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És madrileny i defensa la immersió lingüística en català. El catedràtic de la Univesitat Autònoma 

de Madrid Juan Carlos Moreno Cabrera ha publicat un llibre, El nacionalismo lingüístico 

(Península), amb una tesi profundament provocadora: que l'únic nacionalisme lingüístic que existeix 

a l'Estat és l'espanyol. I que és molt agressiu, com explica en aquesta entrevista amb eldebat.cat.  

 

En què consisteix el nacionalisme lingüístic?  

La idea que se sol tenir a Espanya és que el nacionalisme, lingüístic i en general, són les 

reivindicacions d'una sèrie de regions que s'han entestat, de forma obsessiva i exagerada, que es 

reconegui la seva llengua i la seva cultura. Perquè molts consideren que aquesta llengua i aquesta 

cultura estan ja reconegudes en la Constitució i que, per tant, tota aquesta insistència correspon a un 

desig de diferenciar-se que va en contra de la societat de la globalització.  

 

Però vostè, en canvi, sosté que hi ha un nacionalisme lingüístic per part espanyola.  

Al titular així el meu llibre, segur que hi ha hagut molta gent que l'ha llegit amb la intenció de 

reafirmar les seves idees. Per a ells, la lectura del llibre pot resultar insuportable, perquè s'hi posa 

de manifest una cosa que està oculta, que és el nacionalisme d'Estat. Que no es reconeix com a tal 

perquè es parteix de la fal·làcia que, un cop establert l'Estat, en aquest cas, l'espanyol, es produeix 

un superació de totes les diferències ètniques i identitàries. Al llibre demostro que això és 

completament fals. No només l'Estat no ha transcendit la qüestió nacional, sinó que es basa en una 

nació, una cultura i una llengua concreta, que segueix sent la llengua castellana.  

 

Així doncs, quina de les dues parts dóna més mostres de nacionalisme?  

És que, segons la meva definició de nacionalisme lingüístic, no existeixen ni el nacionalisme 

lingüístic català, ni el basc ni el gallec. Per què? El principal tret definitori del nacionalisme 

lingüístic és considerar que la llengua pròpia és superior a les altres. Cosa que no té sentit amb raons 

estrictament lingüístiques. Aquesta idea, que procedeix de Menéndez Pidal, existeix en el 
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nacionalisme castellanista. Però jo no la veig pas ni en l'anomenat nacionalisme català ni en el basc 

ni en el gallec. Jo no veig a ningú que digui que el català és superior al castellà lingüísticament.  

 

Cosa que sí fa el nacionalisme espanyol, segons el seu llibre.  

El segon tret definitori és que, com la meva llengua és superior, estic fent un favor als altres si els 

la imposo. Tampoc no veig això en l'anomenat nacionalisme català. Els catalans no pretenen que es 

parli català a Màlaga o a Castella-la Manxa. Jo no conec cap catalanista que defensi això. En canvi, 

els castellanistes sí que defensen que el castellà sigui dominant a Catalunya, que en sigui la llengua 

principal. Tot i que això ho disfressen en parlar de "llengua de comunicació" o "llengua d'encontre". 

Del meu llibre es dedueix que, si apliquem aquests criteris, no existeix el nacionalisme lingüístic 

català, basc ni gallec. Molta gent m'ha tirat en cara que no critico la "imposició del català". Però, 

quina imposició? Si jo dic que a Castella es parli castellà, és això una imposició? Por tant, si els 

catalans diuen que el català ha de ser la llengua predominant a Catalunya, és això una imposició?  

 

Però els nacionalistes espanyols no acostumen a dir obertament que el castellà ha de ser la 

llengua dominant. El que fan es argumentar els drets individuals dels parlants.  

Es parla de drets individuals, però les llengües existeixen dins d'una comunitat lingüística, no es 

tracta d'individus aïllats. Si jo me'n vaig a Alemanya, puc tenir tot el dret del món a parlar castellà, 

però haig de parlar alemany. Perquè m'estic integrant en un col·lectiu amb unes relacions 

lingüístiques on predomina l'alemany. Parlar de drets individuals en qüestió lingüística no té sentit. 

I quan critiquen que el català comenci a adquirir predomini en certs àmbits, ho fan perquè això 

comporta la pèrdua del predomini absolut, en aquests mateixos àmbits, del castellà. Quan critiquen 

això, tot i que no ho diguin obertament, estan posant de manifest que el que temen els castellanistes 

no és que el castellà desaparegui de Catalunya, com diuen ells. A ningú amb dos dits de front se li 

ocorre que el castellà pugui desaparèixer de Catalunya, és una estupidesa pensar-ho. En realitat, el 

que expressen és el seu temor que el castellà perdi el predomini absolut a Catalunya.  

 

En canvi, sí que hi ha estudiosos que afirmen que el català corre cert perill d'extinció  

Depèn de amb quines altres llegües el comparis. Si comparem el català amb l'aragonès, doncs no 

està en perill d'extinció. Però el català s'ha de comparar amb altres llengües del seu nivell 

demogràfic. El català és una llengua europea molt important des del punt de vista demogràfic i no 

està en perill d'extinció. Ara bé, als Països Catalans el català no és la llengua dominant, això està 

clar. I hi ha molts terrenys en els quals no aconsegueix fer-se amb aquest domini. Per domini no 

hem d'entendre res negatiu, sinó que sigui la llengua d'ús habitual, la llengua per defecte. Cosa que 

seria lògica. Quan es conviu amb una llengua poderosa des del punt de vista demogràfic, econòmic 

i polític com és el castellà, els avenços són molt difícils. Mai no es pot dir que el català estigui fora 

de perill, precisament perquè conviu amb el castellà.  

