
https://ca.wikipedia.org/wiki/Immersió_lingüística 

Immersió lingüística 
La immersió lingüística és l'exposició intensiva a una segona llengua, vivint en una comunitat 

que la parli de forma habitual, per tal d'aprendre-la més ràpidament i assolir així el bilingüisme 

dels aprenents. És un procés propi de les estades lingüístiques, sigui en colònies d'estiu o estu-

diant a l'estranger (programa Erasmus, any lingüístic, doble titulació europea…), i dels immi-

grants que van a viure a un nou país, on aprenen la llengua a la vida quotidiana encara que pu-

guin tenir un complement de classes formals. 

També s'anomena immersió quan es posa en contacte l'aprenent durant moltes hores de la jor-

nada amb la llengua que es vol dominar, encara que no estigui a la comunitat que la té com a 

llengua materna. Per exemple, a l'escola catalana la immersió lingüística s'ha esdevingut pel fet 

de convertir el català en llengua vehicular de l'ensenyament, de forma que la majoria de matèries 

s'imparteixen en aquest idioma. Aquesta immersió garanteix un coneixement suficient del català 

encara que els alumnes parlin altres idiomes fora de l'escola. 
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Història 

La realitat social, distribució territorial i política de moltes de les llengües que es parlen al món i 

els creixents fluxos migratoris de la població palesen la necessitat que moltes persones, cada ve-

gada en més quantitat, hagin de ser competents en diverses llengües per progressar. Aquesta rea-

litat ha fet plantejar als estudiosos de la psicologia i de la pedagogia, des dels inicis del segle 

XX, la naturalesa i les possibilitats de l’educació bilingüe. 

Cal esmentar que, des dels segles XVIII i XIX, s’havia generalitzat en els grans estats l’ensenya-

ment en la llengua oficial i, en molts casos, les minories lingüístiques es van ensenyar en aquesta 

llengua no pròpia, com en el cas del Català. Aquesta pràctica que han patit tants pobles del món 

no es pot considerar immersió, per la forma hostil i brusca de fer-ho, però sí que s’ha d’anomenar 

submersió, atès que, implícitament o explícitament, se cercava el reemplaçament d'una llengua 

per l'altre. Convé distingir entre el bilingüisme additiu, que incorpora la llengua nova sense per-

dre la de casa, i el bilingüisme substractiu, en el qual s’adquireix la llengua nova de manera pre-

coç en detriment de la llengua familiar que es menysté.[1][2][3] 
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Els primers estudis presentats en congressos i fòrums internacionals que van tractar sobre l’edu-

cació bilingüe, la Conferència Internacional de Bilingüisme, celebrada a Luxemburg el 1928, i 

les resolucions de la UNESCO del 1951, a París, van oferir una perspectiva negativa de l’educa-

ció bilingüe.[1] 

Al voltant dels anys seixanta del segle XX es va produir un important canvi d’opinió entre els 

experts sobre l’aprenentatge de les llengües i la consideració del bilingüisme, motivats per l’apa-

rició d’estudis empírics que demostraven que el bilingüisme no tenia efectes desfavorables sobre 

el desenvolupament intel·lectual i que l’ensenyament en una llengua diferent de la primera de 

l’alumne podia donar millors resultats que l’ensenyament tradicional en la primera. Els primers 

estudis en aquest sentit són de Lambert (1962) i de Balkan (1970), la iniciativa, però, amb més 

repercussió va ser l’experiència de l’escola Saint Lambert, al Quebec, que va donar nom a la im-

mersió.[1] 

La primera experiència d’immersió s’inicià al Canadà el 1965 a l’escola Saint Lambert. El 1963, 

els pares d’aquesta escola estaven preocupats per la constatació que els seus fills i filles, en aca-

bar l’escola, tenien greus llacunes de francès que els impedien comunicar-se amb eficàcia en 

aquesta llengua fora de l’escola, i consideraven que aquest fet els comportava un greu impedi-

ment de cara a trobar feina o respondre a les demandes socials del Quebec. Dos anys després, el 

setembre de 1965, es realitzà en aquesta escola la primera classe experimental d’immersió al 

francès: consistia a escolaritzar nens i nenes de llengua familiar anglesa (llengua majoritària) en 

una segona llengua, el francès, de manera que durant els tres primers cursos l’única llengua 

d’instrucció de l’escola fos la segona llengua per als seus alumnes. Posteriorment, en cursos suc-

cessius, s’introduïa l’anglès, primerament com a assignatura i, gradualment s’anava augmentant 

la presència d’aquesta llengua en el currículum escolar fins a arribar a assolir el 60% del curricu-

lum. És a dir, els alumnes escolaritzats tenien com a llengua vehicular de continguts a l’escola 

una llengua diferent de la llengua que empraven habitualment per relacionar-se a casa amb els 

seus familiars.[2] 

Els bons resultats aconseguits en l’avaluació del programa, palesaren que s’havien assolit els ob-

jectius que s’havien marcat i demostraren, en definitiva, que l’ensenyament des de l’inici de l’es-

colaritat en una segona llengua no representava cap impediment per a aquests alumnes en relació 

al seu èxit acadèmic.[2] 

Objectius 

L'objectiu primordial de la immersió lingüística és sempre intensificar l’aprenentatge lingüístic i 

aconseguir, en el menys temps possible, el màxim coneixement i capacitat comunicativa en la 

llengua apresa. Es tracta, doncs, d’un conjunt d’estratègies d’aprenentatge aplicades intensiva-

ment per facilitar als alumnes l’adquisició d’una segona o tercera llengua. 

La immersió en els darrers anys s’ha anat aplicant per obtenir altres objectius complementaris a 

aquest, que es poden agrupar en tres blocs: 

1. Ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres en alumnes que volen conèixer-les 

com un element d’enriquiment cultural. 

2. Ensenyament-aprenentatge de la llengua dominant del lloc i que l'alumne no coneix b) 

Un altre tipus d’immersió és la que pretén obtenir l’objectiu de la competència lingüística 

de l’aprenent en llocs on es vol ensenyar una llengua que és forta o dominant i que 

l’alumne no coneix. Junt amb la competència lingüística se cerca la incorporació de 

l’alumne a una comunitat lingüística dominant per tal de facilitar-li la integració social i 

cultural. Dins d'aquest grup s'hi inclou l’aprenentatge de les llengües oficials dels diver-

sos països industrialitzats per la recent immigració (la immersió es produeix fonamental-

ment en l’àmbit escolar i de l’ensenyament formal, però amb una forta implicació de 

l’aprenentatge no formal que es produeix al carrer, a la feina i en la vida dels nouvinguts) 

3. Ensenyament-aprenentatge de llengües minoritzades, les quals han estat prohibides o re-

butjades pels poders públics i que es troben en situació de dificultat per mantenir-se o 
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créixer en el territori on es parlen. En aquest cas, l’objectiu de la immersió és assolir, el 

més aviat i millor possible, la competència lingüística pels mateixos parlants o per les 

persones que ocupen actualment el territori per fer normal l’ús de la llengua en l’espai 

que li és propi i evitar-ne l’extinció. 

Característiques 

Els programes d’immersió lingüística es caracteritzen per:[2] 

1. Ser un model pedagògic d’ensenyament en la llengua 2 adreçat als alumnes de llengua i 

cultura majoritària, amb l'objectiu d'adquirir competència comunicativa en dues llengües 

sense que l’aprenentatge d’una de les dues comporti una pèrdua de capacitat comunica-

tiva en l’altra. 

2. Hi ha un desconeixement inicial de la llengua de l’escola pels alumnes. La llengua de 

l’escola és una llengua diferent de la que es parla a casa. 

3. Participació voluntària dels pares. 

4. Els programes d’immersió compten amb professorat bilingüe. Fet que garanteix la comu-

nicació de/amb l'alumne. 

5. Els programes d’immersió parteixen d’una concepció instrumental de l’ensenyament de 

la llengua (considerant que la forma més efectiva d'aprendre una llengua és fer-hi coses). 

La llengua esdevé vehicular de les activitats d’ensenyament-aprenentatge a les aules. 

6. No es força a l'alumne a expressar-se en la segona llengua, sinó que sempre se li permet 

d’elegir la llengua a utilitzar en els seus intercanvis lingüístics (inicialment en la seva pri-

mera llengua). 

7. En aquests programes, el tractament pedagògic s'esdevé d'un plantejament i una metodo-

logia especial i adequada al propòsit que es pretén aconseguir. 

Models d'immersió 

Existeix una diversitat de programes d'immersió lingüística que depèn de la situació sociolin-

güística de cada lloc i dels objectius que es volen aconseguir. En estats que han estat molt de 

temps monolingües, amb una llengua oficial o de facto, no s'ha posat en qüestió l'hegemonia de 

la llengua dominant. Es pot percebre el concepte de drets lingüístics com a regressiu, ja que és 

vist com a foment de la persistència de diferències ètniques, o d'illes lingüístiques, portant a con-

flictes o a lleialtats dividides. Per altra banda, en una democràcia deliberativa es pot posar en 

qüestió si és legítim que l'estat insisteixi que tots els alumnes siguin escolaritzats únicament en la 

llengua dominant. En contextos multilingües es pot prioritzar un bilingüisme actiu o additiu.[4] 

Models segons l'objectiu 

Típicament, la immersió és un programa educatiu que persegueix l'enriquiment lingüístic mitja-

nçant l'ús d'una segona llengua com a llengua vehicular de l'ensenyament amb l'objectiu d'arribar 

a dominar ambdues llengües. Altres programes d'immersió s'anomenen de manteniment, ja que 

l'objectiu limitat és la pervivència en situacions socials o familiars adverses. Pot donar-se en ca-

sos on hi ha hagut un trencament de transmissió lingüística familiar i s'intenta que els néts recu-

perin com a segona llengua aquella dels avis.[4] 

S'anomena submersió al programa d'immersió que té un objectiu contrari: una transició cap a 

l'assimilació de llengües minoritàries mitjançant l'ús monolingüe de la llengua majoritària amb 

cap o poc ús de la primera llengua dels alumnes. Un programa de transició és una submersió pro-

gressiva amb l'objectiu que els alumnes puguin incorporar-se a l'ensenyament en la llengua do-

minant. És un programa típic per a poblacions immigrants.[4] 
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Models segons el grau d'immersió 

Una immersió total suposa utilitzar la segona llengua en tot el currículum i no introduir la llen-

gua dominant fins que no s'hagi assolit un cert nivell de la segona amb l'objectiu d'arribar a un alt 

nivell de domini d'ambdues.[4] 

Una immersió parcial es produeix quan s'utilitza la segona llengua en part del currículum, típica-

ment en àrees relacionades amb la cultura i la història. Aquest és un programa aplicable en llen-

gües minoritzades on hi ha relativament pocs parlants actius i no és realista implementar un pro-

grama d'immersió total. Rarament s'aconsegueix un bilingüisme estable, ja que la segona llengua 

té un paper secundari i no s'arriba al nivell de comunicació de la llengua dominant.[5] 

Una immersió bilingüe suposa utilitzar com a mínim el 50% de la segona llengua en el currícu-

lum escolar. L'objectiu és el mateix que una immersió total: arribar pràcticament a un bilin-

güisme.[4] 

Una immersió doble introdueix dues llengües no natives des de l'inici de l'escolaritat. Per exem-

ple, en les escoles jueves de Mont-real, amb majoria d'alumnes anglòfons, es fa immersió en 

francès i hebreu al 50% del temps d'instrucció i, posteriorment, en els darrers graus s'hi intro-

dueix l'anglès. A l'Índia es fa immersió en anglès i hindi en poblacions de parlants natius d'altres 

llengües.[6] 

Una immersió dual integra un nombre equivalent d'alumnes parlants de dues llengües i la ins-

trucció curricular es fa tant en la llengua dominant com en la minoritària. L'objectiu és facilitar 

l'intercanvi entre dues comunitats lingüístiques. Un exemple són els programes dels Estats Units 

amb immersió en anglès i castellà en classes que integren alumnes angloparlants i hispanopar-

lants.[6] 

Models segons l'edat 

Quan es parla de programes d’immersió, habitualment se sol fer referència al programa d’immer-

sió total primerenca, el més estès i conegut arreu. Però hi ha altres tipus d’immersió, convé posar 

en relleu que dintre de cada modalitat hi ha molta variabilitat en els programes i com s’apliquen i 

difícilment trobem dos programes d’immersió idèntics. 

• Immersió primerenca (total i parcial) 

En aquesta modalitat, la major part de la instrucció durant els tres o quatre primers cursos 

es fa en la segona llengua. La L1 s’introdueix en el segon o tercer grau i augmenta pro-

gressivament fins a arribar a equiparar-se en moltes ocasions a la L2 en temps d’instruc-

ció. El procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es fa mitjançant la L2 i, posterior-

ment, normalment en el tercer grau de primària, s’introdueix l’aprenentatge de la lectura i 

l’escriptura en la L1. 

La immersió primerenca parcial difereix respecte de la total en el fet que l’ensenyament 

en la L2 no és tan intens durant els primers graus. Després, la fórmula més comuna és la 

de repartir proporcionalment al 50% el temps d’instrucció en la L2 i la l1. L’ensenyament 

i aprenentatge de la lectura i l’escriptura habitualment es simultanieja en les dues llen-

gües a partir del primer grau de primària. 

• Immersió retardada o mitjana 

El principal tret d’aquest model és que posposa l’ús de la segona llengua com a principal 

mitjà d’instrucció fins al quart o al cinquè grau de primària. En aquest model es comença 

l’ensenyament en la L1 i es contempla l’ensenyament de la L2 al voltant de 30 minuts 

diaris. Tot seguit, s’inicia durant un o dos cursos (quart i/o cinquè grau) un programa 

d’immersió total en la L2 i es continua amb un programa d’immersió parcial en el darrer 

curs de primària. En aquesta aproximació, s’aprèn a llegir i a escriure primer en la L1 i 

posteriorment en la L2. 
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• Immersió tardana 

En aquest model s’introdueix durant un o dos cursos l’ús intensiu de la segona llengua 

com a principal mitjà d’instrucció a partir del darrer grau de primària o primer de se-

cundària i sol anar seguit d’un programa d’immersió parcial (repartiment proporcional 

entre les dues llengües del temps d’instrucció). Aquest model contempla, des de l’inici, 

l’ensenyament de la L2 com a assignatura. 

