
Les meves paraules inicials no poden ser més que per agrair l’encert d’aquesta inicia-
tiva del doctor Joan Martí i Castell i del professor Isidor Marí i Mayans, en el marc del
CUIMPB - Centre Ernest Lluch, sobre «El multilingüisme a les universitats en l’espai
europeu d’educació superior». A les portes de les primeres concrecions de l’anome-
nat «procés de Bolonya» en el nostre Estat, la reflexió sobre les condicions de com cal
abordar la nova realitat més multilingüe, més multicultural i més oberta i flexible
que fins ara, ens dóna també l’oportunitat de repensar la nostra situació i definir les
línies estratègiques del nostre futur com a universitats de parla catalana.

Permeteu-me començar per una interpretació personal, la qual no estic segur
que sigui completa ni té la pretensió de ser-ho, del procés de Bolonya: us presentaré
la meva lectura o la meva pel·lícula personal del que suposa com a transformació
«revolucionària» de la realitat universitària europea. El procés de Bolonya significa,
en una primera aproximació intuïtiva, la configuració inicial d’un sistema europeu
—en el sentit més ampli del terme, no només comunitari— d’ensenyament super-
ior articulat sobre tres grans pilars:

— El primer, una nova estructura (o arquitectura) acadèmica basada en l’arti-
culació grau / postgrau / doctorat, que pot prendre diferents formes, tot i que al-
gunes siguin més excepcionals i minoritàries que d’altres —conegudes per l’arqui-
tectura de cursos com a 3 + 2, o 4 + 1, o 4 + 1 + 1.

— El segon, l’establiment d’uns estàndards de qualitat universitària i de meca-
nismes externs autònoms per avaluar-la i acreditar-la.

— I, finalment, un canvi en les formes de docència tradicional, incorporant
noves metodologies docents en el marc de la formació en competències i habilitats.
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Aquesta triple realitat, que, hi insisteixo, no vol ser exhaustiva, significa, pel que
ens afecta al debat d’avui, les característiques següents:

— La configuració d’un sistema homogeni europeu pel que fa a l’ensenyament
superior, amb vocació de poder ser reconegut, o com a mínim intel·ligible, a escala
mundial. Sorgit de la voluntat de l’Europa comunitària de dotar-se d’un model
d’ensenyament superior adequat per als nivells de desenvolupament i competitivi-
tat mundials, el procés de Bolonya i, posteriorment, pel que fa a la recerca, el procés
de Lisboa traspassen les fronteres de la Unió Europea, apostant per la compatibilitat
més àmplia de l’ensenyament superior.

— Pel que fa a la mobilitat, la recent reformulació dels programes europeus, i
en especial del Sòcrates/ERASMUS, sota el paraigües del Livelong Learning, compor-
ta ja una clara orientació cap a la potenciació de les estades de mobilitat al llarg de la
formació de grau i postgrau, sobre la base de matrícula en la universitat d’origen.

— La novetat apareix en el postgrau: la tendència del model és que un tant per
cent important dels alumnes —potser al voltant d’un 30 %— cursin els seus estudis
de postgrau en una universitat diferent de la del grau, cercant la institució que mi-
llor s’adapti a la formació requerida. Aquí l’excel·lència, l’alineament recerca/docèn-
cia i les capacitats d’acollida (facilities) prenen tot el seu sentit. Tinc la sensació que la
Xarxa Vives apareix en aquest context amb una nova potencialitat —com a espai
universitari culturalment i lingüísticament coherent, amb una proximitat geogràfica
entre centres força atractiva, i amb una bona tradició d’activitats interuniversitàries i
de procediments de gestió acadèmica i reconeixement força automàtics— pel que fa
a mobilitat d’estudiants per fer el postgrau.

— Paral·lelament, les dimensions de mobilitat del personal docent i investiga-
dor i del personal d’administració i serveis prenen nou protagonisme al caliu dels
programes europeus i de les xarxes interuniversitaries (Vives, Santander, Compos-
tel·la, EUA, EPUF...).