 

Per aquest mateix motiu, són apropiades les mesures de foment de la llengua com ara la 

immersió lingüística?  

L'única immersió lingüística que conec és la del castellà. A Catalunya no hi ha immersió lingüística. 

Si a Catalunya es fa servir el català a l'escola, això em sembla normal. Diríem que ensenyar en 

castellà a Madrid és immersió lingüística? Jo no ho diria pas. Per immersió entenem quan una 

llengua oficial no és la llengua de la població i s'obliga a fer servir aquesta llengua a l'escola, cosa 

que passa a molts països del món. A Nigèria, la llengua de l'escola és l'anglès, i qualsevol nen que 

es vulgui escolaritzar ha d'aprendre anglès. Que no el parla ni ell ni ningú de la seva família. Perquè 

l'anglès, i aquesta és la qüestió, no és una llengua de Nigèria, és una llengua imposada per les 

potències colonials. Però el català no és una llengua imposada per les potències colonials, és la 

llengua pròpia de Catalunya.  

 

Vostè, al seu llibre, diferencia entre bilingüisme additiu i substitutiu. Quin és el cas a 

Catalunya?  

El bilingüisme que es diu promoure des del centre és teòricament additiu. És a dir, que jo afegeixo 

la meva llengua a l'autòctona i totes dues hi conviuen. Però en el 90% dels casos, en realitat, és un 



bilingüisme substitutiu, en què és pretén que la llengua nova acabi substituint l'autòctona. Si a un 

nen català se l'educa en castellà, que hi ha molts més llibres, més programes de TV, més oportunitats, 

el que es propicia és que el nen digui: "Ah, jo parlo en català amb la meva família, però a mi el que 

m'interessa és el castellà, perquè em dóna més possibilitats. Precisament per això, el castellà no 

s'hauria d'ensenyar a les escoles de Catalunya. Ja sé que és dur dir-ho, que molta gent em criticarà 

per això, però és així. En aquests moments hi ha una situació de desequilibri molt forta en favor del 

castellà. Com ho corregim, això? Recolzant per igual totes dues llengües? Llavors es mantindrà el 

desequilibri. L'única solució és recolzar la llengua autòctona, la llengua pròpia, molt més que l'altre. 

Cau pel seu propi pes.  

 

Però bona part de l'opinió pública espanyola té la percepció contrària, que el castellà és una 

llengua de segona a Catalunya i que està perseguit.  

És que hauria de ser de segona, és clar que sí. Per les raons que ja he donat. Exactament igual que 

el català és una llengua de segona a Castella. A Madrid, si és que existeix, el català és una llengua 

de segona o de tercera. I això, a tothom li sembla molt bé. Que el castellà sigui una llengua de segona 

a Catalunya, a mi no em semblaria malament. Però el cas és que no ho és, que segueix sent dominant 

en molts àmbits. La idea que el castellà s'ha perseguit a Catalunya és una manipulació ideològica. 

Qui ha anat a Catalunya sap que això no és així, però el qui no hi ha anat s'ho acaba creient.  

 

Els mateixos arguments sobra aquesta 'persecució' del castellà no s'apliquen, per exemple, en 

el cas de Puerto Rico.  

Què ocorre quan se xoca amb una nacionalisme lingüístic més poderós que el propi, com és el cas 

de l'anglès? Que, llavors, l'ideòleg del nacionalisme lingüístic de la llengua menys poderosa passa 

a utilitzar els mateixos arguments d'autoconsciència lingüística que fan servir els qui defensen les 

llengües perifèriques. Però, en aquest cas, ja no els semblen arguments nacionalistes. Quan jo 

defenso el castellà a Puerto Rico, amenaçat per l'anglès, no sóc nacionalista; quan fan això mateix 

els catalans, llavors sí que es considera nacionalista.  

 

També se solen invocar raons de mercat o 'darwinistes', com diu vostè, per justificar el 

predomini d'una determinada llengua.  

El nou discurs del nacionalisme es basa en criteris economicistes. Es diu que hi ha llengües que 

tenen un gran mercat i d'altres que el tenen petit. Això significa emprar criteris de la globalització 

capitalista, de veure-ho tot com a mercats, productes i clients. Així és com funciona l'economia, 

però el que no es pot fer és utilitzar aquests criteris economicistes en la cultura. Es com si al Museu 

del Prado un quadre hagués estat visitat per 5.000 persones i un altre, només per 50. I diguéssim: 

"Destruïm o baixem-lo al soterrani aquest quadro, que el visita molt poca gent". La cultura no és 

economia, és una altra cosa.  

 

Per què els escriptors en català venen tant pocs llibres a la resta de l'Estat?  

Espanya no ha assumit el seu caràcter plurinacional. Si s'hagués fet una política plurilingüística de 

debò, als nens se'ls hauria ensenyat al menys a llegir i entendre les diverses llengües de l'Estat. Així, 

un adult escolaritzat seria capaç de llegir Josep Pla sense traduir. I un autor català podria vendre en 

la seva llengua a tot l'Estat. Així, els autors catalans no es plantejarien escriure en castellà. Ara, si 

un autor català, amb tot lògica, vol ser llegit el màxim possible, acaba escrivint en castellà. D'aquesta 

manera, la presència del català va desapareixent, i només es llegeix a Catalunya. I poca gent, a més.  

 

Com ha estat rebut el seu llibre a la resta de l'Estat?  

Pràcticament totes les ressenyes i entrevistes que he tingut han estat de Catalunya, Galícia o el País 

Basc. A la resta de l'Estat, el llibre gairebé no ha tingut cap incidència. A la gent li agrada llegir 

opinions que reforcin les seves pròpies, no pas opinions totalment contràries.  