Immersió lingüística en català 

Vegeu també: Educació en català 

Pel que fa a les experiències en l’àmbit lingüístic català, l’extensió de l’aplicació escolar de la 

immersió afecta pràcticament tots els territoris: el Principat, el País Valencià, les Illes, l’Alguer i 

la Catalunya Nord. Tots ells amb experiències de diversa extensió i durada i alguns amb resultats 

altament consolidats, malgrat les condicions socioculturals i administratives en què s’han desen-

volupat i que no són, en absolut, les que hi ha hagut en el Principat.[1] 

El model català del Programa d’immersió, desenvolupat a les escoles del Principat a partir dels 

anys vuitanta, ha esdevingut un referent internacional de l’ensenyament de les llengües aplicant 

aquesta metodologia d’aprenentatge,[7] tant per la quantitat d’alumnes implicats com per la com-

plexa estructura de suport legal i tècnic amb què el va dotar el Govern de la Generalitat des dels 

seus inicis, i pels resultats que s’han obtingut i publicat.[1] 

Catalunya 

A Catalunya, després de la prohibició del període franquista i restablerta certa autonomia polí-

tica, s'iniciaren tot un seguit de canvis i accions per promoure la normalització del català. La in-

troducció de la llengua catalana a l'escola era una acció prioritària per a incrementar l'ús social 

del català. Miquel Siguan va promoure la idea d'educar els alumnes en la llengua minoritzada, 

com a model més vàlid per garantir la seva normalització, idea recollida des de la direcció del 

Servei d'Ensenyament del Català de la Generalitat de Catalunya (SEDEC), dirigit per Joaquim 

Arenas, qui en dirigí la implantació.[8] 

Jurídicament el periple s'inicià amb el Reial Decret 2092/1978, que va fer obligatori, novament, 

l'estudi del català com a assignatura; però el gran impuls va venir amb l'aprovació de la Llei 

7/1983 de normalització lingüística. Aprovada pel Parlament amb dos únics vots contraris, con-

sagrava el català com a «llengua pròpia de Catalunya i també de l'ensenyament en tots els nive-

lls educatius».[8] 

La primera aplicació del Programa d'Immersió Lingüística (PIL) es dugué a terme el curs 1983-

84, a dinou escoles públiques de Santa Coloma de Gramenet, amb una població d'alumnes majo-

ritàriament castellanoparlants. I el primer centre que va aplicar-ho fou l'Escola Rosselló-Pòrcel el 

1983[9][10] gràcies a l'empenta d'unes quantes famílies que volien que els seus fills fossin educats 

en català.[11][12] Donats els bons resultats d'aquesta es confirmarà l'oportunitat d'estendre aquesta 

metodologia a altres escoles i indrets. El curs 1989-90 la immersió lingüística era present en més 

de 700 escoles (més de cinquanta-dos mil alumnes).[7] 

El model d'immersió lingüística catalana de la primera època presenta, des d'un principi, dues va-

riables importants respecte a l'experiència canadenca:[7] 

• D'una banda, els alumnes catalans que segueixen un programa d'immersió lingüística te-

nen majoritàriament una procedència sociocultural baixa. 

• D'una altra, es tracta d'una immersió precoç (iniciant-se a partir dels tres anys d'edat). 

A partir del curs 1992-1993 l'escola en català es va convertir en el model d'ensenyament a tot 

Catalunya.[8] 

Així mateix cal fer esment que dins de Catalunya, el territori de l'Aran té un règim lingüístic par-

ticular basat en el reconeixement de l'occità, parlat en la seva varietat aranesa, com a llengua 

pròpia de la Vall i dotada d'un estatut d'oficialitat. Aquest territori presenta un model lingüístic 
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educatiu propi: l'obligatorietat de l'ensenyament de i en aranès a l'Aran que, si bé es recollia en 

els Decrets i Ordres de la primera normativa lingüística educativa de Catalunya(de 1983), s'in-

corporà en els currículums dels centres educatiu l'any 1990.[13] l'aranès actualment es configura 

com la llengua base d'aprenentatge (llengua vehicular) dels escolars de 3 a 7 anys (ensenyament 

infantil i cicle inicial de l'educació primària), on s'apliquen mètodes d'immersió. A partir del ci-

cle mitjà de primària, de 8 a 9 anys, la llengua vehicular es determina per a cadascuna de les di-

ferents matèries escolars, amb incorporació progressiva del català, el castellà i el francès, al cos-

tat de l'aranès.[14] 

L'escola catalana 

Amb motiu del debat de la Llei de normalització lingüística (1983) els diferents grups polítics, i 

els respectius responsables de la política educativa d'aquests, acordaren un model d'escola en què 

«L'alumnat no ha d'ésser separat en centres [...] diferents per raó de la seva llengua habi-

tual».[15] 

Catalunya comptava, a finals dels anys 1970 i inicis dels 1980, amb el 38% de persones no nascu-

des al país, el percentatge s'elevava al 61% a la província de Barcelona, circumscripció territorial 

en la qual vivien el 75% de la població catalana, de la qual el 61% no parlava el català i on només 

el 15% el parlava, l'entenia i l'escrivia.[1] El repte era com fer possible que, al mateix temps que no 

se separava l'alumnat en centres o en classes diferents, es permetia que tothom aprengués fins a un 

nivell suficient la llengua del país. La implantació del model d'immersió requeria també un nota-

ble esforç pel col·lectiu docent, el qual en la seva gran majoria no havia après català ni en català al 

llarg de la seva escolaritat, al qual va respondre de manera exemplar[15] 

El model d'escola a Catalunya, pel que fa al tractament de la llengua, és uniforme:[15][16] 

• Amb petites variants, totes les escoles fan l'escolarització infantil (parvulari, a l'inici de 

l'escolarització bàsica) en català. 

• L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura també es fa en català en la pràctica totalitat dels 

centres educatius. 

• S'introdueix el castellà de manera progressiva (primer oralment i després en textos es-

crits) al llarg del període que va entre els 5 i els 8 anys. 

• S'imparteixen classes de castellà i de català, en horari equivalent, durant l'educació 

primària i secundària (entre 4, 3 i 2 hores, depenent del nivell i del curs). 

• El català és la llengua vehicular de la gran majoria de matèries del currículum escolar, 

excepció feta del castellà i de la llengua estrangera. 

• Els darrers deu anys ha augmentat el nombre de centres que introdueixen la tercera llen-

gua (anglès, majoritàriament) a parvulari o als primers cursos de primària. I també han 

augmentat els centres de primària i de secundària que imparteixen continguts no lingüís-

tics en aquesta tercera llengua. 

País Valencià 

 

Monuments a les trobades d'Escoles en Valencià a Silla, Horta Sud. 
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A diferència de Catalunya les autoritats educatives del País Valencià topen amb la realitat social: 

d’una banda, la pressió per mestres, famílies i organitzacions civils en favor de la normalització 

lingüística; i de l’altra, la resistència de nuclis importants contraris a la valencianització de l’edu-

cació. Així mateix l'existència d'una part del territori (un 10% aproximadament) que ha estat 

sempre castellanoparlant va fer que s’establís un model en què es distingeixen diversos tipus de 

centres i de programes a l’hora de tractar la llengua a l’escola:[15] 

• Model monolingüe, amb el castellà com a llengua vehicular o d’aprenentatge i el català 

com a assignatura setmanal. Es dóna a la zona castellanoparlant del País. 

• Model bilingüe, amb diferents programes opcionals:  

o Programa d'ensenyament en valencià (PEV), popularment conegut com a línies en 

valencià, adreçat a la població catalanoparlant. Es tracta d’un programa de mante-

niment de la llengua de la llar. 

o Programa d'immersió lingüística (PIL), també, com l'anterior, és conegut com a 

línies en valencià. És pròpiament un programa d'immersió, i la població destinatà-

ria seria l’alumnat de zones amb predomini de població castellanoparlant. 

o Programa d’incorporació progressiva (PIP), en què s’inicia en llengua castellana i 

el català hi va guanyant progressivament més pes horari. 

Illes Balears 

A les Illes Balears els principis bàsics del model lingüístic de l’ensenyament no universitari es 

van formular per la Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears 

(LNLIB), si bé la introducció definitiva de la llengua catalana en el sistema escolar de les Illes 

Balears fou retardada per la manca de transferència de les competències educatives, que no es 

produí fins a l’any 1994.[14] 

La Llei de normalització lingüística de les Illes Balears fixa entre els seus objectius ≪assegurar 

el coneixement i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenya-

ment≫, i en l’article 22.1 determina que ≪el Govern de la Comunitat Autònoma, a fi de fer efec-

tiu el dret a l’ensenyament en llengua catalana, ha d’establir els mitjans necessaris encaminats 

a fer realitat l’ús normal d’aquest idioma com a vehicle usual en l’àmbit de l’ensenyament en 

tots els centres docents≫, i l’apartat 3 estableix que ≪l’Administració ha de posar els mitjans 

necessaris per a garantir que els alumnes no seran separats en centres diferents per raons de 

llengua≫. Amb tot dit model és condicionat per un principi de ≪progressivitat≫ en la seva apli-

cació, que deixa un marge a l’Administració a l’hora de fixar la llengua de la docència, tot res-

pectant els objectius esmentats.[14] 

La regulació de l’ús vehicular del català, en el marc de la LNLIB, s’establí pel Decret 92/1997, 

de 4 de juliol, conegut com a Decret de mínims, aplicable a centres públics i privats concertats. 

D’acord amb aquesta norma, i en el termini de quatre anys, com a mínim la meitat de les àrees de 

l’educació infantil, primària, secundària obligatòria i secundària postobligatòria s’han d’impartir 

en català, tot permetent que els centres decideixin si volen incrementar aquest mínim.[14] 

Per al primer ensenyament es reconeix legalment el dret dels alumnes a rebre’l en la seva llen-

gua, sigui la catalana o la castellana (art. 18.1 LNLIB), sense concretar les mesures a adoptar per 

a satisfer-lo. L’any 2004 Conselleria d’Educació va fer un desplegament reglamentari del dret 

dels pares a elegir la llengua del primer ensenyament dels alumnes (entès essencialment com 

l’etapa d’educació infantil, és a dir, entre 3 i 6 anys), el qual fou qüestionat pels sectors educatius 

i socials més compromesos amb la normalització de la llengua, en entendre que es fomentava 

una opció oposada als programes d’immersió lingüística, i que endarreriria l’aprenentatge de la 

lectura i escriptura en català. També va suscitar dubtes inicials l’aprovació del Decret 52/2006, 

de 16 de juny, sobre mesures per a fomentar la competència lingüística en llengua estrangera 

(anomenat Decret de trilingüisme), en relació a la seva compatibilitat amb el Decret de mínims, 

si bé finalment es preveia l’aplicació voluntària pels centres com a pla pilot.[14] 
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«En aquella comunitat en què hi ha desig estès 
i conscient d’aconseguir una societat bilingüe o 
multilingüe, cal donar prioritat en els inicis de 
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1. Introducció: què és i quin objectiu 
té la immersió lingüística

La immersió lingüística és una metodologia d’aprenentatge que consisteix 
en l’exposició total o parcial a la llengua que forma part d’una comunitat 
de parlants de manera majoritària, i ho fa en totes les etapes del procés 
d’aprenentatge dels nens i nenes, des que són petits fins que arriben a l’etapa 
adolescent. Per bé que no necessàriament ha d’estar relacionat amb les 
etapes joves i adolescents, és una de les estratègies d’aprenentatge que més 
se sol dur a terme en l’etapa escolar en diversos estats del món que tenen la 
coexistència de més d’una llengua en alguna part del seu territori. 

En aquest sentit, doncs, no parlem d’una metodologia obsoleta, arcaica o 
residual, sinó més aviat al contrari: forma part dels plans d’estudis de moltes 
escoles d’arreu del món per ordre dels seus governs. Cal tenir en compte, 
per tant, que no es tracta d’una situació desconeguda en cap aspecte, ja que 
ha estat objecte d’anàlisis i estudis que han ocasionat algunes crítiques i 
objeccions però sobretot elogis de tot tipus.

La immersió busca, primordialment, un gran objectiu, que és comú i compartit 
arreu del món on s’aplica: aconseguir l’aprenentatge lingüístic d’aquesta 
segona llengua en el mínim temps possible, i sempre tenint en compte que 
convé aconseguir-ne el màxim coneixement, tant lèxic com gramatical, i la 
màxima capacitat comunicativa possible. Al cap i a la fi, no oblidem que és una 
metodologia aplicada de manera intensiva.