Tres dimensions ens interessen en aquest nou context europeu o global:
— Una clara definició de la internacionalització de la universitat, formulada

més enllà (molt més enllà) de les polítiques de captació internacional.
— La conceptualització i configuració de l’«aula multicultural/multilingüe» en

les universitats.
— I la capacitació multilingüe dels titulats i futurs professionals, que hauran de

treballar i relacionar-se en contextos multilingües i estar en condicions de practicar
una mobilitat professional creixent: diferents llengües vehiculars en el currículum.

76 EL MULTILINGÜISME A LES UNIVERSITATS EN L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR

001-158 Multiling Universitats  22/10/2008  11:15  Página 76



Intentem, en una primera aproximació, detectar els punts febles de l’actual rea-
litat universitària pel que fa al nou context i als nous requeriments que aquest ens
proposa. Segons la meva opinió, partim d’un panorama que podríem definir
d’«acomplexat». Les universitats de parla catalana, per diversos motius en els dife-
rents territoris, no han assumit amb normalitat les polítiques lingüístiques, ni han
aconseguit fer-ne un seguiment i avaluar-les d’una manera eficaç. Sovint tenim la
sensació, confirmada per diverses dades, que la realitat d’usos lingüístics no coinci-
deix amb allò que dissenyen les polítiques universitàries, i que l’explicació externa de
la realitat i de les polítiques i normatives sovint està mancada de claredat, refugiant-
se sota una nebulosa d’inconcrecions i dobles sentits.

En part és el fruit d’unes normatives d’usos lingüístics jurídicament qüestionades i
políticament assetjades des de sectors que volien fer de la universitat un artificial camp
de batalla lingüístic intentant presentar la pacífica convivència diària com una fictícia
conflictivitat que pogués arribar a ser real. Les normatives sovint restaven en un segon
pla de publicitat, evitant-les en els discursos públics i debilitant les eines per fer-ne el se-
guiment i controlar-ne l’aplicació. La Carta europea de les llengües regionals i mino-
ritàries, signada i ratificada per l’Estat espanyol, permet a cada estat membre escollir
entre diferents nivells de protecció de les llengües anomenades regionals o minoritàries en
el si del Consell d’Europa —és, com diu algun autor, una Carta a la carta. Doncs bé, pel
que fa a la llengua catalana —o, com diu eufemísticament la ratificació espanyola, 
pel que fa a les llengües reconegudes com a oficials en els estatuts d’autonomia de Catalu-
nya, País Valencià i les Illes Balears, a part de la castellana—, sempre s’opta pel màxim
nivell de protecció —en ensenyament, justícia, administració i serveis públics, mitjans
de comunicació, consum...— excepte en ensenyament universitari, amb l’excusa que
l’autonomia universitària no pot ser envaïda pels poders públics mitjançant la ratifica-
ció de la Carta. Em sembla un exemple prou clar de la realitat que hem viscut.

Conseqüència d’això, però segurament no només d’això, ha estat l’estancament,
si no disminució, de la presència de l’ensenyament en llengua catalana a les aules
universitàries. Aquesta situació de resistencialisme/voluntarisme, d’«acomplexa-
ment» i estancament, ha trobat un aliat en el feble discurs «anglototalitari», que in-
tentava contraposar la necessitat d’incorporar habilitats en llengües estrangeres —i,
en especial, en anglès— a l’ús vehicular de la llengua pròpia.

Però aquests punts febles retraten tan sols una part de la realitat que ha de ser
necessàriament equilibrada, em sembla, amb punts de partida forts que ens perme-
ten encarar amb cert optimisme el nou marc al qual ens aboca la necessària reforma
de l’ensenyament superior europeu.
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En primer lloc, cal fer ressaltar la normalitat convivencial de la vida università-
ria, on la voluntat malsana de portar el conflicte lingüístic no ha trobat lloc, i s’im-
posa, d’acord amb la lògica universalista, «lliureexamista» i tolerant de la institució
universitària, un profitós clima de respecte, comunicació i interès pel coneixement.

En segon lloc, el nou marc jurídic sorgit de l’aprovació del nou Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, és sens dubte més clar, més segur i més garantista que l’ante-
rior. La proclamació del català com a llengua pròpia com a base de l’oficialitat té, a
més, l’eficàcia jurídica per esdevenir llengua d’ús general de les institucions i de les
polítiques de promoció i protecció, i, així, articular-se com a llengua d’ús normal i
preferent o llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en tot
l’ensenyament; i el deure de coneixement de la llengua, en tant que presumpció iuris
tantum, es desenvolupa pel que fa referència al professorat a l’article 6 de la Llei d’uni-
versitats de Catalunya.

