els porta, en general, 

a reaccionar de diferent manera davant de la frustració causada 
per les dificultats a l’escola. I, com que el fracàs escolar deriva 
de la reacció davant de les dificultats, com ja hem dit, trobem en 
la diferent psicologia dels dos gèneres tendències cap a reaccions 
diferents.

1. Tant els homes com les dones són agressius, però es tracta 
d’agressivitats diferents. Els homes són més agressius física-
ment, és a dir, més violents, com també més agosarats, indivi-
dualistes i autosuficients. Contràriament, les dones són menys 
individualistes i agosarades i més prudents, tenen més en 
compte els altres i són més sociables. La seva violència és menys 
física i més psicològica.

  La major violència masculina fa que els nois tinguin més 
problemes a la escola que les noies i que se’ls castigui més per 
aquesta causa. 

2. L’ autoestima: els nois necessiten sobre tot «triomfar» a la vida 
per sentir-se valorats. Les noies també valoren el triomf, però 
valoren igualment sentir-se estimades.

Com a conseqüència, el fracàs en els nois sol ser més frustrant 
que en les noies, perquè no té escapatòria i crea major agressivitat o 
enfonsament. La frustració es manifesta com a violència, pedanteria 
i actituds de «gallet». Sabem que els nois actualment «fracassen» 
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més que les noies a la escola (però no pas a la futura vida profes-
sional). 

El fracàs en les noies sol produir major depressió (la depressió 
s’ha definit com a agressivitat contra un mateix). La depressió és més 
difícil de detectar que l’agressivitat i molt més típica de les noies. 

un cas concret: tDaH, trastorn de dèficit 
d’atenció amb hiperactivitat (aDHD en anglès)
Fixem-nos ara en el fracàs per TDAH i vegem què s’hi pot fer. 

Algunes de les consideracions que exposarem ens poden servir 
també per entendre altres tipus de fracàs escolar. Seguirem aquest 
ordre: què és el trastorn, com incideix en el fracàs escolar i quines 
mesures cal prendre per pal·liar el problema.

El TDAH origina el 10% del fracàs escolar actual i és molt més 
freqüent en els nens que en les nenes. Actualment planteja molts 
problemes a educadors i pares, perquè els alumnes que el pateixen 
han d’estar a l’escola amb els altres nens, quan necessitarien un 
tipus d’educació diferent i una atenció especial. 

Cada cop hi ha més estudis sobre aquesta síndrome, de la qual 
gairebé no es parlava fa quaranta anys. La primera pregunta que 
caldria fer-se és si no existia abans, perquè no sembla que es tracti 
d’una «epidèmia»; la resposta, com en el cas del fracàs escolar en 
general, hauria de ser que aleshores no era un problema social; 
potser hi havia problemes més importants, els nens podien treba-
llar abans, la societat no marginava tant l’alumne que no acabava 
els seus estudis o no es valorava tant el fet d’estudiar. Altres autors 
parlen del «malestar en la cultura» actual: els nens juguen només a 
jocs reglats, no a jocs lliures; no hi ha res sagrat ni autoritat fami-
liar; hi ha un excés d’estímuls sensorials, etc. 

1. Característiques principals del trastorn
Els símptomes primaris són: atenció de curta durada, comporta-

ment imprevisible, desobediència, inestabilitat emocional, impulsivitat, 
inquietud i, sovint, diferents al·lèrgies.

Cal tenir en compte que: 
a) És un trastorn biològic.
b) Afecta al 3,5 % de tots els nens (nois). 
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c) Pot diagnosticar-se.
d) Es manté tota la vida, si bé la persona es va adaptant a la so-

cietat.
e) Poden conviure el TDAH, la hiperactivitat sola i altres tras-

torns.
f) Els símptomes primaris solen desencadenar-ne altres de secun-

daris que afecten el psiquisme i incideixen negativament en els 
estudis. Aquests símptomes secundaris són conseqüència dels 
mecanismes de defensa i cap d’ells no es desencadena de forma 
necessària. Podem esmentar-ne els següents: ansietat, conductes 
antisocials, agressivitat, problemes d’aprenentatge, baixa auto-
estima i depressió. Aquests símptomes, i no els primaris, són la 
verdadera causa del fracàs escolar. 