Així mateix, cal especificar que hi ha diversos models d’immersió: en funció 
dels objectius més concrets que es persegueixen, segons el grau d’immersió 
(sovint fixat en percentatges variables), segons l’edat dels aprenents, etc. Així 
doncs, malgrat que la metodologia i la finalitat general són les mateixes, cal 
sempre tenir en compte aspectes d’ordre sociolingüístic o sociocultural per 
definir quin model pot ser el més adequat en una societat o altra.
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2. L’escola catalana: trets, 
característiques i una mica d’història

Com hem vist, hi ha diversos models d’immersió. En el cas de Catalunya, el 
que ara ens ocupa, a les escoles on es duu a terme la immersió —teòricament, 
en totes les de caràcter públic— el model s’ha materialitzat a través de la 
fixació de la llengua catalana com a llengua vehicular de totes les matèries 
que s’imparteixen —tret, lògicament, de les matèries de llengua castellana i 
anglesa—. Cal especificar que el programa d’immersió és un model d’educació 
bilingüe que s’inscriu en els anomenats models d’enriquiment (Fishman, 
1976)1 i es correspon amb els programes de bilingüisme total. Sens dubte, la 
seva característica més notable els la confereix el fet que estan especialment 
dissenyats no solament per a una minoria lingüística sinó per al conjunt de la 
comunitat, fet que suposa un tret peculiar del nostre sistema que no es dóna 
en gaires llocs més.2

Un dels aspectes que acaba adquirint més rellevància a l’hora d’analitzar la 
situació és el context sociolingüístic en què s’emmarca la societat catalana en 
les darreres dècades. Arran d’una forta onada immigratòria que patí el territori 
—especialment l’àrea metropolitana de Barcelona—, la presència del català 
es reduí de manera dràstica, i la llengua que va passar a primer pla va ser la 
castellana, la llengua primera de la immensa majoria de les persones que 
s’instal·laren aleshores a Catalunya. En aquest context, doncs, calia fer alguna 
cosa per assegurar que el català podria seguir sent una llengua important, 
necessària i útil per a la societat i que alhora no fos un impediment per als 
nouvinguts de cara a la seva adaptació a una nova situació socioterritorial. 

1 La referència és al treball Bilingual Education: An International Sociological Perspective.
2 Informació extreta del document «Bases teòriques del Programa d’Immersió Lingüística del Servei 
d’Ensenyament del Català. 2004». XTEC: Immersió lingüística. Pla d’immersió. Servei d’Immersió i 
Acolliment Lingüístics. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Es pot consultar a: http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/02b4b23d-1e7e-439f-
bb4e-0545d91b269a/Dossiero0_pil_rev.pdf.

La primera aplicació del Programa d’Immersió Lingüística (PIL) va tenir lloc el 
curs 1983-1984 en dinou escoles públiques de Santa Coloma de Gramenet, on 
la majoria de població d’alumnes era majoritàriament castellanoparlant. El 
primer centre que va aplicar-lo fou l’Escola Rosselló-Pòrcel, el 1983, gràcies a 
l’empenta d’unes quantes famílies que volien que els seus fills fossin educats 
en català. Gràcies a l’èxit i els bons resultats de l’experiència inicial, el curs 
1989-1990 la immersió lingüística era present en més de 700 escoles de 
Catalunya (implicava ja més de 52.000 mil alumnes). A partir del curs 1992-
1993 l’escola en català es va convertir en el model d’ensenyament a  
tot Catalunya.

En el pla jurídic i legislatiu, per tal de poder dotar els centres educatius de les 
eines necessàries, des del Govern de la Generalitat s’han impulsat totes les 
mesures legals i pressupostàries necessàries perquè aquest desig pogués ser 
efectiu i real. Així doncs, ja el 1983 s’aprovà la Llei de normalització lingüística 
(Llei 7/1983)3 , el primer pas per consolidar les tendències inicials. El 1998 es va 
ampliar el text legal, que donà lloc a la Llei de política lingüística (Llei 1/1998).4 
Finalment, de manera més específica, centrant-se només en la qüestió de 
l’ensenyament, el Parlament va aprovar la Llei d’Educació de Catalunya  
(Llei 12/2009).5

3 Es pot consultar a: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_
fitxa/?action=fitxa&documentId=12299
4 Es pot consultar a: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_
fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=171269&language=ca_ES
5 Es pot consultar a: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_
fitxa/?action=fitxa&documentId=480169
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3. La importància de la immersió: la 
llengua com a eina de cohesió social

La immersió lingüística garanteix l’èxit en l’adquisició de la competència 
lingüística de les llengües d’ús social. A més, ha estat l’instrument determinant 
per a la universalització del coneixement i el domini del català entre tota la 
població escolar. Ha estat, doncs, una eina per a la cohesió social. És un model 
capaç de cohesionar l’alumnat sense tenir en compte la llengua que es parla 
a casa i que el prepara per ser competent en el món laboral tot fent possible 
la igualtat d’oportunitats i contribuint a fer sentir tothom com una part 
important d’una mateixa societat, sense exclusions de cap tipus.

Aquesta prioritat del català en el sistema educatiu no menysté les altres 
llengües, sinó que concilia la cultura d’origen amb la catalana i aconsegueix 
que el nostre país gestioni el seu multilingüisme tot respectant la diversitat 
lingüística del nostre món en ajudar a consolidar el català com a llengua 
comuna del territori. Així, el català és la llengua comuna, la llengua compartida 
entre un segment important de la població, i tothom és tractat de la mateixa 
manera. Ningú és bandejat per qüestions de llengua.

Si no hi hagués la implementació del sistema d’immersió la societat catalana 
correria dos grans perills. En primer lloc, hi hauria un risc molt elevat de 
segregació social i lingüística, la qual cosa suposaria un greu problema 
de fractura social en segregar els alumnes catalans en funció de criteris 
lingüístics. A més, en segon lloc, també causaria una incompetència lingüística 
en llengua catalana per part dels nens i nenes de famílies castellanoparlants 
que no tenen ocasió de parlar-la i desenvolupar-la en el seu entorn familiar 
més proper.

Així mateix, la immersió lingüística té encara altres beneficis a nivell social i 
col·lectiu, com per exemple el reconeixement a la diversitat lingüística, tan 
important actualment en una societat multilingüe com la nostra. D’aquesta 
manera, ja des de ben petits els nens i nenes són conscients de la necessitat de 
respectar la resta d’integrants de la societat sigui quina sigui la seva llengua, 
ja que la que els uneix a tots és el català, aquella que els permet comunicar-se 
entre ells i entendre’s mútuament.

Tot i així, hi ha hagut, històricament, atacs frontals contra aquest sistema per 
part de certs organismes espanyols, sobretot polítics. Aquests atacs s’han 
materialitzat recusant reiteradament el sistema davant dels tribunals. Entre 
els motius adduïts hi ha la suposada pèrdua de competència d’expressió 
en castellà en comparació amb altres comunitats autònomes (desmentida 
pels estudis realitzats), preteses alteracions de tipus psíquic en cap cas 
confirmades i acusacions de discriminació per raó de llengua o per la 
vulneració dels drets individuals.
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4. Una metodologia àmpliament 
utilitzada fora de Catalunya

Al voltant dels anys seixanta del segle XX es va produir un important canvi 
d’opinió entre els experts sobre l’aprenentatge de les llengües i la consideració 
del bilingüisme, motivats per l’aparició d’estudis empírics que demostraven 
que el bilingüisme no tenia efectes desfavorables sobre el desenvolupament 
intel·lectual i que l’ensenyament en una llengua diferent de la primera de 
l’alumne podia donar millors resultats que l’ensenyament tradicional en la 
primera, a diferència del que s’havia cregut fins aquell moment. Els primers 
estudis que apunten en aquesta direcció són de Lambert (1962).6

Malgrat que cada territori (sigui Estat o no) té les seves dinàmiques pròpies, 
les seves característiques, trets i peculiaritats que el fan únic i diferent de tota 
la resta, la situació de Catalunya podria comparar-se mínimament (salvant les 
distàncies, no cal dir-ho) amb algunes altres realitats (socio)lingüístiques amb 
les quals comparteixen alguns aspectes similars. Vegem, tot seguit, alguns 
d’aquests casos i repassem-ne les dades més rellevants i diversos resultats 
dels seus programes d’immersió.

4.1. El Canadà
Al Canadà, concretament a la zona del Quebec, hi conviuen des de fa molts 
anys l’anglès i el francès. La llengua oficial arreu del país és l’anglès, mentre 
que la llengua francesa ho és només en territori quebequès, l’única part del 
país on es parla —allà l’anglès també hi és oficial, com dèiem—, de manera 
que es troba en unes condicions més o menys semblants a les del català a 
Catalunya. Tot seguit s’exposen algunes dades sobre els inicis de la immersió i 
per què va sorgir.

6 LAMBERT M.; PEAL E. (1962). “The relation of bilingualism to intelligence”, dins: Psychological 
Monographs. 75 (546), pàgs. 1-23.

La primera experiència d’immersió tingué lloc l’any 1965 —la primera a nivell 
mundial, val a dir-ho—, concretament a l’escola Saint Lambert. Prèviament, 
el 1963, els pares d’aquesta escola estaven preocupats perquè els seus fills i 
filles, en acabar l’escola, tenien greus llacunes de francès que els impedien 
comunicar-se amb eficàcia en aquesta llengua fora de l’escola. Van considerar 
que aquest fet els comportava un greu impediment de cara, per exemple, a 
trobar feina. 

Dos anys després, es realitzà en aquesta escola la primera classe experimental 
d’immersió al francès: escolaritzar nens i nenes de llengua familiar anglesa 
(llengua majoritària) en una segona llengua, el francès, de manera que durant 
els tres primers cursos l’única llengua d’instrucció de l’escola fos la segona 
llengua per als seus alumnes. Posteriorment, en cursos successius, s’introduïa 
l’anglès de manera progressiva. Els bons resultats aconseguits en l’avaluació 
del programa van palesar que s’havien assolit els objectius que s’havien 
marcat i van demostrar, en definitiva, que l’ensenyament des de l’inici de 
l’escolaritat en una segona llengua no representava cap impediment per a 
aquests alumnes en relació amb el seu èxit acadèmic.

4.2. El País Basc
Al País Basc hi ha dues llengües oficials: el basc i el castellà. En aquest sentit, 
més enllà de les grans diferències sociolingüístiques que hi ha entre els dos 
territoris, a les quals s’hi suma el fet que el basc no és una llengua romànica —
per tant, molt més difícil d’aprendre—, la situació també pot ser més o menys 
paral·lela a la de Catalunya. 

Hi ha tres línies educatives que conviuen simultàniament en el sistema 
d’ensenyament. Una que és únicament en basc (la que podem considerar la 
immersió lingüística en basc, per tant), la que és íntegrament en castellà i la 
que és compartida per ambdues llengües en quotes d’un 50% cadascuna.
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Diversos estudis han demostrat l’eficàcia del fet de ser bilingüe de cara a 
l’aprenentatge de terceres llengües (en aquest cas, l’anglès). Cenoz (1991)7 va 
estudiar l’adquisició de l’anglès com a L3 per part d’estudiants a les acaballes 
de l’ensenyament secundari en el sistema educatiu del País Basc, caracteritzat 
per la presència de dues llengües: basc i castellà, llengües primera o segona 
dels estudiants segons els casos; també hi havia bilingües familiars. Entre 
altres factors, com ara l’edat en què els estudiants començaven a estudiar 
l’anglès, el nombre d’hores de classe que en feien, etc., es volia comprovar 
fins a quin punt el fet de ser bilingüe influïa en l’adquisició de l’anglès com 
a L3. Els resultats els van fer veure que, en efecte, el grau de bilingüisme 
influeix positivament i significativament en totes les dimensions lingüístiques 
analitzades: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, gramàtica i 
vocabulari en l’anglès L3. És a dir, que com més bo era el coneixement del basc 
i del castellà més bo era també el de la llengua estrangera.

Un altre estudi sobre el País Basc és el de Lasagabaster (2000)8 , que va 
analitzar estudiants d’11-12 i 13-14 anys de dos models lingüístics diferents del 
sistema escolar basc. En aquest cas, els resultats van mostrar que els alumnes 
del model D (immersió en basc, que garanteix la competència bilingüe en basc 
i castellà) van obtenir resultats significativament més bons en anglès L3 que 
els del model A, programa en el qual el castellà és la llengua vehicular amb 
una hora diària de llengua basca i que no garanteix un bilingüisme «equilibrat» 
en aquestes dues llengües. Un cop més, el bilingüisme s’insinua com un 
element predictor de l’èxit relatiu en el desenvolupament del domini d’una 
tercera llengua.9 

7 En l’obra Enseñanza-aprendizaje del inglés como L2 o L3.
8 A l’estudi “Three languages and three lingüístic models in the Basque educational System”, dins de 
l’obra English in Europe: The Acquisition of a Third Language.
9 Aquests dos estudis es recullen en el volum següent: STRUBELL, Miquel et al. (2016). Resultats del 
model lingüístic escolar de Catalunya. L’evidència empírica; concretament, a la pàgina 35.

4.3. Bèlgica 
A Bèlgica hi conviuen des del segle XIX dues llengües diferents que amb el 
pas dels anys han anat marcant un territori lingüístic molt definit —a excepció 
de Brussel·les i algunes àrees limítrofes de transició i confluència lingüístiques—. 
Parlem del francès i el flamenc, parlat a la regió de Flandes. Històricament s’hi 
han produït situacions de diglòssia, la qual cosa ha comportat certes reticències 
per part de totes dues bandes, especialment per la banda flamenca. Però amb 
el pas del temps s’ha cregut important la implementació de l’“altra” llengua del 
país, perquè la societat ha anat valorant el multilingüisme com un fet positiu. 
Malgrat això, des de fa molt de temps el flamenc és la llengua principal que ha 
predominat a l’escola —també en l’acollida dels immigrants que hi han arribat—, 
sens perjudici que el francès hi tingui també un cert grau de presència.10

Així doncs, en aquest sistema educatiu s’aposta també per la presència de la 
llengua flamenca, malgrat les altes taxes d’immigració i el nombre de famílies 
que no tenen el flamenc com a primera llengua.

4.4. Recapitulació
Amb aquest breu repàs sembla clar que aquest model que aposta per la llengua 
pròpia a l’escola, sigui amb més o menys percentatge —en funció del cas—, 
no és ni residual ni anacrònic ni desfasat. Són diversos els territoris que d’una 
manera o altra han de fer equilibris entre la seva llengua i altres llengües amb un 
fort arrelament al territori, però això no implica, en cap cas, renunciar a la seva 
essència i al seu origen lingüístics.