 

 

Informa: www.radiocatalunya.ca 
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Juan Carlos Moreno Cabrera  

 

habla sobre su libro "El nacionalismo lingüístico" (Ed. Península) 

  

eldebat.cat, 14 de septiembre de 2008 

 

El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Carlos Moreno Cabrera ha publicado 

un libro, "El nacionalismo lingüístico" (Península), con una tesis profundamente provocadora: 

que el único nacionalismo lingüístico que existe en el Estado es el español. Y que es muy 

agresivo, como explica en esta entrevista con eldebat.cat. 

 

- ¿En qué consiste el nacionalismo lingüístico? 

- La idea de que se suele tener en España es que el nacionalismo, lingüístico y en general, son las 

reivindicaciones de una serie de regiones que se han empeñado, de forma obsesiva y exagerada, 

que se reconozca su lengua y su cultura. Para que muchos consideran que esta lengua y esta 

cultura están ya reconocidas en la Constitución y que, por lo tanto, toda esta insistencia 

corresponde a un deseo de diferenciarse que va en contra de la sociedad de la globalización. 

 

- Pero usted, en cambio, sostiene que hay un nacionalismo lingüístico por parte española. 

- Al titular así mi libro, seguro que mucha gente lo ha leído con la intención de reafirmar sus 

ideas. Para ellos, la lectura del libro puede resultar insoportable, porque se pone de manifiesto 

una cosa que está oculta, que es el nacionalismo de Estado. Que no se reconoce como tal porque 

se parte de la falacia de que, una vez establecido el Estado, en este caso, el español, se produce 

una superación de todas las diferencias étnicas e identitarias. En el libro demuestro que eso es 

completamente falso. No sólo el Estado no ha trascendido la cuestión nacional, sino que se basa 

en una nación, una cultura y una lengua concreta, que sigue siente la lengua castellana. 

 

- Así, ¿cuál de las dos partes da más muestras de nacionalismo? 

- Es que, según mi definición de nacionalismo lingüístico, no existen ni el nacionalismo 

lingüístico catalán, ni el vasco ni el gallego. ¿Por qué? El principal rasgo definitorio del 

nacionalismo lingüístico es considerar que la lengua propia es superior a las otras. Cosa que no 

tiene sentido con razones estrictamente lingüísticas. Esta idea, que procede de Menéndez Pidal, 

existe en el nacionalismo castellanista. Pero yo no la veo ni en el llamado nacionalismo catalán, 

ni en el vasco, ni en el gallego. Yo no veo a nadie que diga que el catalán es superior al 

castellano lingüísticamente. 

 

- Cosa que sí hace el nacionalismo español, según su libro. 

- El segundo rasgo definitorio es que, como mi lengua es superior, estoy haciendo un favor a los 

otros si se la impongo. Tampoco veo eso en el llamado nacionalismo catalán. Los catalanes no 

pretenden que se hable catalán en Málaga o en Castilla-La Mancha. Yo no sé de ningún 

catalanista que defienda eso. En cambio, los castellanistas sí que defienden que el castellano sea 

dominante en Cataluña, que sea su lengua principal. Aunque lo disfrazan al hablar de "lengua de 

comunicación" o "lengua de encuentro". De mi libro se deduce que, si aplicamos estos criterios, 
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no existe el nacionalismo lingüístico catalán, vasco ni gallego. Mucha gente me ha echado en 

cara que no critico la "imposición del catalán". Pero, ¿qué imposición? Si yo digo que en Castilla 

se hable castellano, ¿eso es una imposición? Por tanto, si los catalanes dicen que el catalán tiene 

que ser la lengua predominante en Cataluña, ¿eso es una imposición? 

- Pero los nacionalistas españoles no suelen decir abiertamente que el castellano debe ser la 

lengua dominante. Lo que hacen es argumentar los derechos individuales de los hablantes. 

- Se habla de derechos individuales, pero las lenguas existen dentro de de una comunidad 

lingüística, no se trata de individuos aislados. Si yo me voy a Alemana, puedo tener todo el 

derecho del mundo a hablar castellano, pero tengo que hablar alemán. Porque me estoy 

integrando en un colectivo con unas relaciones lingüísticas donde predomina el alemán. Hablar 

de derechos individuales en cuestiones lingüísticas no tiene sentido. Y cuando critican que el 

catalán comience a adquirir predominio en ciertos ámbitos, lo hacen porque eso conlleva la 

pérdida del predominio absoluto, en estos mismos ámbitos, del castellano. Cuando critican eso, 

aunque no lo digan abiertamente, están poniendo de manifiesto que lo que temen los 

castellanistas no es que el castellano desaparezca de Cataluña, como dicen ellos. A nadie con dos 

dedos de frente se le ocurre que el castellano pueda desaparecer de Cataluña, es una estupidez 

pensarlo. En realidad, lo que expresan es su temor a que el castellano pierda el predominio 

absoluto en Cataluña. 

 

- En cambio, sí que hay estudiosos que afirman que el catalán corre cierto peligro de 

extinción. 

- Depende de con qué otras lenguas lo compares. Si comparamos el catalán con el aragonés, pues 

no está en peligro de extinción. Pero el catalán se compara con otras lenguas de su nivel 

demográfico. El catalán es una lengua europea muy importante desde del punto de vista 

demográfico y no está en peligro de extinción. Ahora bien, en los Países Catalanes el catalán no 

es la lengua dominante, eso está claro. Y hay muchos terrenos en los que no logra hacerse con 

este dominio. Por dominio no debemos entender nada negativo, sino que sea la lengua de uso 

habitual, la lengua por defecto. Cosa que sería lógica. Cuando se convive con una lengua 

poderosa desde el punto de vista demográfico, económico y político como es el castellano, los 

avances son muy difíciles. Nunca se puede decir que el catalán esté fuera de peligro, 

precisamente porque convive con el castellano. 