2. diagnòstic. escala de Corners 
Actualment, amb l’escala de Corners es pot detectar la síndro-

me a partir dels 5 anys. Aquest test es presenta als pares amb 96 
preguntes agrupades en 8 factors, i als professors, de forma més 
reduïda, amb 39 preguntes agrupades en 6 factors. 

3. tractament
Hi ha discussions sobre la conveniència o no del tractament 

farmacològic, però generalment s’utilitzen fàrmacs perquè consti-
tueixen el mètode més eficaç, si més no a curt termini. 

El principal fàrmac que s’aplica es el metilfenidat. Aquesta 
substància química es comercialitza amb diferents noms segons els 
països. S’administra dels 7 o 8 anys fins als 12-13, moment en què 
sovint ja no cal cap tractament farmacològic. Durant el temps que 
es pren convé interrompre la medicació de tant en tant perquè el 
nen no s’hi habituï. 

El metilfenidat bloqueja la recaptació de dopamina, substància 
química que facilita les connexions nervioses; el metilfenilat fa, 
doncs, que la dopamina es mantingui més temps en les sinapsis 
cerebrals. És interessant, per a l’aprenentatge, mantenir les dopa-
mines en les zones de l’àrea frontal per facilitar les connexions en 
aquesta zona. 

Algunes persones són contraries a l’administració del metilfeni-
dat. Al·leguen que els seus beneficis són només temporals, que es 
tracta de drogues, que als nens no els agrada prendre-les perquè 
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diuen que «se senten estranys». Fa uns anys, els nois que s’havien 
medicat amb TDAH sovint es deslliuraven de fer el servei militar. 
D’altra banda, alguns àmbits de la psiquiatria, com la psicoanàlisi, 
proposen encarregar-se d’aquests alumnes amb mètodes purament 
conductuals i abandonar els fàrmacs, sobrevalorats, diuen, per 
interès d’alguns laboratoris.5

Els estudis realitzats en adults que tenen aquest trastorn no han 
posat de manifest un grau major de drogodependència (de qualse-
vol substància) entre els qui han utilitzat el tractament mèdic amb 
la dosi adequada respecte dels qui no han fet. Hi ha estudis que 
indiquen que la drogodependència és més aviat menor entre els qui 
s’han medicat. 

Molt sovint els nens amb TDAH han de prendre també altres 
tipus de fàrmacs per als efectes secundaris, com antidepressius. El 
que no els convé son els tranquil·litzants. 

4. Què és pot fer i què no s’ha de fer

S’aconsella al professor
n	 Ignorar un comportament indesitjable, si no és perillós, per no 

donar protagonisme a la acció de l’alumne amb el símptoma. 
n	 Els premis i càstigs han de ser immediats.
n	 Utilitzar el mètode de fitxes, que consisteix a donar punts posi-

tius i negatius (fins als 12 anys). 
n	 Fer escriure a l’alumne les regles per complir a la classe. Són 

contractes (12-13 anys) amb els quals s’estableix un acord 
entre pares, professors i menor. Així el nen aprèn a controlar ell 
mateix el seu comportament.

n	 Procurar que els alumnes facin servir el seu tipus d’intel·ligència 
per solucionar els problemes, al marge dels mètodes reglats i 
obligats a l’escola (tal com faran a la vida).

n	 Les dramatitzacions i la música solen ser ben acceptades pels 
alumnes i donar bons resultats.

n	 Deixar que es moguin de tant en tant (saltar, córrer sempre que 
sigui possible).

n	 Fomentar l’educació física.
n	 Promoure la sociabilitat.
n	 Agrupar alumnes semblants. 
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S’aconsella als pares
n	 Informació. Reconèixer el problema i estudiar-lo.
n	 En el tracte amb el fill:

– Cal procurar que no perdi la confiança en ell mateix. Per 
això és bo donar-li a entendre que no només són importants 
les notes, sinó també els seus problemes amb els companys 
o de relació amb els professors. 

– Cal demostrar-li que no l’estimem només pels seus èxits, 
sinó per ell mateix. 

– Són bones l’estimulació i la persuasió, més que no pas les 
amenaces i els càstigs. 