10 Es pot trobar informació d’aquest territori a l’article La política lingüística flamenca en una era de 
globalització, de Barbara De Cock.
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5. La prova empírica de  
l’èxit a Catalunya

La Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya recull en un document les aportacions d’altres autors 
i organismes sobre diversos aspectes generals relacionats amb la immersió 
i els seus efectes pel que fa a l’aprenentatge de les dues llengües oficials de 
Catalunya.11 Així doncs, dels resultats dels programes d’immersió lingüística a 
Catalunya cal ressaltar-ne els punts següents:

- «Segons els resultats aportats per l’INCE12 al llarg de l’any 1999 per 
avaluar els diferents coneixements de l’alumnat de 12 anys a l’Estat 
espanyol, en la prova de llengua castellana l’alumnat de Catalunya obté 
uns resultats similars als de la resta de l’Estat (64,71% d’encerts respecte 
al 65%) i, a més, en proves com per exemple la de comprensió lectora, 
l’alumnat de Catalunya supera la mitjana de l’Estat (65,68% d’encerts 
respecte al 65%). És a dir, la incorporació de la llengua catalana com a 
llengua vehicular de l’ensenyament, ja sigui a partir de programes de 
manteniment de la llengua familiar o bé programes d’immersió lingüística, 
no implica un coneixement inferior de la llengua castellana».

- «Els treballs realitzats sobre el coneixement de llengua castellana dels 
alumnes d’immersió mostren que no hi ha diferències significatives quan 
es compara amb el coneixement de castellà que tenen els seus companys 
que no segueixen aquest tipus de programes o quan es compara aquest 
coneixement amb el que mostren en llengua catalana.

11 «Bases teòriques del Programa d’Immersió Lingüística del Servei d’Ensenyament del Català. 
2004». XTEC: Immersió lingüística. Pla d’immersió. Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics. 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es pot consultar a: http://www.xtec.cat/
alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/02b4b23d-1e7e-439f-bb4e-0545d91b269a/Dossiero0_pil_rev.pdf.
12 El document del Departament d’Ensenyament fa referència a l’estudi EVALUACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (2000).

Tots els treballs realitzats afirmen que el coneixement de castellà és similar 
a l’obtingut pels seus companys escolaritzats en castellà (Bel et al., 199113 , 
199314 i 199415 ; Arnau et al., 199416 ; Serra, 198917 ; Serra i Vila, 199618 )».

- «Finalment, els resultats obtinguts per Serra (1997)19 amb una mostra 
d’alumnes de llengua familiar castellana de quart grau d’Educació Primària 
pertanyents a famílies d’extracció social baixa mostren que l’alumnat que 
segueix un programa d’immersió coneix significativament millor la llengua 
catalana oral i escrita que aquells alumnes de la mostra que havien estat 
escolaritzats en la seva llengua materna. A més, els alumnes d’immersió 
es mostraven significativament superiors en comprensió lectora i el seu 
coneixement global de la llengua castellana no diferia dels altres.  
La investigació concloïa que, fins i tot en aquelles situacions més 
desfavorables, la participació en un programa d’immersió podia resultar 
beneficiosa».

Fora del Govern i les seves institucions, altres organismes han analitzat també 
els resultats de la immersió lingüística cenyint-se a anàlisis totalment objectives 
en relació amb l’aprenentatge a Catalunya en català. L’estudi més complet que 
pretén esvair els dubtes en aquest sentit és la publicació Resultats del model 
lingüístic escolar de Catalunya. 

13 Es refereix a l’estudi El coneixement de llengua catalana i llengua castellana en acabar 
l’ensenyament obligatori el 1990.
14 Es refereix a l’estudi Estudio comparativo del conocimiento del catalán y del castellano al final del 
ciclo superior de EGB.
15 Es refereix a l’estudi Estudio comparativo del conocimiento del catalán en sexto, séptimo y octavo 
de EGB en 1990.
16 Es refereix a l’estudi A comparative study of the knowledge of Catalan and Spanish among 8th-
grade school children in Catalonia.
17 Es refereix a l’estudi Resultados académicos y desarrollo cognitivo en un programa de inmersión 
dirigido a escolares de nivel socio-cultural bajo.
18 Es refereix a l’estudi Coneixement lingüístic i matemàtic d’escolars de nivell sociocultural baix en 
programes d’immersió.
19 Es refereix a l’estudi Immersió lingüística, rendiment acadèmic i classe social.



Un model eficaç i exitósLa immersió lingüística a Catalunya

16 17

L’evidència empírica 20, dut a terme per la UOC i que ha comptat amb la 
col·laboració dels estudiosos de més prestigi dins d’aquest àmbit. Així doncs, 
repassem els principals resultats que mostra aquest estudi, el qual dóna a 
conèixer una sèrie de dades que trenquen els mites que professen en contra 
de la immersió lingüística adduint que és perjudicial per als alumnes no 
catalanoparlants d’origen.

La primera resposta que es pretén obtenir és la que resulta de la pregunta 
següent: “Els alumnes castellanoparlants acaben l’escolarització obligatòria amb 
dèficits en els coneixements escolars per culpa del fet d’estudiar en una llengua 
—la catalana— que no és la seva?” 
Mitjançant l’anàlisi de dades en matèries com matemàtiques, ciències i 
comprensió lectora dels informes PISA de diversos anys, i centrant-se en 
la comparativa dels alumnes castellanoparlants de Catalunya i la resta de 
comunitats autònomes de l’Estat espanyol, es conclou que:

1. «L’alumnat castellanoparlant escolaritzat en català igualava, i fins i tot 
superava, el coneixement matemàtic dels seus iguals escolaritzats en 
castellà a Catalunya i dels seus iguals de la resta de l’Estat. A més, l’alumnat 
castellanoparlant avaluat a Catalunya era de nivell sociocultural baix, mentre 
que és evident que la mitjana de l’alumnat avaluat a Espanya no ho era»  
(pàg. 11).

2. «Les diferències obtingudes en els resultats entre les dues mostres no 
són significatives, la qual cosa significa que els resultats de l’alumnat 
castellanoparlant de Catalunya se situa en la mitjana espanyola. [...]. 
L’anàlisi mostra que una vegada s’ha fet la detracció de la influència 
del nivell sociocultural de les famílies en els resultats de tot l’alumnat 
castellanoparlant, els catalans castellanoparlants no presenten 
diferències significatives en els seus resultats amb la majoria de l’alumnat 
castellanoparlant de la resta de l’Estat» (pàg. 12).

3. «Les diferències en els resultats no semblen relacionades amb la llengua 
d’escolarització sinó amb altres variables implicades en la pràctica educativa 
i l’organització escolar. Un bon exemple és l’equiparació dels resultats de 
l’alumnat castellanoparlant de Catalunya amb el de la Comunitat de Madrid 
en les proves avaluades» (pàg. 13).

Una segona anàlisi se centra al voltant de la pregunta següent: “Els alumnes 
del sistema educatiu català tenen dèficits en els coneixements escolars en 
comparació amb alumnes d’altres contextos?” Per tal de donar resposta a 
aquesta qüestió, l’autor d’aquest article es basa en la comparativa dels resultats 
dels alumnes catalans amb els dels alumnes de 20 països més. 
Els resultats són aquests:

1. «Els alumnes del programa d’immersió obtenen puntuacions 
significativament superiors, respecte als homòlegs que segueixen un 
programa en castellà, en relació als blocs de continguts de Nombres i 
operacions, Mesurament, Geometria i Àlgebra i funcions, així com també pel 
que fa a categories de processos matemàtics de Coneixement procedimental 
i Resolució de problemes. Les dades presentades tenen una extraordinària 
validesa i fiabilitat si es considera, d’una banda, la qualitat de la prova, la 
definició i valoració precisa que s’ha fet de totes les variables que influeixen 
en els resultats i, de l’altra, el nivell sociocultural dels alumnes» (pàg. 17).

2. «En comprensió lectora Catalunya se situa en una posició intermèdia, 
per damunt de la mitjana de l’OCDE i molt per damunt de l’Estat espanyol, 
que té un percentatge important de població monolingüe i que assisteix a 
programes monolingües en castellà. També en competència matemàtica 
Catalunya se situa a prop d’una posició intermèdia, per damunt de la mitjana 
de l’OCDE i molt per damunt de l’Estat espanyol» (pàgs. 17-18).

3. «Totes les dades analitzades no aporten evidències que els escolars de 
Catalunya, pel fet de seguir un programa vehiculat en català (i per a molts 
d’ells un programa en la L2), tinguin dèficits en els coneixements escolars.  
Hi ha algunes evidències en el sentit contrari: els coneixements escolars 
poden ser superiors. La comparació interna més vàlida i fiable que s’ha 
fet dels programes d’immersió sobre el coneixement matemàtic va en 
aquesta línia. Les avaluacions PISA confirmen que els resultats escolars dels 
alumnes de Catalunya són millors que els de l’Estat, un context on la majoria 
d’alumnes segueixen un programa monolingüe en la seva L1» (pàgs. 19-20).

20 Es pot descarregar des d’aquest enllaç: http://www.uoc.edu/portal/ca/catedra_multilinguisme/
index.html
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La tercera pregunta que pretén rebatre l’informe és aquesta: “Els alumnes 
acaben l’escolarització obligatòria amb dèficits en els coneixements de 
castellà pel fet d’estudiar (principalment) en llengua catalana?”

Mitjançant la comparativa de les competències lingüístiques en castellà en 
dues etapes diferents —Primària i Secundària— dels alumnes catalans, d’una 
banda, i d’alumnes d’altres sistemes educatius de l’Estat espanyol, s’arriba a 
les conclusions que:

1. «Les dades recollides en diversos estudis, així com els resultats 
proporcionats per l’Instituto de Evaluación (abans Instituto Nacional 
de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, INECSE) que depèn del 
Ministerio de Educación, i el Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu (CSd’A) que depèn de la Generalitat de Catalunya, indiquen que 
el coneixement de castellà a Catalunya és equiparable —o, fins i tot en 
alguns casos, superior— al coneixement que en tenen els alumnes de l’Estat 
espanyol» (pàg. 23).

2. «Al final de la Primària, el coneixement de castellà dels alumnes catalans 
és equiparable als globals dels de la mateixa edat de l’Estat. Finalment, 
pel que fa a competències en comunicació lingüística a quart d’educació 
Primària, els resultats de la Evaluación General de Diagnóstico (EGD) del 
2009 indiquen que els alumnes catalans tenen una puntuació mitjana (502) 
lleugerament superior a l’espanyola (500)» (pàg. 25).

3. «El conjunt de dades presentades demostra que els infants i joves 
catalans no saben menys castellà pel fet d’estar escolaritzats en català. És 
més, saben tant o més de castellà que els infants i joves de l’Estat espanyol. 
En conseqüència, es pot afirmar de manera rotunda que els resultats avalen 
el model d’immersió lingüística» (pàg. 27).

Un cop es van descobrint noves dades dels estudis que s’han citat, la següent 
pregunta que es planteja de respondre és aquesta: “Els (o molts) alumnes 
castellanoparlants (i d’altres llengües) acaben l’escolarització obligatòria 
amb (importants) dèficits en els coneixements de català si no estudien 
(principalment) en llengua catalana?”

Per fer aquesta anàlisi, un dels fets més importants que cal tenir en compte 
és que la comparació és entre alumnes del mateix nivell sociocultural, uns 
escolaritzats en castellà (la seva llengua) i els altres en català (immersió 
lingüística). A més, també s’obtenen dades d’altres estudis que comparen 
castellà i català més específicament des d’altres vessants de la competència 
lingüística.

Es conclouen diversos resultats força reveladors:

1. Que «l’alumnat castellanoparlant escolaritzat en un programa 
d’immersió lingüística al català sap significativament més català que 
l’alumnat castellanoparlant escolaritzat en castellà. A més, el coneixement 
de català de l’alumnat del grup d’immersió és més homogeni que el del 
grup escolaritzat en castellà» (pàg. 29).

2. Que «les dades sobre coneixement de català i castellà de l’alumnat de 
segon d’ESO als anys 2002 i 2004 mostren que aquest alumnat equipara 
el seu coneixement de català i castellà en les habilitats relacionades amb 
la comprensió i expressió oral, però sap més castellà que català en les 
habilitats relacionades amb l’expressió escrita. Si l’ensenyament no fos en 
català sembla evident que els resultats encara estarien molt més esbiaixats 
vers el castellà» (pàg. 31). 

3. Que «la variable que es mostra més significativa respecte al coneixement 
de català escrit, la variable que té més pes, és l’entorn sociolingüístic en 
el sentit que quan està més catalanitzat els resultats són millors. De fet, 
aquesta variable té més pes que el nivell educatiu de la mare, la qual 
acostuma a ser una de les variables amb més pes en tots els estudis sobre 
rendiment acadèmic de l’alumnat. És a dir, el coneixement de català de 
l’alumnat estranger depèn en un grau molt elevat del seu contacte amb el 
català. Tant és així, que si fossin escolaritzats en castellà els seus resultats 
en català serien molt deficitaris» (pàg. 31).

La següent temàtica que tracta l’estudi gira a l’entorn del multilingüisme, tot 
fent-se aquesta pregunta: “Les persones que han adquirit un bon domini de 
dues llengües de manera precoç tenen més facilitat per aprendre una altra 
llengua, comparades amb les persones monolingües?”
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Les respostes són clares i contundents:

1. «Des de la perspectiva pròpiament lingüística, aquest conjunt 
d’avantatges socials i cognitius [el fet bilingüe] promou l’adquisició més 
eficient i fàcil de noves llengües (Larsen-Freeman, 1983).21 D’alguna 
manera, podríem dir que el bilingüisme “prepara” per a l’aprenentatge 
d’una tercera llengua, ja que el bilingüe, en posseir un doble sistema 
fonètic, té més flexibilitat per produir sons de noves llengües. D’altra 
banda, en haver desenvolupat de manera primerenca una clara 
consciència metalingüística, la persona bilingüe té més sensibilitat per 
distingir entre construccions correctes i incorrectes en altres llengües, per 
entendre la relació arbitrària entre paraules i objectes en diferents llengües 
i, en definitiva, per reflexionar en general sobre les llengües» (pàg. 33).