 

- Por este mismo motivo, ¿son apropiadas las medidas de fomento de la lengua tales como 

la inmersión lingüística? 

- La única inmersión lingüística que conozco es la del castellano. En Cataluña no hay inmersión 

lingüística. Si en Cataluña se usa el catalán en la escuela, eso me parece normal. ¿Diríamos que 

enseñar en castellano en Madrid es inmersión lingüística? Yo no lo diría. Por inmersión 

entendemos lo que ocurre cuando una lengua oficial no es la lengua de la población y se obliga a 

usar esta lengua en la escuela, cosa que pasa en muchos países del mundo. En Nigeria, la lengua 

de la escuela es el inglés, y cualquier niño que se quiera escolarizar tiene que aprender inglés. 

Que no lo habla ni él ni nadie de su familia. Porque el inglés, y ésta es la cuestión, no es una 

lengua de Nigeria, es una lengua impuesta por las potencias coloniales. Pero el catalán no es una 

lengua impuesta por las potencias coloniales, es la lengua propia de Cataluña. 

 

- Usted, en su libro, diferencia entre bilingüismo aditivo y sustitutivo. ¿Cuál es el caso en 

Cataluña? 

- El bilingüismo que se dice promover desde el centro es teóricamente aditivo. Es decir, que yo 

añado mi lengua a la autóctona y ambas conviven. Pero en el 90% de los casos, en realidad, es 

un bilingüismo sustitutivo, en que se pretende que la lengua nueva acabe sustituyendo a la 

autóctona. Si a un niño catalán se le educa en castellano, porque hay muchos más libros, más 

programas de TV, más oportunidades, lo que se propicia es que el niño diga: "Ah, yo hablo en 

catalán con mi familia, pero a mí lo que me interesa es el castellano, porque me da más 

posibilidades". Precisamente por eso, el castellano no se habría de enseñar en las escuelas de 

Cataluña. Ya sé que es duro decirlo, que mucha gente me criticará por eso, pero es así. En estos 



momentos hay una situación de desequilibrio muy fuerte en favor del castellano. ¿Cómo la 

corregimos? ¿Apoyando por igual las dos lenguas? Entonces se mantendrá el desequilibrio. La 

única solución es apoyar la lengua autóctona, la lengua propia, mucho más que la otra. Cae por 

su propio peso. 

 

- Pero buena parte de la opinión pública española tiene la percepción contraria, que el 

castellano es una lengua de segunda en Cataluña y que está perseguido. 

- Es que debería ser de segunda, claro que sí. Por las razones que ya he dado. Exactamente igual 

que el catalán es una lengua de segunda en Castilla. En Madrid, si es que existe, el catalán es una 

lengua de segunda o de tercera. Y eso, a todo el mundo le parece muy bien. Que el castellano sea 

una lengua de segunda en Cataluña, a mí no me parecería mal. Pero el caso es que no lo es, que 

sigue siendo dominante en muchos ámbitos. La idea de que el castellano se ha perseguido en 

Cataluña es una manipulación ideológica. Quien ha ido a Cataluña sabe que eso no es así, pero el 

que no ha ido se lo acaba creyendo. Los mismos argumentos sobra esta 'persecución' del 

castellano no se aplican, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico. ¿Qué ocurre cuando se choca 

con un nacionalismo lingüístico más poderoso que el propio, como es el caso del inglés? Que, 

entonces, el ideólogo del nacionalismo lingüístico de la lengua menos poderosa pasa a utilizar 

los mismos argumentos de autoconciencia lingüística que usan los que defienden las lenguas 

periféricas. Sin embargo, en tal caso, ya no les parecen argumentos nacionalistas. Cuando yo 

defiendo el castellano en Puerto Rico, amenazado por el inglés, no soy nacionalista; cuando los 

catalanes hacen eso mismo, entonces sí que se les considera nacionalistas. 

 

- También se suelen invocar razones de mercado o 'darwinistas', como dice usted, para 

justificar el predominio de una determinada lengua. 

- El nuevo discurso del nacionalismo se basa en criterios economicistas. Se dice que hay lenguas 

que tienen un gran mercado y que otras lo tienen pequeño. Eso significa emplear criterios de la 

globalización capitalista, de verlo todo como mercados, productos y clientes. Así es como 

funciona la economía, pero lo que no se puede hacer es utilizar estos criterios economicistas en 

la cultura. Es como si en el Museo del Prado un cuadro hubiese sido visitado por 5.000 personas 

y otro, sólo por 50. Y dijésemos: "Destruyámoslo, o bajémoslo al sótano, que lo visita muy poca 

gente". La cultura no es economía, es otra cosa. 

 

- ¿Por qué los escritores en catalán venden tan pocos libros en el resto del Estado? 

- España no ha asumido su carácter plurinacional. Si se hubiera hecho una política 

plurilingüística de veras, a los niños se les habría enseñado al menos a leer y entender las 

diversas lenguas del Estado. Así, un adulto escolarizado sería capaz de leer a Josep Pla sin 

traducir. Y un autor catalán podría vender en su lengua en todo el Estado. Así, los autores 

catalanes no se plantearían escribir en castellano. Ahora, si un autor catalán, con toda lógica, 

quiere ser leído tanto como sea posible, acaba escribiendo en castellano. De esta manera, la 

presencia del catalán va desapareciendo, y sólo se lee en Cataluña. Y además, poca gente. 

 

- ¿Cómo ha sido recibido su libro en el resto del Estado? 