– S’ha d’ensenyar al nen a no desanimar-se. 
– Cal ajudar-lo a ser tenaç, buscar alternatives i celebrar els 

seus petits èxits.
n	 En relació amb l’escola, és bo que els pares participin activa-

ment en les activitats escolars que impliquin la seva presència. 
Els nens han de sentir els pares a prop, però no han de sentir-se 
desplaçats per ells. 

Què es desaconsella 
n	 Malcriar els nens.
n	 Orientar-los malament. Cal dir-los sempre la veritat.
n	 Tenir-los en ambients escolars i familiars tristos i enclaustrats.
n	 Assetjar el nen amb la idea de l’estudi.
n	 Transmetre missatges negatius del tipus «ets un mal estudiant».
n	 Les classes particulars no són sempre una bona solució i, en tot 

cas, han de impartir-se només durant un temps, perquè el nen 
ha d’assumir ell mateix el control del seu estudi. 

n	 Fer-lo sentir inútil o culpable. 
n	 Comparar-lo amb els seus germans o amics.
n	 Fer-los el treball escolar. Només és bo contestar les seves pre-

guntes. 

Altres consideracions
La nostra societat discrimina aquests alumnes, però potser una 

altra societat no ho faria. La societat canvia de valors. Els nens quiets i 
tranquils tenen més possibilitats d’èxit en la nostra societat, rica i amb 
pocs problemes de subsistència, que en temps passats. Alguns diuen 
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que aquests nens no tindrien problema si haguessin nascut fa un segle, 
quan els pares els posaven a treballar d’«aprenents» amb 9 o 10 anys.

El problema que crea aquest trastorn no és només interior al nen, 
sinó també extern. Per tant, en un altre ambient el problema del nen 
es reduiria molt

Aquests nens tenen una ment més aviat creativa i se’ls pot potenciar 
aquest aspecte.

És molt difícil per a aquests nens aprendre en una classe nombrosa 
i amb professors o pares estressats. L’ideal serien classes més reduïdes o 
posar-los en escoles especials. 

Només tenen un problema d’inadaptació a l’escola, no tant en altres 
àmbits. 

La frase «ja es curaran de grans» sol ser certa. El nen arrossega la 
síndrome al llarg de la vida, però els seus efectes son cada cop menys 
inordenats i més adaptats a la societat

Els nens, quan juguen, canvien d’activitat tres vegades més ràpid 
que les nenes. Això va unit a la major incidència de trastorn d’atenció 
amb hiperactivitat en els nens que en les nenes. Es pot entendre en 
part, doncs, el trastorn des de la psicologia de gènere.
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 Tenim constatat que és (o 
era) cada dotze anys que revifava, almenys des de la fi de la darre-
ra dictadura, la polèmica constant sobre l’extinció del català: si el 
1979 –just després del primer Estatut de la nova etapa democràti-
ca– fou arran del cèlebre «Manifest dels Marges» i el 1991 l’espurna 
saltava des de Girona –aquella Meditació ignasiana de Modest Prats 
després reblada pel volum col·lectiu sobre El futur del català–, l’any 
2003, just uns altres dotze anys després, eren dos els llibres que, 
amb un to prou més personal (i fins i tot més literari), tornaven a 
posar el dit endins de la nafra: Dolor de llengua d’Enric Larreula i 
Viatge a les entranyes de la llengua d’Eugeni Casanova. I cada vegada, 
és clar, amb els que després venien a contradir-los i oposar-s’hi, o 
si més no en volien matisar la contundència, ja fos des de la llavors 
dita Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, ja fos 
des de l’IEC (que aquesta darrera vegada, en canvi, s’hi va sumar), 
o des d’altres àmbits, acadèmics o no... Els annals de la sociolin-
güística periodística casolana en guarden els arxius, per si calgués 
tornar-ho a consultar. Cada dotze anys: curiós, o significatiu? De 
manera que ara «no tocava» pas de tornar-hi encara, sinó que la 
següent tongada havia d’escaure’s l’any 2015... Però no: entre el 
2006 i el 2007 ja hi hem tornat a ser, sembla.

Diem «sembla» perquè potser en realitat no ha estat tant així 
–després mirarem de valorar-ho i precisar-ho, potser. Sigui com 
sigui, hom –i aquí «hom» vol dir alguns mitjans de comunicació, 
sobretot– ha volgut contraposar obertament dos llibres d’aquest 
curs, cadascun ben notori en el seu registre: El preu de ser catalans, 

El debat sempre viu sobre 
la mort del català
albert turull
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de Patrícia Gabancho, i El fantasma de la mort del 
català, de Miquel Pueyo, que és el que ens ha estat 
encarregat de comentar.