2. «Dues investigacions realitzades a Catalunya pel grup de recerca 
en adquisició de llengües ALLENCAM (Adquisició de Llengües des de 
la Catalunya Multilingüe) han analitzat aquesta qüestió». Es tracta 
dels estudis de Sanz (2008)22  i Roquet Pugès i Pérez-Vidal (2008).23 
Seguidament, s’afegeix que «l’anàlisi va confirmar els resultats de Sanz 
en comprovar que els estudiants de tots dos grups que llegien i escrivien 
habitualment en totes dues llengües aconseguien un bilingüisme equilibrat 
i un llindar alt en les dues, i alhora, nivells més alts en anglès L3» (pàg. 36). 

21 Es refereix al treball “Assessing global second language proficiency”, dins de l’obra Classroom 
Oriented Research in Second Language Acquisition.
22 Es refereix a l’estudi “Predicting enhanced L3 learning in bilingual contexts: The role of biliteracy”, 
dins de l’obra A portrait of the Young in the New Multilingual Spain.
23 La referència és al treball “La lectura bilingüe: factor esencial para la adquisición de la 
competencia escrita en una tercera llengua”, dins de l’obra 25 years of Applied Linguistics in Spain. 
Milestones and Challenges

Des del punt de vista internacional, la immersió lingüística a Catalunya 
també ha rebut elogis i molt bones crítiques. És el cas del Consell d’Europa, 
que, en diversos informes publicats ara fa uns anys, recomanava la immersió 
lingüística total en català com a exemple de bones pràctiques de cara al 
multilingüisme escolar i a la defensa de les llengües regionals. Els arguments 
adduïts en favor de la immersió lingüística es recullen al llarg dels anys en què 
el Consell ha publicat els informes resultants del seguiment de l’aplicació de 
la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries per part de l’Estat 
espanyol.24

24 A la pàgina web corresponent del Consell d’Europa es poden consultar els diversos informes en 
què es fan les observacions pertinents sobre la immersió lingüística a Catalunya: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_en.asp.
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6. Conclusions

Tenint en compte tot el que hem esmentat, doncs, semblen del tot lògiques 
dues afirmacions: d’una banda, que amb aquest sistema es garanteix que 
l’alumnat catalanoparlant d’origen sigui bilingüe en acabar els ensenyaments 
obligatoris, ja que l’entorn social de Catalunya és molt favorable al castellà. De 
l’altra, que els nens i nenes que no tenen el català com a llengua primera siguin 
competents en les dues llengües oficials a Catalunya gràcies a la metodologia 
de la immersió. Per tant, la immersió lingüística garanteix i possibilita que les 
persones que no tenen el català com a primera llengua l’aprenguin amb el 
mateix nivell de domini i perfecció que els que sí l’hi tenen.

A banda d’això, també ha quedat demostrat, atenent-nos a les dades de què 
disposem gràcies als molts estudis que s’han dut a terme, que el fet que a 
Catalunya els nens i les nenes que provenen de llengües diferents del català 
no tenen cap problema d’aprenentatge per estudiar en català en el sistema 
d’immersió lingüística. Ans al contrari, el bilingüisme els ajuda a ser més 
capaços per aprendre altres llengües. 

Així mateix, basant-nos en fets objectius, com per exemple els informes 
favorables al desenvolupament de la immersió lingüística a Catalunya per 
part del Consell d’Europa, podem afirmar que el sistema educatiu català és un 
model que gaudeix d’un suport explícit que va molt més enllà de les nostres 
fronteres. El model d’immersió lingüística no només està recolzat per les 
institucions catalanes, sinó també per les europees.
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Quim Monzó: "El país s'enfonsa" 

L'escriptor lamenta que  

"Catalunya està en camí de convertir-se en una regió d'Espanya i punt" 

 

 

Jordi Pujol i Quim Monzó, al centre 

L'escriptor Quim Monzó ha estat el convidat del Centre d'Estudis Jordi Pujol per a reali-

tzar una xerrada amb periodistes sobre la situació de la cultura catalana. Monzó ha afir-

mat, durant la mateixa, que "el país s'enfonsa". "El país, tal com era i tal com l'hem cone-

gut, s'enfonsa. Ara neix un altre país", ha manifestat. L'escriptor també ha lamentat que 

"la qualitat de la llengua s'està empobrint" i en aquest sentit ha posat com a exemple que 

"s'han publicat llibres que eren per posar-los a terra quan vas a fregar". 

 

Monzó considera que "Catalunya està en camí de convertir-se en una regió d'Espanya i 

punt". De la mateixa manera, ha denunciat l'ús polític que es fa de la cultura i en aquest 

sentit ha recordat la Fira de Frankfurt, on "es va fer un ús polític sense cap respecte". A 

més, l'escriptor ha afirmat que "la immersió lingüística és una falsedat" i ha lamentat que 

"el llibre en català és marginal", ja que "hi ha només un 2% de llibres escrits" en aquesta 

llengua. 

 

A criteri de Monzó, "la llengua que es parla als mitjans de comunicació fa esgarrifar". 

Preguntat sobre si s'hauria de multar als periodistes que utilitzin malament la llengua, 

l'escriptor ha fet broma i s'ha ofert "per a ser qui reculli els diners". "Ja no caldria fina-

nçament", ha apuntat.  Sota el seu punt de vista, també contribueix a la mala situació del 

català que "els de pobles d'interior de Catalunya el parlen pitjor que els de Barcelona, 

perquè no volen ser de poble, volen ser cosmopolites". Igualment, ha remarcat que "els 

immigrants ni parlen català ni el volen parlar". "Una cosa és que la llengua evolucioni i 

una altre és que s'estigui convertint en un dialecte del castellà, que és el que està passant", 

ha dit. 

 

A Monzó també se li ha preguntat si valien la pena els esforços per a defensar el fet dife-

rencial català quan Catalunya és només una autonomia espanyola. L'escriptor ha recordat 

en aquest sentit que "una majoria brutal de la població ja li està bé tal com estem, una au-

tonomia d'Espanya". Finalment, ha volgut fer una defensa de la classe política perquè "si 

hi ha algú dolent és el poble, els polítics fan el que el poble vol". 

https://politica.e-noticies.cat/
https://hemeroteca.e-noticies.cat/2009-01-22/
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Pau Vidal: 'Durant trenta anys no hem dit la 

veritat sobre la immersió lingüística' 
Entrevista al filòleg, que publica 'El bilingüisme mata' 

'El català no s'està morint, l'estem matant. L'està matant la fal·làcia oficial segons la qual aquí no 

hi ha conflicte lingüístic.' Amb aquesta contundència parla el filòleg Pau Vidal en l'últim llibre, 

amb un títol també prou rotund i provocador: 'El bilingüisme mata' (Pòrtic). Hi parla de la conta-

minació lingüística, sobretot al Principat, que fa que el català vagi perdent genuïnitat i diluint-se. 

'El català no es morirà per falta de parlants, sinó de català', alerta Vidal, que diu que ens podem 

arribar a trobar amb la paradoxa que els catalans tinguem estat i no tinguem llengua. De tot això 

tracta aquesta entrevista, on Pau Vidal tomba mites sobre la immersió lingüística i diu que l'hem 

santificada. 'Val més dir la veritat.' 

—Provocador, això de 'El bilingüisme mata'… 

—Sí. És provocador perquè en realitat va néixer d'una imatge d'un paquet de tabac. 'Fumar mata', i 

vaig pensar 'El bilingüisme mata'. La primera intenció era que la portada fos com la imatge d'un 

paquet de tabac.  

—Quins riscs veieu per dir això?  

—El risc és un: la desaparició. El bilingüisme és un estadi transitori en el camí de la substitució 

lingüística. Això ha passat en molts casos i és el que passa aquí, més lentament perquè nosaltres 

som rars. I, a més a més, és un camí que s'ha accelerat perquè la revolució tecnològica ha fet que 

els canvis vagin molt més de pressa. El contacte de llengües fa que el final sigui la substitució per 

via de falta de transmissió. És el model País Valencià: els pares deixen de parlar-lo als fills i cada 

vegada hi ha més pocs parlants fins que ja no es transmet. I quan es mor l'últim s'ha acabat.  

—I en el cas del Principat? 

—Seria una via nova, perquè som com un poblat gal: la via de la dissolució. Augmenta el nombre 

de parlants (des d'aquest punt de vista sembla que la llengua es refà), però en realitat el contacte fa 

que la contaminació sigui tan aclaparadora que et quedes sense llençols. La paradoxa és aquesta: 

el català no es morirà per falta de parlants sinó de català. A les enquestes diran 'Vuit milions de 

catalans!' i parlarem castellà. 

—La condició de la llengua en un hipotètic estat independent no és cap debat secundari. En 

canvi, s'ha convertit en tabú, en una mena de 'ara no toca'.  

—S'ha convertit en un tema tabú per motius de tipus pràctic, polític. La paradoxa és que a aquesta 

situació d'ara, d'exaltació del bilingüisme d'aquests últims trenta anys, també hi hem arribat pels 

mateixos motius. 'No toquem això de la llengua perquè tindrem sarau!' Per no tenir conflicte sem-

pre hem anat presentant una versió edulcorada i ha arribat un punt que anem de baixada. Si no en 

prenem consciència, ens podem trobar --fins i tot de manera involuntària-- que tinguem estat i no 

tinguem llengua. I llavors per a què putes el volem, l'estat? 

—Pensar que la defensa del català com a llengua única en un nou estat pot fer apartar de 

l'independentisme els qui no tenen el català com a llengua materna no té un deix de paterna-

lisme? 

—Jo sóc científic i en això no m'hi he de ficar, més enllà d'opinar com a ciutadà. Però almenys es-

taria bé que, ja que hi ha aquesta tirada a parlar-ne quan convé i no fer-ho quan no convé, la gent 

en parlés amb coneixement de causa i sabés que quan parlem de contacte de llengües hem de tenir 

present aquests riscos. És molt fàcil d'escriure articles de diari. 

—Som massa tous? Diuen que hem de fer el català més seductor, que hem de recollir el ca-

talà que es parla al carrer…  

—Hem rebut tant que és normal que tinguem por. Som com el gos apallissat que quan t'hi acostes 

ja recula i comença a glapir. És per això que parlem als forasters en castellà sistemàticament, per 

evitar el conflicte. També és veritat que, precisament perquè és un punt central de la nostra comu-

nitat, el parer de tothom és considerat igual. I en el temps es poden crear idees falses. Com això 

que 'les llengües evolucionen' i més bestieses que diu gent que no hi ha rumiat ni deu segons. En el 



nostre cas això fa molt de mal, perquè s'evita de superar la subordinació mental --que és la clau de 

volta-- a causa de l'autoodi. 

—Aquesta subordinació mental la veiem exemplificada en els insults, que es mereixeria un 

capítol sol. De fet, en un llibre en recollíeu un fotimer. És allò que diuen que els insults en els 

films doblats al català no sonen 'reals'. Que dir 'talòs' o 'capsigrany' fa pagès, i que s'ha de 

dir 'gilipolles'.  

—És un fenomen curiós. Passa a tots els llocs del món on hi ha una llengua dominant que s'im-

posa a una altra. Els lingüistes parlen d'autoodi, la gent normal en diu complex d'inferioritat. Passa 

quan t'han dit durant segles i segles i segles que la teva llengua no val res i te l'han associada a la 

idea de pagès, de rústic, d'antiquada. Totes les innovacions que ens arriben del castellà funcionen i 

en canvi és molt difícil de fer entendre a algú que dir-li 'hosti, nano, estàs de pega' és una expres-

sió perfectament funcional. A mi, un dia que vaig dir això, em van respondre: 'Parles com el meu 

avi.' 

—És allò que en dieu la 'síndrome del polvo'? 

—La 'síndrome del polvo' és la manifestació material de l'autoodi, de veure com a inferior qualse-

vol innovació o material propi de la llengua. Si tu dius a algú 'Ahir vaig fotre un clau de collons' 

de seguida t'imaginen amb una barretina en un paller del Solsonès. En canvi, si dius 'Quin polvo 

que té aquesta tia', l'imaginari és tot un altre. No és millor que el clau, però la submissió fa que a la 

gent li sembli així. Passa en tots els estaments. A mi, com a usuari de la llengua, em passa com als 

altres! S'ha de solucionar d'una altra manera, el parlant prou problema té a parlar.  

—I què és el català 'low-cost'? 

—L'etiqueta de català low-cost és de la Patrícia Gabancho; l'Enric Gomà en diu català mandrós. 

Són maneres de batejar un fenomen: el català traduït automàticament, normalment per castellano-

parlants, que no l'han après a escola sinó per contaminació ambiental, i que han après el necessari 

per a fer vida i prou. Són els que després creen moltes innovacions, com per exemple 'Nitbona'. És 

un fenomen molt freqüent per diversos factors, no es tracta de culpar el parlant, però el resultat és 

que fa mandrós també l'idioma dels altres. És el fenomen de les set i mitja. En una generació hem 

passat de dir l'hora en quarts a dir-la en mitges perquè normalment el que en sap més s'acosta al 

que en sap menys, i al final el primer renuncia a dir dos quarts de vuit i diu les set i mitja.  

—A les Illes i al País Valencià, amb una agressió institucional molt més forta contra la llen-

gua que no pas al Principat, no hi ha tanta contaminació lingüística. Per què? 

—Perquè la diglòssia, paradoxalment, funciona com un preservatiu lingüístic. La llengua es pre-

serva molt més genuïna perquè no hi ha tant contacte. Si no hi ha un corrent favorable de conver-

sió al català, com sí que passa a Catalunya, això fa que moltes innovacions com la 'Nitbona' no en-

trin. És una mena de paradoxa. No hi ha tant contacte, no hi ha converses bilingües. Hi ha menys 

ocasions per a la contaminació.  

—Què me'n dieu, de la immersió lingüística? Ens enganyem quan creiem que ha estat un 

èxit? 

—És un exemple perfecte. A còpia de defensar-la, l'hem santificada tant que ara sembla que sigui 

com un túnel de rentar cotxes: hi passes un alumne i ja en surt catalanoparlant. Això és mentida. 