- Prácticamente todas las reseñas y entrevistas que he tenido han sido de Cataluña, Galicia o el 

País Vasco. En el resto del Estado, el libro casi no ha tenido ninguna incidencia. A la gente le 

gusta leer opiniones que refuercen las suyas, no opiniones totalmente contrarias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



140515 Català té que ser llengua exclusiva 
 

http://www.naciodigital.cat/opinio/8317/tota/altra/cosa 

Tota una altra cosa 

«Defensor de l’oficialitat exclusiva del català, es posiciona contra la discriminació que 

patirien els ciutadans de Catalunya que desconeguessin l’idioma del país on viuen» 

Josep-Lluís Carod-Rovira | Actualitzat el 15/05/2014 a les 00:01h 

 

El doctor Juan Carlos Moreno Cabrera, catedràtic de Lingüística General a la Universitat 

Autònoma de Madrid, va néixer en aquesta ciutat a mitjans cinquantes. El seu currículum ens 

informa que ha format part del comitè científic que la UNESCO va designar per a elaborar el seu 

Informe sobre les llengües del món i que va prendre part en el projecte Eurotyp (Tipologia de les 

llengües d’Europa). Director de la versió espanyola de la The Cambridge Encyclopedia of 

Language, viatger infatigable per a conèixer in situ la realitat lingüística de nombrosos països 

arreu del món, assessor i redactor de diferents publicacions de lingüística, ha publicat nombrosos 

treballs científics i una setzena de llibres, els títols dels quals no deixen lloc a dubtes sobre el seu 

pensament: Lenguas del Mundo, De babel a Pentecostes. Manifiesto plurilingüista, La dignidad 

e igualdad de las lenguas, Crítica de la discriminación lingüística, El nacionalismo lingüístico. 

Una ideología destructiva”, Los dominios del español. Guía del imperialismo lingüístico 

panhispánico. 

 

Ha estat un goig i un privilegi poder compartir unes hores de tracte i conversa amb ell. 

Moreno lluu amb distinció una calba que li dóna, amb el seu vestit de to clàssic, un aire de 

distinció i respectabilitat que, ni de lluny, permet deduir per l’aspecte que ens trobem davant 

d’un científic honest i coherent que és, alhora, un ciutadà veritablement revolucionari contra tot 

tipus d’imperialisme, nacionalisme i dominació. El seu compromís antifranquista a la darrera 

etapa de la dictadura no va ser un episodi generacional, sinó l’expressió d’una convicció 

ideològica profunda. Intel·ligent, hàbil, gat vell, no s’està de riure obertament, amb ganes, davant 

d’afirmacions o fets que li provoquen aquesta desinhibició formal. Arriba al restaurant on hem 

quedat amb un diari en català a la mà, s’adreça al cambrer en català i no fa el més mínim 

comentari en haver de triar els plats d’una carta monolingüe en la mateixa llengua, amb tota 

normalitat. Es limita a beure aigua, però no s’està de demanar una crema catalana... L’atzar fa 

que coincidim en el mateix restaurant amb la consellera d’Educació i amb el comissari del 

Tricentenari, tots els quals el saluden amb satisfacció, un cop els he identificat un personatge que 

coneixen prou. 

 

Professor i conferenciant durant dècades, es troba com peix en l’aigua davant l’auditori que 

ha vingut a escoltar-lo. Aquells que no el coneixen comencen a expressar amb gestos de la cara 

la sorpresa davant el que estan sentint, per part d’un catedràtic de... Madrid! Amb la destresa de 

l’expert i la minuciositat del científic, Moreno comença per abatre el mite de la llengua 

universal. I ho fa demostrant, precisament, que mai com ara no havíem necessitat tant el servei 

de traductors i intèrprets i ser competents en altres idiomes i no en un de sol. El món no camina 

cap al monolingüisme, diu, sinó cap al multilingüisme i cap altra llengua no ocuparà el seu lloc. 

Els instruments automàtics de traducció, sentencia, van en contra de la pretesa llengua única, 

també i sobretot a internet. Amb la digitalització de milers de llengües del món es digitalitzen 

també els coneixements de milions de persones. La humanitat, doncs, va cap al multilingüisme i 

és, justament, l’imperialisme lingüístic el que va contracorrent de l’evolució de la humanitat. 

Posa l’exemple de la Wikipèdia, en centenars de llengües, la segona de les quals, en nombre 

d’articles després de l’anglès, és l’holandès i la quarta el suec, malgrat que la majoria de parlants 

d’un i altre idioma saben també anglès, però com que s’estimen la seva llengua no renuncien pas, 



sinó tot al contrari, a incorporar el seu idioma per a aquesta funció de consulta. 

 

Allà, però, on la posició de Moreno apareix amb una claredat inusual és quan es refereix al 

règim de llengües a la futura Catalunya independent. Defensor de l’oficialitat exclusiva del 

català, es posiciona contra la discriminació que patirien els ciutadans de Catalunya que 

desconeguessin l’idioma del país on viuen i per això en defensa l’escolarització només en 

aquesta llengua, per a garantir una veritable igualtat d’oportunitats que no és possible mentre hi 

hagi catalans que no saben català. Assegura que una llengua com el castellà, oficial a vint estats 

del món i parlada per centenars de milions de persones en diferents continents, no ha de patir 

gens ni mica perquè no sigui oficial a Catalunya, ja que el seu futur no depèn en absolut del seu 

estatus legal al nostre país. Moreno sap molt bé que no n’hi ha prou amb ensenyar un idioma a 

l’escola, si després no és present en tots els àmbits d’ús i per a totes les funcions pròpies d’un 

idioma viu i útil. Diu que, al costat d’una llengua tan potent com l’espanyol, el català sempre 

estarà amenaçat i que la història demostra com l’oficialitat del castellà sempre s’ha emprat per a 

frenar els avenços del català en determinats àmbits. Afirma, fins i tot, que, de fet, ni tan sols 

caldria que l’espanyol fos oficial a Espanya, atesa la seva fortalesa en tots els dominis. 