Val a dir que Pueyo, que va ser secretari de Políti-
ca Lingüística fins al trencament del govern tripartit 
de Maragall de la primavera del 2006, i que ho ha 
tornat a ser des de la formació del nou tripartit que 
presideix Montilla, va escriure aquesta obra tot just 
durant l’interregne –bàsicament l’estiu del 2006– en 
què s’havia reintegrat a la seva tasca docent a la 
Universitat, i lògicament sense saber que en un 
futur no gaire llunyà es produiria un retorn al càrrec 
principal de la política lingüística del Principat. És 
a dir –i això és important per valorar el llibre– que 
no va ser escrit pel secretari de Política Lingüística 
ni és en absolut una obra sorgida d’aquest òrgan del 

govern, sinó que es tracta d’una reflexió individual d’un sociolin-
güista i professor que, certament, a més a més, en aquell moment 
comptava amb l’interessant valor afegit d’haver exercit recentment 
un tal càrrec.

El volum, no gens gruixut ni espès, de to obertament assa-
gístic i destinat a un públic ampli, té una estructura àgil, feta de 
capítols i d’apartats interns amb enunciat propi, les quals coses en 
faciliten la lectura i, si s’escau, la consulta puntual. Després d’una 
introducció («Justificació») i abans d’una cloenda («Sortida») que 
ja contenen bona cosa dels elements clau de la tesi de l’autor, els 
capítols centrals són cinc, i val a dir que els seus mateixos títols, 
força expressius, junt amb unes citacions molt ben triades (Fuster, 
Candel, Aracil, Ferrater Mora...), donen la pista no sols d’allò que 
s’hi tracta sinó també de l’enfocament particular que li confereix 
l’autor; són aquests:

Una història mítica: Decadència? Renaixença?

La llengua com a megatema: del «català que ara es parla» al «català que 

no es parla al pati»

Les «situacions» de la llengua catalana i la situació de la llengua a 

Catalunya

Qui és que no parla què?

I tanmateix, encara hi som

Miquel Pueyo

El fantasma de la mort 

del català. Cap a un nou 

discurs sobre la llengua 

catalana

Barcelona, Proa, 2007 

(col·lecció Debat, 29)

125 pàgines
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Aquests capítols, d’altra banda, es completen amb un vuitè 
apartat («Per saber-ne més»), on simplement trobem la referència 
no pas de tots els llibres (o articles) i autors esmentats al llarg de 
l’obra (repetim que som davant d’un assaig divulgador, no pas d’un 
text de format científic o acadèmic), sinó de mitja dotzena de lli-
bres sobre el tema (tots ells ben recents: dels darrers quatre anys) 
i mitja dotzena també de llocs web, des de l’internacional Ethno-
logue fins a la pàgina dels Voluntaris per la Llengua, passant per 
la del Consorci o, és clar, per la referència central sobre la llengua 
catalana al web de la Generalitat (www6.gencat.net/llengcat).

Ja es veu, doncs, que el llibre, sempre entorn d’una idea central 
prou explícita, va bastint els arguments que l’han de convertir en 
tesi prenent com a fil conductor no sols una anàlisi particular del 
present sociolingüístic, sinó, d’entrada, també una visió històrica 
que n’és un perfecte complement; en essència, ens hi ve a dir que 
no és cert que la llengua catalana pateixi per causes merament 
exògenes d’ençà d’una Renaixença mítica –que, en el fons, fou 
sobretot literària–, ni que això s’esdevingués després d’una cor-
responent Decadència (sens dubte pitjor, si ho hem de jutjar pel 
nom), sinó que, en termes d’ús de la llengua, la història és gairebé 
inversa. El mateix Pueyo ho havia desenvolupat en un llibre prou 
més acadèmic de quinze anys enrere, i ja abans alguna cosa n’ha-
via apuntat Aracil en un lúcid però poc conegut article: durant la 
potser mal anomenada Decadència la vitalitat de la llengua en un 
nivell popular –que és el de la immensa majoria de la gent– era 
extraordinàriament elevada, i fou precisament coincidint amb –no 
per causa de– la Renaixença, és a dir, a desgrat seu, que s’encetà el 
procés de bilingüització d’aquestes classes majoritàries, mitjançant 
l’escolarització obligatòria, el servei militar, etc. I aquesta bilingüit-
zació –ja no caldria dir-ho– fou la porta d’entrada d’una veritable 
decadència, la minorització, és a dir, d’una minva en els percen-
tatges d’ús en un nivell global, que evidentment s’agreujaria, ja al 
segle xx, amb tot d’altres factors decisius, com ara la irrupció de 
la televisió i els moviments migratoris, coincidint tot just amb un 
període de manca de llibertats i d’autogovern...