Per això dedico dos capítols a desmitificar les famoses enquestes que semblen una panacea. Avui 

hi ha centenars de milers d'alumnes que han passat per la immersió i no són catalanoparlants. 

Diuen que saben parlar-lo però no el parlen habitualment; i no tan solament això, sinó que molts 

tenen serioses dificultats per a parlar-lo. No els podem comptar com a catalanoparlants. Si ens di-

guessin la veritat ens deprimiríem molt. Durant trenta anys no l'hem dita, ens ha semblat que tot 

anava molt millor i ara ens trobem amb això. Crec que val més dir la veritat: no n'hi ha prou, amb 

la immersió.  

—Sí que és una mica depriment. Què més fa falta? Més eines? 

—Si entens que la llei és una eina, sí. Falta una llei. És a dir, que les circumstàncies siguin unes 

altres. Falta allò que tenen en qualsevol lloc normal: un codi preeminent. Que el nano quan surt de 

l'institut amb un català precari perquè al seu entorn no el parlen es trobi amb l'obligació de fer-lo 

servir. Però literalment: que vagi a un lloc on no l'entenguin si no parla en català. Com passa a 

qualsevol lloc. Perquè si no les llengües es rovellen.  

http://www.vilaweb.cat/noticia/4183103/20140403/pau-vidal-linsult-insuls.html


—Estem molt contaminats per l'espanyol, més que mai segurament...  

—Aquest és un punt interessant. Corren unes fal·làcies… En Baulenas va fer un llibre que es deia 

'El català no morirà' (ja amb un error de genuïnitat al títol), on sostenia que si el català havia so-

breviscut al franquisme no havia de patir. És una idea que ha circulat molt, i és una bestiesa. L'ac-

celeració i la revolució tecnològica han fet que els mitjans que tenia el franquisme per a aniquilar 

la llengua fossin un acudit al costat dels que hi ha ara. Perquè ara tenim una freqüència de contacte 

lingüístic incomparablement superior a la d'aleshores. Parlem amb més gent, ens arriben més ca-

nals de televisió i ràdio i les xarxes socials ens han posat en contacte amb molta gent contínuament 

i amb molts més llocs. Això fa que les possibilitats de contaminació augmentin exponencialment. 

—I els mitjans de comunicació hi deuen tenir una responsabilitat, en això.  

—Els mitjans tenen un mal, que és que la història els ha convertits en transmissors, i per tant en 

vehicles de la llengua. No en són culpables però sí que hi tenen una responsabilitat, que és la de 

transmetre un model de llengua eficaç, útil i genuí. Cada vegada ho fan més poc, perquè és molt 

difícil de lluitar contra tot això que dèiem, i a l'hora de la veritat són els que difonen el model con-

taminat. Arriben teletips en espanyol, el filtre sempre és l'espanyol… En el cas de la llengua oral, 

tenim l'exemple de les transmissions de ràdio, a càrrec de persones amb una formació bastant defi-

cient. Hi ha molt poca gent que doni importància a una bona formació lingüística. L'exemple el 

tenim en les transmissions de futbol, que són les més escoltades. Alguns dels col·laboradors fixos 

de la TDP no haurien de parlar per antena, perquè transmeten una quantitat de virus terrible.  

—Tenim molts fronts oberts! 

—Per això anar-hi posant pedaços no soluciona res. Seria molt més pràctic començar des de dalt: 

capgirar aquest procés que ara funciona que és el de la traducció sistemàtica. Els diaris traduïts són 

una metàfora del país: es pot dir que aquest país pràcticament parla amb un traductor automàtic 

posat, perquè bona part dels missatges ens arriben en castellà. La majoria dels missatges estran-

gers ens arriben filtrats pel castellà. Per tant, la traducció es perd. I com pitjor són les condicions 

en què tradueixes, més perds. Això es veu en els diaris traduïts, que són autèntiques fàbriques de 

calcs. 

—Sembla que tot porta al mateix lloc: a la necessitat d'un estat propi perquè la llengua so-

brevisqui.  

—Com a científic, t'haig de dir que aquesta condició no seria necessària. Les condicions perquè 

una llengua s'autoalimenti no tenen res a veure amb l'organització política. Si una comunitat s'esta-

bleix dins les seves pròpies normes, pot tenir un funcionament normal, igual que qualsevol altra 

llengua. Ara, també encara haig de dir que, havent de fer tractes amb el poder castellà, això és im-

possible. Això no li passa pel cap a ningú. No cal ni posar-ne exemples. Un dels objectius que té el 

poder castellà és aniquilar-nos. Per tant, sí, ateses les circumstàncies necessitem un estat propi que 

pugui legislar. I, així i tot, durant un període s'hauria d'anar molt alerta i vigilar què passa. Però se-

ria un punt de partida irrenunciable perquè sense la preeminència d'un idioma no hi ha supervivèn-

cia. No passem per alt que parlem d'una llengua minoritzada.  

—Però un estat pot no ser suficient. Segons què en fem. Vós proposeu un 'monolingüisme 

oficial'? 

—És un terme lleig i fàcil de desprestigiar per part de qui no en sap. Totes les etiquetes que s'han 

proposat han tingut rèplica. Jo m'estimo més l'expressió 'llengua de poder'. Quan senten 'monolin-

güisme' de seguida criden: 'Ah, ens volen portar tots a la presó!' En canvi, 'llengua de poder' sim-

plement vol dir que sigui la llengua efectivament obligatòria a l'hora de viure en aquest país, com 

passa a qualsevol lloc. 

—Sembla que no és gaire popular aquesta proposta, entre els qui debaten sobre el nou país.  

—El debat sobre la llengua l'haurien de fer els experts, que no són els periodistes.  

—Ara no pensava en periodistes, sinó en polítics.  

—Aquests també haurien de callar. Perquè no en saben i no fan sinó mal. És com si jo em poso a 

parlar sobre la qualitat de l'aire. Ells també han de callar i demanar el parer dels qui en saben, com 

es fa en tot. Tothom es pensa que, com que parla, el seu parer sobre llengua és igual de vàlid. És 

com si jo participés en un congrés de gastronomia simplement perquè menjo. Sóc molt sever, en 

això.  



https://blocs.mesvilaweb.cat/JPLB/?p=266729 
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ÚS DE LA LLENGUA? 

MIREM CAP A UNA ALTRA BANDA 
 

Joan Pere Le Bihan i Rullan 

Autor de “Estat nou? Escola nova!”(Ed. 1984) 

Expresident de la Bressola 

Al voltant, o al marge, del procés sobiranista els principals partits catalans insisteixen que, a una 

Catalunya independent, el castellà tindrà el mateix estatus que a l’autonòmica. Això, de manera 

bastant clara, vol dir que la davallada de l’ús del català continuarà en cas d’independència. És 

possible que, durant un temps hi hagi alguna revifalla de l’ús, motivada per l’entusiasme de la 

nova llibertat… Tenint en compte però que, malgrat els resultats globalment positius de les pro-

ves d’avaluació, un nombre important d’alumnes surt amb un domini limitat de la llengua oral ( 

una Consellera d’Ensenyament, ja fa uns quants anys, m’havia dit que el català “s’estava llatinit-

zant” ) i sobretot l’hàbit de comunicar-se majoritàriament en castellà als patis de la escoles on es 

fa la primera socialització, sembla del tot improbable que la simple desaparició de mesures coer-

citives com les de la llei Wert o les dificultats del català a l’àmbit de la justícia, provoqui, com 

per art de màgia, una remuntada de l’ús de la llengua pròpia de Catalunya que actualment es 

troba en situació minoritària al seu propi territori. 

No coneixem cap veritable estudi sobre l’ús del català als moments d’esbarjo, als menjadors es-

colars, a les hores d’acollida de matí i tarda i a les activitats extraescolars. Ens manquen dades 

realment científiques. Això no ens priva de constatar que cada vegada hi ha més testimonis de 

professors que ens indiquen que , a secundària, saltant-se la llei vigent, n’hi ha que es passen di-

rectament al castellà per “facilitar la comprensió dels alumnes” ( la qual cosa, evidentment, difi-

culta la futura comprensió i expressió en català). 

Un altre aspecte també s’haurà de tenir en compte: l’oficialitat del castellà a la República Cata-

lana AVALARÀ DEMOCRÀTICAMENT, l’ús d’una llengua imposada durant 300 anys. 

Aquest aval, obtingut sense el suport de l’exèrcit franquista o la constitució espanyola, li donarà 

una legitimitat que mai no havia tingut (deixem de banda, per poc rellevant socialment, el canvi 

introduït a l’estatut vigent). 

He de confessar que em sorprèn que polítics i persones intel·ligents creguin sincerament que es 

pot salvar l’ús de la llengua catalana mentre el nombre de patis d’escola (que, recordem-ho, són 

el marc de la primera socialització, la que condiciona tants hàbits de futur) en què la llengua 

d’integració és la de Castella va augmentant cada any . Segons els testimonis que m’arriben els 

patis catalanoparlants pràcticament han desaparegut de les zones més poblades. No sembla rao-

nable de pensar que es pot arribar a l’ús normal de la llengua pròpia d’un poble lliure si a les se-

ves escoles s’usa normalment la llengua que en el moment imposà Felip V i posteriorment Fran-

cisco Franco. Sabem que en llegir aquestes ratlles alguns posaran el crit al cel dient que es volen 

retallar drets lingüístics. Només ho poden pensar d’acord amb la ideologia que els va condicio-

nar: la del sistema repressiu dels personatges suara esmentats. Al contrari, desenvolupant el sen-

tit de responsabilitat democràtica de tots els catalans, tant dels d’origen com dels Nous Catalans” 

( procedents de països molt i molt diversos ), és clar que podem, entre tots, democratitzar la llen-

gua del país és a dir que estigui realment a l’abast de tots, vinguin d’on vinguin.  



La qüestió de l’ús de la llengua inclou tres aspectes fonamentals: 

l’aspecte jurídic. 

L’aspecte sociolingüístic. 

L’educatiu. 

Aspecte jurídic: 

L’arquitectura jurídica hauria de permetre que l’ús del català fos pràcticament imprescindible ( 

pel cap baix tant com ho és, de fet, actualment el castellà). Evidentment això s’ha de dur a la 

pràctica tot i respectant els drets individuals dels parlants de les altres llengües presents en terri-

tori català. 

Aquesta estructura jurídica hauria de permetre de posar en marxa un sistema educatiu que per-

meti no solament un coneixement més o menys actiu de la llengua sinó una veritable fluïdesa 

que faci possible una socialització progressiva en llengua catalana. 

Aspecte sociolingüístic: 

Pel que sembla, els alumnes catalanoparlants s’han integrar en castellà a la majoria de patis d’es-

coles. El sistema educatiu hauria de poder capgirar l’actitud d’aquests alumnes, tornant a la vida 

quotidiana la dignitat de la seva llengua al propi territori, i permetre’ls realment de fer-la servir a 

l’hora de jugar. No haurien de sentir el que va haver de suportar una exalumna de la Bressola de 

Catalunya Nord ( lògicament només sabia català i francès) que quan va sortir al pati d’un centre 

privat de secundària de Girona , on s’havia establert, ( no d’Hospitalet ni de Rubí…) i va parlar 

en català li varen dir: “ PERÓ TÚ DE QUÉ VAS TIA??”. 

L’educatiu. 

Molts estan traumatitzats , amb raó, pels mètodes utilitzats pels estats espanyol o francès per im-

posar a les escoles l’ús de les llengües respectives a Catalunya ( sud o nord). “HABLA EN 

CRISTIANO” o “ SOYEZ PROPRES, PARLEZ FRANÇAIS”. No volem fer servir mètodes 

semblants! Això no ha d’implicar que renunciem a la recuperació de l’ús si trobem mètodes que 

integren el SENTIT DE RESPONSABILITAT que, més enllà de la llengua també serveix per 

preparar uns ciutadans lliures i evidentment responsables. 

No parlarem aquí d’aquestes metodologies…( seria massa llarg) . S’ha de saber però que existei-

xen: 

Si aneu a l’escola catalana de Prada de Conflent (Estat francès) comprovareu que, al pati, la llen-

gua del joc ( i doncs d’integració ) és el català. Recordem que a Prada hi ha, com a màxim, un 

2% d’alumnes catalanoparlants ( molt menys que aquí…) . El nombre d’alumnes hi creix cada 

any ( l’ajuntament acaba de comprar nous locals per a l’escola), cosa que no passaria si s’em-

pressin mètodes com els que feren servir els sistemes espanyol o francès. 

He pogut comprovar, parlant d’aquest tema, que molts amics són conscients de la magnitud del 

problema, però que , potser per manca de solucions, potser per por de ficar els peus a la galleda, 

eviten la qüestió. No crec que calgui evitar-la. Ningú, ni els castellanoparlants que s’han afegit al 

procés, vol una situació com la de la República d’Irlanda que aconseguí la independència però 

que fa servir la llengua de l’antiga administració. 

Les solucions, democràtiques i respectuoses existeixen.. Simplement, posem-les en marxa, pro-

gressivament, tant bon punt puguem! 

 



 

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2016/02/12/cartes/767117.html 

 

 

El paper dels professors  

en el fracàs de la immersió lingüística 
 

Vicenç Mengual i Casellas. Figueres. 
 

 
Ens volen vendre que ha estat un èxit, però no és veritat. En parlaven 

l'any passat els lingüistes Pau Vidal i Carme Junyent, però ningú no se'ls 

escoltà. El català recula cada dia i l'espanyol avança. Per què ens volen 
convèncer que tot va bé? Vejam què deia la Carme Junyent: «...quan ara 

et venen amb el 25% [d'espanyol], acabes pensant: "Sí, si us plau, el 

25%, però de veritat." Que puguem portar els nostres fills a l'escola sa-
bent que tindran un 25% de l'ensenyament en una llengua que ens impo-

sen, perquè fins ara els portem ignorant que, amb sort, la llengua vehicu-

lar que hem triat es fa servir en un 50%.» 
 