 

Moreno és un demòcrata i , a més, un home de fermes conviccions d’esquerres. Com a 

demòcrata defensa el dret del poble català a l’autodeterminació, amb espoli fiscal o sense, amb 

bon tracte per part d’Espanya o bé no, simplement perquè creu que només als catalans correspon 

decidir sobre el seu futur. Com a persona d’esquerres, se sent solidari amb totes les causes justes, 

arreu del món, i fustiga el capitalisme amb la mateixa naturalitat i idèntica passió a l’emprada per 

a combatre tota mena d’imperialismes lingüístics, protagonitzats sovint per persones que només 

saben una sola llengua –la seva- i n’ignoren totes les altres. Sé que és injust generalitzar, però hi 

estem tan poc avesats, a biografies com aquestes, que Juan Carlos Moreno Cabrera no sembla 

espanyol. Amb persones així sempre ens hi podrem entendre i seran benvingudes al nostre país, 

perquè no s’arreceren rere l’insult, ni s’aixopluguen en l’amenaça, ni branden la por o la mentida 

com a estendard. Respecte, doncs, per a aquells que ens respecten, no sols de paraules, sinó que 

ho demostren amb les seves obres i l’exemple de la seva quotidianitat. El doctor Moreno és, de 

fet, tota un altra cosa... 
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'Com que no pot imposar el castellà, el govern espanyol utilitza instruments jurídics i 

polítics de tota mena per evitar l'escola catalana que volen els catalans.' Ho diu Juan 

Carlos Moreno Cabrera, catedràtic de lingüística general de la Universitat Autònoma de 

Madrid, que fa temps que ha esdevingut una de les poques veus crítiques contra el 

nacionalisme espanyol excloent. En aquesta entrevista (vídeo) diu que es considera 

marxista però que, per damunt de tot, és demòcrata i per això defensa el dret de decidir 

dels catalans. En el darrer llibre, 'Los dominios del español. Guía del imperialismo 

lingüístico panhispánico' (2014), descriu i esmena els arguments lingüístics que fa 

servir el nacionalisme espanyol per imposar la seva llengua sobre les altres. 

Dissabte va haver-hi una gran manifestació per a defensar el model d'escola 

catalana. Què us sembla?  

—Què en pensi no és pas important. El model educatiu de Catalunya ha estat escollit 

pel poble de Catalunya a través dels seus legítims representants al parlament català. És 

un model que ha estat debatut i sotmès a controls democràtics: compta amb un consens 

amplíssim. Tanmateix, des de l'estat espanyol s'intenta impugnar. Cal saber la veritat.  

 

—Jaume Sastre ha fet vaga de fam durant quaranta dies i no ha aconseguit 

dialogar amb el govern. La veieu greu, l'agressió a la llengua a les Illes i al País 

Valencià?  

—I tant. L'agressió contra l'educació en català és evident. L'escola no és la solució per 

al català, però sense escola no hi haurà català. L'única garantia perquè el català 

sobrevisqui és que l'aprenguin les noves generacions. És imprescindible que tots els 

ciutadans sàpiguen la llengua; si no, hi hauria ciutadans de primer ordre i de segon 

ordre, hi hauria discriminació lingüística. La voluntat dels catalans és tenir un model 

integrador que asseguri que tothom sàpiga castellà i català.  

 

—Al País Valencià hi ha alumnes que no poden estudiar en català i a Catalunya 

cinc escoles han estat obligades a fer el 25% de les classes en castellà. 

—Sí, el model que s'aplica al País Valencià és el que el govern espanyol voldria que 

s'apliqués a Catalunya. És un model de supremacia de l'espanyol sobre el català. Com 

que el govern espanyol no ho pot imposar, fa servir instruments jurídics i polítics de 

tota mena per evitar que l'escola catalana obeeixi a la voluntat de qui ha d'obeir, el 

poble català. Hi ha molta pressió perquè s'estableixi un sistema de supremacia de 

l'espanyol que el poble no vol.  

 

—I com es pot defensar l'escola en català a les Illes i al País Valencià? 

—La primera cosa que caldria és fer fora la dreta, el PP. Ho veig complicat perquè si 

després de tots els casos de corrupció no s'ha aconseguit… Tanmateix, espero que el 

poble es desperti.   
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—Sou crític amb la manca de defensa del dret d'autodeterminació a l'estat 

espanyol. 

—Sí, ni les esquerres no el defensen. S'ha vist clarament amb el PSC, com que no han 

defensat obertament aquest dret, el partit s'ha abocat a una crisi profunda.  

 

—L'entrada de Podem al panorama polític espanyol no us fa canviar d'opinió? 

—No, certament. La majoria dels espanyols d'esquerres no volen ni sentir parlar del 

dret d'autodeterminació. De fet, no reconeixen ni el poble català ni el basc. Diuen que 

la gent d'esquerres ha de reivindicar l'internacionalisme, i em sembla bé. Tanmateix, 

primer cal reivindicar la democràcia i si un poble vol autodeterminar-se és 

completament democràtic. Un poble existeix quan té consciència de ser-ho i reivindica 

les seves arrels culturals i de tota mena. En aquest cas, el poble català demana a crits 

d'exercir el dret d'autodeterminació. En això coincideixo amb Pablo Iglesias: qui sóc jo 

per a dir què ha de fer o què ha de demanar el poble català? 

 

—Ja tenim data i pregunta per al referèndum. Això ha fet canviar la percepció 

que té l'estat espanyol del moviment independentista? 

—Jo no veig cap moviment en aquest sentit, ni crec que el vegem mai.  