D’altra banda, és clar que, més enllà d’aquesta interessant revisió 
de la història en clau sociolingüística (divergent, com hem apuntat, 
de la història cultural i en especial de la literària), Pueyo se centra 
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als capítols següents en l’actualitat, i en concret en el que ell consi-
dera un error greu del recurrent discurs catastrofista sobre el futur 
de la llengua, és a dir, sobre la seva desaparició, que alguns autors 
–no els sol citar, ni el llibre és resposta a cap de particular, sinó que 
parla en general– fins i tot gosen predir i de vegades datar, en un 
exercici que, irònicament, Pueyo qualifica de «linguoastrologia».

Aquest és un dels quid del llibre, i el nus, segurament, de la 
polèmica que des de la seva aparició l’ha envoltat: l’afirmació con-
tundent no sols que el català –malgrat tots els problemes de salut 
que pateix– no és pas a punt de morir, i no sols tampoc que preten-
dre fixar una data concreta per a la seva defunció és una entelèquia 
òbviament molt poc rigorosa, sinó, més encara, que la divulgació 
sempre fàcil d’unes tals previsions catastròfiques fa un mal favor a 
la causa que de ben segur mou els seus responsables, és a dir, la 
defensa precisament del català i de la seva vitalitat i plenitud, ja que 
pot comportar l’efecte secundari no desitjat del descoratjament, del 
desànim paralitzador. En aquests termes, la cosa es podria resumir 
de manera prou senzilla: si és cert que el català presenta una sèrie 
important de dèficits, quina és l’estratègia més adequada per fer-hi 
front i remuntar la situació: el plany i l’alarma o el discurs positiu?; 
què podria convocar i sumar més usuaris i àmbits d’ús: el lament 
o l’acció, la imatge de vaixell que s’enfonsa o la de plataforma amb 
futur?

Davant de disjuntives d’aquest tipus, ben cert, hi ha respostes 
de tota mena, i en el fons cadascuna té la seva raó –part de la raó, 
doncs. Dit esquemàticament, l’esgarip defensiu, que evidentment 
vol desvetllar consciències, sol provocar la reacció dels ja sensibles, 
la resistència dels sectors més convençuts, la qual cosa és un factor 
que, sobretot en determinades circumstàncies, té un pes notable 
per tal d’evitar reculades definitives; per contra, el discurs positiu 
–sempre que no sigui enganyós–, que als ulls d’aquells resistencia-
listes segurament pecarà de feble, hauria d’aconseguir, en el millor 
dels casos, la creació d’una imatge potent i proactiva a favor de la 
llengua, a la qual es podrien sumar a la curta o a la llarga sectors 
de la població –nous o vells– que ara com ara hi viuen d’esquena 
o que, almenys, no s’hi vinculen ni per la via pràctica ni per la del 
sentiment de pertinença.

Així, Pueyo no s’està de ressaltar alguns índexs favorables al 
català –i certament insòlits en una llengua pretesament agònica–, 
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com ara l’increment percentual entre els qui, a Catalunya i en algu-
nes altres àrees, declaren tenir el català com a primera llengua i 
els qui la senten com a pròpia i habitual; o la molt destacada vita-
litat de la nostra llengua a la xarxa, en termes relatius al nombre 
de parlants. Ara bé, al costat d’això, no és menys cert que l’autor 
també posa en relleu la preocupant disgregació, en termes socio-
lògics, de la comunitat lingüística; o la innegable –i realment molt 
preocupant– escassetat dels índexs de transmissió generacional (i, 
en general, d’ús de la llengua) en llocs singulars com l’Alguer o la 
Catalunya del Nord; o els evidents problemes de vitalitat en àmbits 
tan sensibles com el de l’oci destinat a una determinada franja del 
jovent, que fa de mal entendre si hom para esment a confrontar-ho 
amb el nombre d’anys que fa que existeix l’escolarització consoli-
dada en català i, per tant, amb el de generacions que a hores d’ara 
han passat ja per aquest sistema sempre tan present en el debat 
polític...