I els professors d'institut, quin paper hi juguen? Una dada: Ja l'any 2002, 

si es demanava als directors dels instituts el percentatge de docència en 
català, era el 67%; si es demanava als alumnes, en canvi, el percentatge 

baixava al 33%. Avui dia, segurament la diferència entre el somni i la 

realitat encara deu ser més grossa. 
 

Els professors menteixen, diuen que fan les classes en català però les fan 

en espanyol. Si volem fer quelcom per la llengua, s'hauria de controlar 
en quina llengua fa les classes cada professor. Qui menteixi i canviï de 

seguida a la llengua del senyor... fora! A Espanya hi falta gent! S'hi tro-

barien més còmodes i deixarien fer els qui volen fer les coses ben fetes. 
 

Jo en puc donar fe, d'aquesta falsedat de declarar que es fa la classe en 

una llengua i, de fet, fer-la en una altra. Sóc un antic professor d'institut i 
havia vist professors ben espanyols que no havien volgut parlar mai ca-

talà, que deien que hi feien la classe. Tot plegat per donar un cop de mà 

al director i inflar les dades. 
 

I ara els polítics volen fer l'espanyol oficial, encara! Pobra llengua! 
 

 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180222/44977928795/cataluna-mejor-nota-castellano-comunidades-lengua-cooficial.html 

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2016/02/12/cartes/767117.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180222/44977928795/cataluna-mejor-nota-castellano-comunidades-lengua-cooficial.html


Catalunya, mejor nota en castellano 

entre las comunidades con lengua cooficial 
• Los alumnos catalanes obtuvieron una nota media de 6,41, por delante de los galle-

gos (6,34), valencianos (6,17), vascos (6,03) y los baleares (5,64) 

EFE, Madrid  22/02/2018 10:37 | Actualizado a 22/02/2018 14:35 

Los alumnos catalanes fueron, entre las comunidades con lengua cooficial, los que mejor nota 

media sacaron en Lengua Castellana y Literatura en la última convocatoria de Selectividad, y 

el número de aprobados está por encima de la media nacional. 

Se refleja así en la reciente estadística del Ministerio de Educación Pruebas de Acceso a la Uni-

versidad 2017, donde se comprueba que los alumnos catalanes que se presentaron a la convoca-

toria ordinaria (junio) obtuvieron una nota media de 6,41 en la asignatura troncal u obligatoria de 

Lengua Castellana y Literatura. 

La media nacional de esa nota fue 6,45 y los estudiantes de las demás autonomías con lengua co-

oficial sacaron menos nota y peor que la de los catalanes. 

En Baleares los alumnos obtuvieron una nota media en Lengua Castellana y Literatura de 5,64; 

los vascos 6,03; los valencianos 6,17; y los gallegos de 6,34. 

Los datos concluyen asimismo que los alumnos catalanes se sitúan en el puesto noveno, entre las 

diecisiete comunidades autónomas, en la nota media en Lengua castellana y Literatura de la pa-

sada Selectividad. 

Más aprobados 

Son datos que cobran actualidad después de que estos días saltara la polémica por la intención 

del Gobierno de garantizar la enseñanza del castellano como lengua vehicular en los colegios ca-

talanes, tal y como asimismo fijan distintas sentencias. 

En cuanto al porcentaje de alumnado que aprobó dicha materia, si la media nacional se situó en 

el 82,20%, Catalunya está por encima, consiguiendo un 83,80% de aprobados. 

También el dato de Catalunya es superior al del resto de autonomías con lengua cooficial ya que 

dichos porcentajes fueron: Baleares (71,15%), Galicia (83,24%), Comunidad Valenciana 

(78,29%) y País Vasco (76,25%). 

Los alumnos catalanes se situarían en el puesto sexto, entre las diecisiete autonomías, en el ese 

porcentaje de aprobados. 

Los canarios, los mejores en castellano 

Si nos fijamos en los datos de toda España, Canarias es la comunidad que lidera los mejores re-

sultados en Lengua Castellana y Literatura, seguida de Asturias. 

En esa asignatura, los alumnos de Baleares y País Vasco obtienen los peores datos. 

La estadística del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo también arroja información so-

bre los resultados en la Selectividad del pasado año entre las autonomías en la asignatura de Len-

gua cooficial. 

Si la nota media total de dicha materia se sitúa en 6,46, solo la superan el País Vasco, cuyos 

alumnos sacan la mejor calificación, 7,66, y los de la Comunidad Valenciana (6,47). Los alum-

nos de Baleares sacaron de media un 6,37, los catalanes un 6,26 y los gallegos un 5,77. 

En concreto, los alumnos catalanes sacaron peor nota de media en Lengua cooficial que en Len-

gua castellana y Literatura (6,26 frente a 6,41), al igual que los gallegos (5,77 frente a 6,34). 

 



http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/-/1375859-monzo-la-immersio-lingueistica-es-una-de-les-fantasmades-mes-grosses-
que-s-han-explicat-perque-es-relativa.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies 
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Monzó: “La immersió lingüística és una      

de les fantasmades més grosses                        

que s’han explicat perquè és relativa” 

L’escriptor avisa que el català “s’està podrint”  

i “cada vegada va més a ser un dialecte del castellà” 

ACN 

L’escriptor Quim Monzó, 50è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, és molt crí-

tic amb la immersió lingüística a les escoles catalanes. En una entrevista a l’ACN, 

ha assegurat que és “una de les fantasmades més grosses que s’han explicat perquè 

és relativa” i “mínima”. Així mateix, ha criticat els partits contraris a la immersió 

lingüística i els ha acusat de tenir com a “arma d’obtenció de vots: provocar la di-

visió i l’odi entre la gent segons la seva llengua materna”. Monzó no és només crí-

tic amb la presència del català a les escoles, sinó en el mateix estat del català que, 

segons ha dit, “s’està podrint” i “cada vegada va més a ser un dialecte del castellà”. 

L’escriptor ha assegurat que no escriu columnes de política ni de futbol perquè no 

en té “ni idea i no en sap”. 

L’autor de llibres com ’Guadalajara’, ’El millor dels mons’ o ’El perquè de tot ple-

gat’ ha dit que en aquests anys que hi ha hagut aquest fervor i debat sobre la inde-

pendència de Catalunya i “ha quedat en segon pla el fet que la llengua catalana 

s’està podrint” i “cada vegada va més a ser un dialecte del castellà”. 

Ha declarat que la gent va a l’escola i estudia català, tot i que “no tant com es diu” 

perquè la immersió lingüística “és una de les fantasmades més grosses que s’han 

explicat, ja que hi ha una immersió relativa. Tu vas a les classes i el català en molts 

llocs té una categoria secundària”. En aquest context, ha ressaltat que es fan servir 

“uns estereotips que venen donats pels mitjans de comunicació com la televisió i 

per les xarxes socials i es repeteixen clixés i jocs de paraules del castellà”. 

“La immersió lingüística, com diria Jep Cabestany, de La Competència, una ca-

mama” i és “mínima”. Segons Monzó, “hi ha moltes zones de l’àrea metropolitana, 

Barcelona inclosa, on les classes es fan en castellà i sense cap problema”. L’escrip-

tor ha dit que coneix casos de gent que havia de fer classes de català i les feia en 

castellà. 

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 



Quan li van dir des d’Òmnium Cultural que li entregaven el 50è Premi d’Honor de 

les Lletres Catalanes, Monzó ha reconegut que “es va quedar parat. És un premi 

que considerava que no em donarien mai, sempre he tingut la idea que un premi 

d’honor s’entrega a algú que dona una imatge seriosa i jo no n’he donat gaire al 

llarg de la meva vida”. Ha assenyalat que està content de rebre un premi pel qual 

“no ha licitat”. 

Ha admès que no sap definir en quin moment vital es troba, el que sí té clar, ha afe-

git, és quina és la seva feina i és escriure cada dia, llegir llibres i premsa i d’això 

fer-ne una columna diària que és com una mena de dietari. “El que fas quan escrius 

cada dia és escriure un diari privat”, ha indicat. Respecte la inspiració en el mo-

ment d’escriure, ha explicat que ningú pot escriure del no res. “Tu escrius a partir 

del que vius, del que xucles a partir del cinema, la música, els llibres... Un va pel 

món i es fixa amb coses que t’agraden i et desagraden i en dones l’opinió”, ha de-

clarat. 

La situació política actual, ha manifestat, juga un paper bàsic en aquest dia a dia al 

que es referia perquè molta gent en parla. Tot i això, Monzó no escriu columnes ni 

de política ni de futbol perquè “no en té ni idea, no en sap. No m’hi veig tenint una 

opinió forçada com la que escoltes a la barra del bar amb un ’tio’ que fa una truita 

de patates amb un ’carajillo’ i que en sap més que Valverde, que qualsevol entrena-

dor i qualsevol polític. A vegades llegeixes columnes o articles que pontifiquen so-

bre com s’han de fer les coses i tothom en sap més que qualsevol polític i jo no en 

sé”. 

“El més tonto té un màster i no ho dic amb doble sentit” 

Monzó ha assenyalat que ara tothom en sap de tot i “el més tonto té un màster i no 

ho dic amb doble sentit. Tothom sap de tot i és el rei del bambo, abans hi havia 

unes jerarquies i per emetre opinió havies hagut de pujar uns esgraons al llarg dels 

anys”. Ha indicat que ara és diferent: “Ara qualsevol individu que es crea un bloc i 

un compte a Twitter és el gran reflexionador del que sigui”. 

L’escriptor ha apuntat que abans hi havia una censura de dalt cap a baix, en canvi 

ara “la censura és lateral”. “Si fas una ironia mínima sobre una persona que té un 

comportament bipolar, sortiran totes les associacions de familiars de persones amb 

bipolaritat per dir-te el nom del porc. Si fas un article on parles d’alguna actriu has 

d’anar en compte amb el que dius perquè et diran que ets un masclista al cap de 

cinc minuts”. Monzó ha apuntat que a l’opinar s’ha d’anar en compte perquè “tot 

esta ple de mines. Com més s’ha escampat la suposada democràcia de xarxes so-

cials, més censura hi ha entre gent que està en el mateix nivell”, ha afegit. 

Per altra banda, Monzó ha assegurat que “la gent llegeix poc”, però ha apuntat que 

llegir sempre “ha estat una activitat relativa de persones, mai ha estat una activitat 

majoritària”. De fet, ha dit que ara la gent està enganxada a les sèries i a l’ordina-

dor. “Hi ha gent que llegeix, però és un percentatge similar al que hi ha hagut sem-

pre”. 
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Gabriel Bibiloni: ‘Mot nou que apareix               

en espanyol, mot que incorpora el català’ 
Entrevista al sociolingüista, estudiós i coneixedor de l'obra de Pompeu Fabra,  

de qui enguany es commemoren els 150 anys del naixement 

 

Per: Bel Zaballa  17.06.2018  22:00 

Si de res poden servir els Anys institucionals dedicats a la figura d’algú destacat és per a parlar-ne, del 

personatge i de l’obra, i atansar-los a un públic general. És això que fem enguany amb Pompeu Fabra, de 

qui es commemoren els 150 anys del naixement i els 100 de la seva Gramàtica catalana. L’obra de Fabra 

és tan immensa que és convenient anar-s’hi acostant de mica en mica, en dosis. A VilaWeb en podeu tro-

bar diversos articles. Avui ens hi introduïm de la mà del sociolingüista Gabriel Bibiloni, que a més de les 

classes a la Universitat de les Illes Balears, també ens fa aprendre llengua a tots mitjançant els seus arti-

cles i piulets. Bibiloni en sap un niu, de l’obra de Fabra; l’ha estudiat a bastament i n’és continuador en 

bona mesura. Parlem amb ell de la solució que va prendre Fabra respecte de l’estandardització del català, 

fenomen que Bibiloni ha estudiat intensament i en què potser no discrepen tant com sembla. També de les 

interferències lingüístiques, un altre aspecte que el vincula a Fabra: ‘La pràctica intensiva del bilingüisme 

en un context sociolingüístic desequilibrat ens ha portat a una situació que només podem qualificar de 

mala ferida.’ I de quin sentit té avui treballar per una llengua genuïna: ‘Té tanta justificació com sempre, 

però això només serà plenament possible en un context de no subordinació.’ I, en definitiva, del llegat del 

mestre: 

—Recentment heu fet una conferència sobre Pompeu Fabra a la Universitat de Granada. Quina re-

buda va tenir? 

—Vaig fer una conferència a la Facultat de Lletres, convidat pel Departament de Filologia Romànica. 

Vaig demanar-los en quina llengua volien que la fes i em van dir que en català. Va anar molt bé i es va 

mostrar la normalitat d’uns estudiants de romàniques no catalans entenent perfectament una conferència 

en català. Més recentment he fet una altra conferència sobre Fabra a Manacor, també molt ben rebuda, i 

en tinc una altra de programada a Eivissa. I si algú em vol convidar a fer-la a un altre lloc, jo encantat. 

—Fabra és el gramàtic, el codificador de la llengua, el modernitzador del català, el mestre. Què li 

devem? 

—Quasi el cent per cent de la codificació del català modern és obra de Pompeu Fabra. I això és així en 

primer lloc perquè en el moment del llançament de l’empresa Fabra era el lingüista més preparat del país, 

i en segon lloc perquè Fabra va actuar sempre amb una gran intel·ligència i amb una bona estratègia per a 

fer reeixir les seves idees. La fixació de l’ortografia és quasi totalment obra seva, treta amb dificultat i es-

quivant molts d’obstacles. Seva és la codificació de la gramàtica i la codificació inicial del lèxic normatiu, 

en el diccionari del 1932. 

—En què val més la pena fixar-nos, de tota la feina que va fer?  