   

—I l'abdicació de Juan Carlos, n'és una conseqüència? 

—Penso que la monarquia és incompatible amb el dret d'autodeterminació dels pobles. 

Si per desgràcia es proclama Felipe com a successor serà una derrota de la democràcia i 

del moviment per la llibertat.  

 

—Els vostres estudiants accepten la diversitat lingüística de l'estat espanyol?  

—Tinc estudiants de moltes menes i de molts orígens. Hi ha moltes sensibilitats 

diferents. Noto una certa resistència envers el multilingüisme a l'estat. Hi ha estudiants 

que protesten quan poso lectures en català i, en canvi, quan en poso en anglès ningú no 

diu res. Precisament, he observat que darrerament es fa servir l'anglès per atacar el 

català i l'èuscar. L'anglès és important, però no és l'única llengua.  

 

—L'espanyol ha de ser oficial en la Catalunya independent?  

—Torno a dir que no és important què en pensi jo. Però cal tenir en compte que tots els 

problemes que hi ha actualment arran de les impugnacions del Tribunal Constitucional 

espanyol i del Suprem contra l'ensenyament en català es deuen, entre més coses, al fet 

que l'espanyol és llengua oficial. La reflexió que faig és que si l'espanyol no fos oficial 

totes aquestes accions jurídiques no es podrien emprendre. Per tant, en una possible 

Catalunya independent, caldria aprendre la lliçó. Evidentment, l'espanyol es parla a 

Catalunya i es continuarà parlant, no n'hi ha cap dubte!       

 

—Hi ha qui defensa que una Catalunya independent no hauria de tenir cap 

llengua oficial.  

—No em sembla bé. L'oficialitat és un instrument que l'estat empra per a imposar i 

enfortir una llengua. En el sentit legal del mot, caldria imposar la llengua catalana a 

Catalunya. Per què? Perquè el català és la llengua comuna i ho ha de continuar essent. 

Ha de ser la llengua predominant i no en un sentit negatiu, sinó com l'alemany és la 

llengua predominant a Alemanya.  
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Juan Carlos Moreno Cabrera: “L’espanyolisme lingüístic 

presenta una imposició com si fos una situació natural” 

• Ignasi Franch   dimecres, 26 agost 2015 

 

Moreno Cabrera critica uns discursos supremacistes que, al seu parer, dominen el món filològic 

espanyol / TXALAPARTA 

 

Catedràtic de Lingüística a l’Universitat Autònoma de Madrid, Juan Carlos Moreno 

Cabrera continua la tasca empresa amb títols anteriors com ‘La dignidad e igualdad de 

las lenguas’. A ‘Errores y horrores del españolismo lingüístico‘ analitza els discursos 

que, des de l’àmbit acadèmic, suggereixen una superioritat objectiva de l’espanyol 

respecte a les altres llengues oficials a l’Estat. 

 

Com definiries breument aquest espanyolisme lingüístic que esmentes al títol del 

teu llibre? 

És un intent d’ocultació, d’una manera científica entre cometes, de la imposició d’una 

llengua. Es creen una sèrie de mites que tenen a veure amb la configuració de 

l’idioma l’imposició del qual s’intenta justificar. Se li atribueixen unes 

característiques que fan gairebé inevitable que s’estengui. Es parla d’aquestes 

propietats lingüístiques per intentar desplaçar els orígens socials, polítics i econòmics 

de la imposició. 

Sovint s’escenifica una normalitat, parlar espanyol, davant l’excentricitat de 

parlar altres llengües. Aquest tipus de valoracions dels idiomes amb menys 

parlants abunden també en altres estats? 

En general, les idees del nacionalisme lingüístic espanyol són molt similars a les de 

l’imperialisme lingüístic en general. Ho podem veure amb l’anglès, al qual se li donen 

unes característiques que no té, com que tothom el parla. També es diu que tothom 

entén l’espanyol i que té unes característiques que el fan intrínsecament intel·ligible. 

Entre elles, que té només cinc vocals. Des de fa anys que ho vaig dient: cap argument 

justifica que una llengua amb cinc sons vocàlics és més fàcil d’aprendre. A més, 

l’espanyol conté alguns aspectes d’extrema dificultat, com tenir 1.100 verbs irregulars 

i 69 models de conjugació. M’estranya que aquesta característica, compartida amb 

altres llengües romàniques, s’oculti. Jo em pregunto que pesa més en la facilitat per 

aprendre un idioma, que tingui cinc vocals o 1.100 verbs irregulars. 
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Fent èmfasi en aquestes presumptes facilitats lingüístiques i avantatges 

comercials d’usar una mena de llengua franca, s’insisteix en el fet que l’espanyol 

no s’ha imposat. I això és absurd, pensant només en la colonització americana. 

És clar, però així es justifica el caràcter internacional de la llengua. S’explica que, en 

un moment determinat, la llengua de Castella va patir una mena de transformació 

d’eruga a papallona: es va convertir en una llengua supranacional, amb unes 

característiques que sobrepassaven l’àmbit local i que feien que tingués èxit no 

solament a la Península Ibèrica. Alguns autors volen retrotraure aquest procés fins a 

l’Edat Mitjana. Aquesta presumpta conversió del castellà en una cosa anomenada 

espanyol no té cap sentit. Una llengua no es converteix en quelcom superior. No hi ha 

llengües locals i llengües universals, ètniques i supraètniques: són totes iguals. 

Escrius que “és una obligació pels que pertanyem a la nació dominant (…) que 

denunciem tant aquest domini com la ideologia que sustenta aquesta 

justificació”, i realitzes aquesta denúncia a través dels teus llibres. Uses paraules 

incòmodes com supremacisme o imperialisme, parlant de realitats passades i 

actuals. Com s’han rebut els teus treballs a l’Espanya més monolingüe? 