En realitat, i doncs en contra de la visió tòpica i simplista que 
se n’ha volgut divulgar, la de Pueyo no és tota ella una tesi «opti-
mista» en el sentit de donar per assegurat que el català té un futur 
complet i esplèndid, ni un present sense complicacions, sinó que 
–cosa que els seus detractors solen passar per alt– són diversos i 
altament significatius els passatges en què l’autor mateix assenyala 
mancances i problemes no pas menors. Diríem que aquesta no 
és la diferència clau, doncs, respecte de les veus que cíclicament 
presagien o fins anuncien la mort de la nostra llengua; més aviat 
la diferència rau en el fet que en aquest cas l’autor fa l’esforç de 
no deixar-se caure pel pendent del desànim, sinó que, al contrari, 
probablement induït per la seva ocupació al capdavant d’un impor-
tant òrgan de decisió i actuació política, valora també les dades 
positives i, sobretot, apunta propostes. Propostes i antídots, vet 
aquí. Més que una fórmula concreta –i menys encara una fórmula 
màgica–, una actitud, un posicionament estratègic que no és pas 
fruit de la ingenuïtat ni d’un biaix polític predeterminat, sinó que 
se sosté en el convenciment que els reptes –que hi són– es poden 
convertir en guanys (sumar al català la massa demogràfica que 
representa la immigració recent, per exemple) i que, semblantment, 
els problemes –que n’hi ha, i de greus– no han arribat pas, per sort, 
a la categoria fatídica d’irresolubles. Ni letals, doncs. De manera 
que una acció efectiva –cosa que està per demostrar, ben cert– i, 
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almenys, una actitud proactiva encara serien a temps de revertir les 
tendències negatives i reforçar les positives.

El català pot desaparèixer? Sí, és clar que sí (com tantes altres 
llengües i com tot en aquest món, començant per cadascun de 
nosaltres, oi?). Però, el català és realment a punt de desaparèixer i, 
en tot cas, una tal possibilitat ja és segura i irreversible i té data? 
No, no pas; en absolut. El català es troba just al mig de la categoria 
indefinida de llengües amb problemes de vitalitat i d’estabilitat, 
però amb possibilitats certes de seguir endavant. Això, que qual-
sevol observador equànime hauria de donar per bo, es converteix 
en canvi en un motiu de disputa agra quan, simplement, hom 
divergeix a l’hora de posar els focus sobre una o una altra qüestió i, 
sobretot, de decidir l’estratègia pública més encertada: si l’alarmis-
me destinat a provocar desvetllaments i reaccions, o si el missatge 
positiu destinat a fixar-ne una imatge atractiva per a sectors de la 
població amb un nivell d’adhesió prèvia menor. És, com dèiem 
abans, una qüestió d’estratègies, i una qüestió de grau. Ara bé, paga 
la pena –sabent això– que la gent del sector s’acarnissi en batusses 
internes en les quals hom deixa les energies que, de ben segur, 
farien més profit aplicades –amb una o altra estratègia– a la causa 
comuna? La resposta és tan evident que no cal donar-la.

Hom pot estar d’acord o no amb la tesi de Pueyo, i fins i tot, 
de vegades, amb les seves dades, o significativament amb la seva 
actitud, però ens sembla innegable que, almenys, ha estat un gran 
encert la seva capacitat de reorientar el debat amb elements nous 
i una visió que, sobretot, no es pot qualificar de simplista ni de 
maniquea. El seu principal encert, al nostre entendre –i és el que 
quedarà quan hagi passat la polèmica del moment–, és haver posat 
damunt de la taula un nou enfocament, haver encetat, tal com diu 
el subtítol del llibre, un nou discurs sobre la llengua catalana.

albeRt tuRull, Universitat de Lleida, Departament de Filologia Catalana i 

Comunicació.
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