—Abans que res cal dir que darrere tota l’obra de Fabra hi ha una idea fonamental que li dóna tot el sen-

tit: el projecte de construir una llengua nacional destinada a ser l’únic instrument de comunicació i de ver-

tebració de la identitat de la nació catalana. Sense aquesta idea no s’entén res. Això volia dir construir un 

estàndard unificat, elaborat, inicialment artificiós i sobretot al servei de tots els parlants de la comunitat 

lingüística. Fins i tot l’ortografia tenia per a ell un alt valor simbòlic i nacional, i amb aquesta visió la va 

treballar. Un segon pilar fonamental de l’obra de Fabra és la descastellanització. 

—Deia que el seu objectiu era codificar la llengua ‘depurant-la’ de castellanismes. Ho va saber fer? 

—S’hi va dedicar amb entusiasme. El seus escrits doctrinals són molt clars: és un discurs que parla sense 
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reserva de depurar els castellanismes fins allà on sigui possible. D’aspirar a tenir la llengua que hauria 

sorgit de l’evolució natural si aquesta llengua no hagués estat sotmesa durant alguns segles a la subordi-

nació a una altra llengua. Ara bé, cal ser conscients que arribar a tenir un coneixement exacte d’aquesta 

interferència era una feina de molts d’anys. No va bastar la vida de Fabra, i ell en devia ser conscient. La 

interferència lingüística té unes dimensions formidables. Pensem que del començament de la subordinació 

(podem recular cap al segle XVI) al sud dels Pirineus l’espanyol ha estat l’únic referent per a la innovació 

lingüística. Pràcticament tots els mots que han entrat al català ho han fet via espanyol, i a això hi hem 

d’afegir la interferència en la sintaxi, més moderna però també intensa. I en aquest punt a mi em vénen 

alguns dubtes: un, tot i que hi havia molts de mots que Fabra encara no podia identificar com a hispanis-

mes, per què va incloure al seu diccionari força mots que ell devia saber que ho eren, com ara ‘alcalde’, 

‘buscar’, ‘preguntar’, etc. 

—I per què creieu que ho va fer? No en teniu cap teoria? 

—En alguns casos només m’ho puc explicar per la feblesa del coneixement de la interferència en aquell 

moment. Fabra combat ‘entregar’, que és un mot documentat en el segle XIV i que molts no consideren 

hispanisme, i, pel contrari, admet ‘preguntar’, un clar hispanisme que no apareix a cap diccionari fins al 

1695, i en aquella època només es devia usar en algunes accepcions particulars. De fet, no es fa popular al 

Principat fins al segle XIX. No sols l’admet sinó que l’usa amb regularitat. Per contra, tot i admetent ‘bus-

car’, un hispanisme del segle XVIII, com a forma secundària, ell regularment escriu ‘cercar’. I un altre 

dubte: amb el coneixement que avui tenim de la interferència, fins a on hauria volgut arribar Pompeu Fa-

bra. 

—Ara tindria molta més feina, potser?  

—La interferència és un flux que no s’atura. Mot nou que apareix en espanyol, mot que incorpora el ca-

talà. Pensem en casos com botellón, pasotismo o postureo, que molts han adaptat com a ‘botelló’, ‘passo-

tisme’ o ‘postureig’. I continua la contaminació de la sintaxi i la fraseologia: avui molta gent diu ‘em 

dóna igual’ o ‘no em dóna temps’, quan en temps de Fabra no ho deia ningú. I continua la perversió de la 

semàntica: com més va, més gent diu ‘gran’ quan hauria de dir ‘gros’, o ‘escoltar’ quan hauria de dir ‘sen-

tir’. I per a acabar-ho d’adobar tenim la devastació de la fonètica. Avui el català dels joves, i no tan joves, 

de les nostres capitals té una cara, la fonètica, tan desfigurada que esgarrifa. La pràctica intensiva del bi-

lingüisme en un context sociolingüístic desequilibrat ens ha portat a una situació que només podem quali-

ficar de mala ferida. 

—Té sentit, l’any 2018, en un món globalitzat i en què tenim a sobre la força del castellà i també 

com més va més de l’anglès, maldar per evitar les interferències lingüístiques? 

—S’ha d’entendre bé que les interferències lingüístiques són una cosa molt diferent en el cas de llengües 

amb plenitud de funcions i parlades per societats no dependents i en el cas de societats subordinades. En 

el primer cas hi ha bàsicament manlleus que serveixen per a denominar noves realitats però no posen en 

perill la integritat del sistema lingüístic. En el cas de llengües subordinades hi ha una dinàmica infernal 

que fa de la llengua subordinada una còpia de la llengua dominant. Un dialecte, s’ha dit sovint. I això és 

una manera de destruir aquesta llengua. Jo crec que avui treballar per la genuïnitat del català té tanta justi-

ficació com sempre. Però hem de ser conscients que això només serà plenament possible en un context de 

no subordinació. 

—És a dir, amb la independència? 

—Podem ben assumir que disposar d’un estat sobirà i d’una societat autocentrada és una condició neces-

sària tant per a la normalització de l’ús del català com per a la restauració del codi. Però només una condi-

ció. En aquest supòsit ni una cosa ni l’altra són automàtiques. Pel que fa a la restauració del codi, mentre 

l’espanyol sigui en la nostra societat una llengua potent i sabuda i emprada per tothom, continuarà amb el 

rol de referent per a la innovació lingüística, i continuarà la interferència en totes les estructures: fonètica, 

lèxica, sintàctica i semàntica. 

—Una de les qüestions en què heu aprofundit més és la formació del model de llengua estàndard. 

De fet, retraieu a Fabra que, de la manera que va codificar la llengua partint del barceloní parlat, 

va dur cap a models de llengua formal regionals. I això va en detriment de la unitat de la llengua. 

És així? 

—És una de les qüestions més complexes de l’obra de Fabra. D’una banda la seva opció per la llengua 

parlada barcelonina i contra la llengua acadèmica vuitcentista, forjada en la seva joventut i en l’ambient 



modernista de l’Avenç, el va deixar atrapat en una situació de difícil sortida. Si optava per la llengua aca-

dèmica, arrelada en la tradició secular, s’allunyava de la llengua parlada, però no es fragmentava el que 

avui diem estàndard, perquè la llengua acadèmica era unificada. I si optava per la llengua parlada, alguna 

mena de fragmentació s’havia de produir, perquè la llengua parlada era diversa. Malgrat aquest dilema, i 

superada una etapa molt primerenca, Fabra sempre volgué una llengua estàndard unificada pensada en 

termes de comunitat lingüística completa. Començant per l’ortografia, que fixà pensant en tots els dialec-

tes, i continuant per la sintaxi i el lèxic. Aquella operació de modernització crec que en general era vàlida. 

Canviar l’article masculí ‘lo’ per ‘el’ o canviar ‘nos’ per ‘ens’ s’ha demostrat que no representa cap pro-

blema. 

—Quin és el problema, doncs? 

—Ara bàsicament tenim el problema de la morfologia verbal, de fet, una per a cada dialecte, i encara amb 

usos territorials diversos a les Illes i amb opcions diverses al País Valencià, força ideològiques. Tenir 

aquesta fragmentació no era tan problemàtic en temps de Fabra com ara. Aleshores es parlava molt de 

llengua literària, d’escriptors, i en literatura la diversitat de formes no és problema. Però ara hem de parlar 

de traductors automàtics, de doblatges, de manuals escolars i tant de bo poguéssim parlar de textos admi-

nistratius i jurídics adreçats a tota la comunitat lingüística. Aquí no tenir un estàndard unificat és un pro-

blema. 

—I la nova Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans encara fomenta més aquesta fragmentació de 

la morfologia? 

—En aquest aspecte no hi ha cap novetat. La Gramàtica recull tot el polimorfisme que ja existia en l’ús 

formal de les diverses regions, igual que ho va fer la ‘Proposta d’estàndard oral’ del començament de la 

dècada de 1990. Incloent-hi formes valencianes, com ‘servix’ o ‘servisca’, que no pertanyen a la tradició 

codificadora dels bons gramàtics com Carles Salvador o Sanchis Guarner. Aquestes obres són com a trac-

tats de dialectologia i lamentablement ni tan sols hi traspua una voluntat de cercar un camí d’unificació. 

Cosa molt difícil, val a dir. 

—Què en queda, de Fabra, ara que els aniversaris es commemoren justament quan tenim una nova 

Ortografia i una nova Gramàtica del IEC? 

—Jo crec que resta pràcticament tot. L’Ortografia només fa uns petits canvis, com la reducció de diacrí-

tics o la incorporació d’alguna erra doble en mots prefixats. No crec que n’hàgim de fer cap drama, tot i 

que modestament crec que aquestes reformes estan mal fetes. Jo crec que és més útil el diacrític suprimit 

de ‘ós’ que el conservat de ‘mà’, per exemple. I la Gramàtica respon a un conjunt de forces que pressio-

nen en direccions diferents. Dit col·loquialment, vol acontentar tothom, i per a això ha pres forma de gra-

màtica descriptiva i molt pendent dels registres. Haurem d’esperar que surti la gramàtica bàsica, més nor-

mativa i adreçada a un públic més general, i ja veurem què diu. 

—Per tant, aquestes obres segueixen el fil de Fabra… 

—Bàsicament. No crec que puguem parlar de cap trencament amb Fabra. Si jo fos responsable de la llen-

gua d’un mitjà de comunicació, sense sortir d’aquesta gramàtica podria fer la llengua que m’interessa, que 

no té res a veure amb la de TV3. El problema és que obre portes que altres poden aprofitar, fins i tot for-

çant la mateixa gramàtica, per a promoure un altre model que sí que trenca, més que amb l’obra de Fabra 

amb els seus principis de genuïnitat i d’estàndard nacional. La Gramàtica ‘informa’ de coses com l’exis-

tència de formes ‘col·loquials’, la manca de caiguda de preposicions (‘s’oposen a que torni’) o l’ús de la 

preposició ‘en’ davant infinitiu (‘estar d’acord en fer tal cosa’). Si els controladors de la llengua pública 

per la via col·loquial empenyen aquestes coses cap als registres formals, hi haurà hagut alguna ruptura 

amb la normativa de Fabra. 

—En quines qüestions ha quedat superat, Fabra? 

—Jo diria que en quasi res. Potser podríem dir que l’estudi de la sintaxi ha fet que alguns punts es vegin 

ara de manera una mica diferent de com els veia el mestre. Per exemple, la qüestió dels pleonasmes. Però 

això és molt secundari. En tot cas, això de la superació de Fabra depèn de cadascú i de les ganes que tin-

gui cadascú de superar-lo. Fa una trentena d’anys que hi ha professionals de la llengua que volen conduir, 

i condueixen, la llengua pública en una direcció ben diferent de la concebuda per Fabra: cap al col·loquial 

local fragmentador i cap a l’acceptació resignada de la llengua còpia que la història ens ha imposat. Al-

guns tenen molt de poder i tenen en favor seu que la societat en general és molt poc conscient de la seva 

actuació. 



PUNT DE VISTA CATALÀ – XI 
 

Com defensar la immersió lingüística? 
 

Una observació sobre la (per ara necessària) defensa de la immersió lingüística.  
 

Em sembla bé -i jo hi participaria si hi fos- que els presos negociïn amb els seus carcellers condicions 

de la seva existència com, per exemple, poder tenir cada dia un quart d’hora més de pati. Però el que és 

fonamental no és aconseguir o no aquest quart d’hora més de pati. El que és fonamental és que la força 

emprada en aconseguir aquest objectiu legítim i beneficiós, NO faci que els presos oblidin que estan 

tancats en una presó les 24 hores del dia, i que el que és decisiu és TORNAR A SER LLIURES 

L’ABANS POSSIBLE.  
 

I el problema GREU en primer haver aconseguit fa una trentena d’anys de l’ocupant Madrid/Casti-

lla/Estado-Español la millora “immersió lingüística” i en tenir ara de nou que defensar-la, és que es va 

fer i que s’està fent OBLIDANT QUE TOTS ELS CATALANS ESTEM PRESOS DE 1714 ENÇÀ.  

 
Suposo que quan aviat (jo tinc 73 anys i VULL, després de dotze generacions que han nascut i mort 

preses, TORNAR A VIURE LLIURE FINS A MORIR LLIURE!) aconseguim RECUPERAR LA 

LLIBERTAT, automàticament quedarà enterrada la immersió lingüística, oi?  
 

Doncs, si us plau, defensors amb veu pública de la immersió lingüística davant de l’anunci d’un nou 

atac de part de Madrid/Castilla/Estado-Español: feu-lo des del punt de vista català. I això implica 

que aquesta defensa NO serveixi per a continuar amagant que tots els catalans estem presos i que som 

víctimes d’un genocidi des d’abans de 1714, genocidi que, lògicament, inclou en lloc prioritari l’acció 

castellano-estadoespañola permanent per destruir la llengua catalana. Així, si no abans, ja Cristòfor 

Despuig -Tortosa, 1510-1574- ho denunciava a Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, 1557. 
 

La veritat és que em preocupa veure en primera línia de la defensa d’un quart d’hora més de pati els 

mateixos dirigents independentistes-processistes que silencien que estem presos des de 1714 i que amb 

la seva conducta (que inclou dos cops la falsa proclamació d’un NOVA “República Catalana” quan 

nosaltres ja tenim una mil·lenària República del Principat de Catalunya) han contribuït molt recent-

ment de manera decisiva a que tots els catalans continuem engarjolats a Catalunya per Madrid/Casti-

lla/Estado-Español. De 1977 ençà els-dirigents-autonomistes-després-reciclats-en-independentistes en-

ganyaven parlant d’“autogovern”, i després del 155 parlen de “tornar a l’autogovern” quan la prova 

més clara que en realitat no hem tingut cap autogovern aquest 40 anys -i, en realitat, des de fa 303 

anys- és que no hem tornat a aparèixer en els mapamundis, d’on vam ser esborrats després de 1714, 

que continua marcant un abans i un després. 
 

Barcelona, 18-2-2018   Lluís Botinas, impulsor de https://lagotacatalana.cat  
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