Doncs… no s’han rebut bé, evidentment. Jo intento desmuntar un discurs que és 

absolutament dominant i generalitzat, que fins i tot té implantació a Catalunya o al 

País Basc. Utilitzant eines de coneixement lingüístic, intento rebatre les 

manipulacions que presenten una imposició com si fos una situació natural, nascuda 

de característiques objectives. 

 Cites fragments d’assajos que projecten una mena de supremacisme lingüístic. 

Creus que aquest és el discurs dominant en el món acadèmic? 

Sí, sens dubte. El problema és que no és només debat periodístic, de saló o de 

conversa de cafè, sinó que ve refrendat a l’acadèmia per filòlegs com Menéndez Pidal, 

que han tingut i tenen molt de pes. Aquest es mou en uns nivells d’autoritat lingüística 

i científica que descol·loquen la gent que no és especialista. 

I legitimen decisions polítiques… 

Evidentment. Són raonaments fets a posteriori per justificar una situació de domini. 

S’utilitzen per fer callar. És el que fan molts economistes que, per justificar el 

capitalisme actual en putrefacció, s’inventen un munt de fórmules matemàtiques: 

surten a la televisió omplint pissarres amb números per afirmar que només pot existir 

el capitalisme. Afortunadament, la història indica que cap model econòmic perviu 

eternament. El capitalisme caurà, veurem en quines condicions. 

Pel que expliques, el món acadèmic va pel mateix camí que la RAE, que fa 

propaganda de la fortalesa de la llengua i és un actor rellevant en la seva 

exportació. Que opines d’aquesta visió dels idiomes com a productes que 

competeixen en una mena de mercat lingüístic? 

Que totes les coses de què hem parlat, com la conversió d’una llengua local en 

supralocal, s’usen també per a justificar l’expansió de les empreses capitalistes. 

Multinacionals de capital fonamentalment espanyol fan negoci a Amèrica i exploten 

els americans amb suport de l’Estat. S’addueix que aquestes empreses tenen més drets 

a implantar-se a l’Amèrica Llatina perquè l’espanyol ens agermana, perquè és un actiu 

econòmic positiu que beneficia a tothom. En realitat, només beneficia a aquestes 

companyies. Als indígenes se’ls va dir que aprenent espanyol sortirien de la misèria, i 

ara se’ls diu ho aconseguiran estudiant anglès. Però el problema no són els idiomes, 

sinó el capitalisme opressor i la dictadura del capital internacional financer. 



Connectaries aquests elogis de la quantitat de parlants, del potencial comercial 

de les llengües, amb el funcionalisme neoliberal? Es prioritza la utilitat de la 

llengua en el mercat global, per sobre de la diversitat i la cultura… 

Sí, es diu que hi ha un mercat lingüístic amb idiomes que tenen més valor o menys 

valor. L’anglès val molt, l’espanyol val molt i el català no val res. A mi em sembla 

molt bé que s’imparteixi i s’estudiï anglès. Però em sembla menyspreable i criticable 

que es digui a la gent que, si no el sap, és pràcticament analfabeta. No aprendre català, 

en canvi, no importa, i aquí es veuen les relacions de desigualtat entre idiomes. 

L’anglès ens l’estem imposant a nosaltres mateixos basant-nos en idees falses com 

que tothom l’aprèn o que ens servirà per trobar feina. A Catalunya, una persona hauria 

de tenir més oportunitats d’aconseguir feina amb el català que amb l’anglès. En canvi, 

molta gent inverteix moltes hores, molts diners i molt esforç en aprendre una llengua 

que difícilment dominarà i no li servirà pràcticament per a res. S’està creant una mena 

de proletariat lingüístic de l’anglès, milers de persones que el balbucegen. 

Dediques moltes pàgines a la situació de l’eusquera a Navarra. Què té de 

significativa? 

Que allà, com a les Illes Balears, tenen els problemes derivats de la imposició de 

l’espanyol i també de l’anglès. Els plans del trilingüisme han despertat l’inquietut de 

molts educadors perquè es tracta l’anglès com si fos una llengua nacional, quan és una 

llengua estrangera que no pot estar en peu d’igualtat amb el castellà, el català, o 

l’euskera. Evidentment, aquest trilinguisme oficial està perjudicant l’idioma més 

feble. 

Cites a lingüístes que volen eliminar idiomes com el català o l’eusquera, o com a 

mínim parcelar-los: evitar que s’extengui com qui vol evitar que es propagui una 

epidèmia… 

És que, segons l’espanyolisme lingüístic, la seva llengua tendeix a expandir-se per la 

seva naturalesa supraètnica i per les seves qualitats. En canvi, quan el català, 

l’eusquera o el gallec tenen èxit en un territori on l’espanyol era fort, s’interpreta que 

s’ha imposat. Com es considera que aquests idiomes no han arribat al nivell 

universalista de l’espanyol, la seva expansió és lesiva per a les poblacions perquè 

s’usa menys la llengua ‘bona’ i s’usa més una llengua local. Però totes les llengues 

són locals! 

I creus que la divulgació crítica debilita l’espanyolisme lingüístic, o que és difícil 

de combatre? 

És difícil de combatre per un motiu molt senzill: la gent no és ximple, però té molts 

prejudicis amb les llengües, com que hi ha idiomes superiors i inferiors. I aquests 

discursos no sols no els contrarestren, sinó que se n’aprofiten i els reforcen. Un dels 

objectius de la ciència és eliminar els prejudicis, i l’espanyolisme lingüístic no sols no 

els vol eliminar, sinó que els sustenta presentant arguments presumptament científics. 

És molt greu i per això ho denuncio. 

 

 