I permeteu-me presentar un dels principals punts forts que il·luminen aquest
moment de transició cap a Bolonya, la Xarxa Vives d’Universitats (l’antic Institut
Joan Lluís Vives): efectivament, vint universitats en xarxa —si m’ho permeteu, sòli-
dament enxarxades—, una associació d’universitats sense ànim de lucre que poten-
cia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les
Illes Balears, la Catalunya del Nord i Andorra i també d’altres territoris amb vincles
geogràfics, històrics, culturals i lingüístics, per tal de crear un espai universitari que
permetrà coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la uti-
lització i la normalització de la llengua pròpia.

L’acta de constitució es va signar el 28 d’octubre de 1994 a la ciutat de Morella (els
Ports), on es van reunir els rectors de les tretze universitats fundadores. Actualment,
la Xarxa està formada per vint universitats, que, juntes, representen un col·lectiu su-
perior a les 440.000 persones, de les quals unes 400.000 són estudiants, unes 30.000 són
professors i unes 10.000 són membres del personal d’administració i serveis.

A les universitats que aplega la Xarxa s’imparteixen més de 1.400 titulacions, que
condueixen a l’obtenció de 300 diplomatures, 360 llicenciatures i 740 programes de
doctorat. S’hi ofereixen, així mateix, 60 estudis propis i 930 màsters i cursos de post-
grau. Tots els camps del saber hi tenen presència: belles arts, humanitats, ciències so-
cials, ciències de l’educació, ciències experimentals i mediambientals, ciències de la
salut, arquitectura, enginyeria i educació física.

I el que és més important: més enllà de la mera col·laboració estratègica i funcio-
nal, la Xarxa Vives s’articula sobre uns principis constituents o uns valors compar-
tits, que la doten plenament de sentit i raó de ser:
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— La unitat lingüística de les comunitats universitàries membres, amb vincles
geogràfics, històrics i culturals comuns.

— La col·laboració interuniversitària.
— L’equitat entre totes les universitats.
— El respecte a l’autonomia universitària.
— La democràcia com a forma de govern de la institució.
— La voluntat de projecció i servei conjunt a la societat.

Al voltant d’aquestes idees força, s’han articulat un conjunt d’activitats prou co-
negudes arreu del món universitari de la Xarxa: la guia de cursos d’estiu, el progra-
ma DRAC d’ajuts a la mobilitat interuniversitària, el Programa de cooperació Algè-
ria Universitats, la Biblioteca Virtual, el web de recursos lingüístics, la llibreria virtual
NEU-e i el catàleg de publicacions associat, la participació de ple dret com a membre
fundacional al Fòrum Permanent de les Universitats Euromediterrànies (EPUF), la
col·lecció de clàssics «Bernat Metge», entre d’altres.

Sobta, però, que, davant la bona coordinació i cooperació dels serveis tècnics de
la llengua de les vint universitats, la Xarxa mai no s’hagi dotat d’una política lingüís-
tica pròpia. El respecte constitutiu a l’autonomia de cada membre de la Xarxa, les di-
ferents situacions polítiques dels territoris i el panorama d’assajament polític han
tingut com a resultat curiós que una xarxa que té com a lligam principal la unitat
lingüística i cultural no ha desenvolupat un marc polític propi per als usos lingüís-
tics a les universitats, que, des del respecte a l’autonomia de cada institució, facilités
un marc comú i protocol·litzés situacions complexes orientant i protegint les di-
verses polítiques i normatives internes. Potser —i aquesta és la clau de l’actual mo-
ment de canvi que està vivint la universitat europea— ara és un bon moment.

Des de la Comissió de Política Lingüística de la Xarxa Vives estem treballant en
aquest sentit en diferents possibilitats, que ens permetin la construcció d’un nou dis-
curs lingüístic, que, allunyat del conflictivisme al qual ens havíem vist abocats, ens
permeti una lectura positiva del pluralisme lingüístic a les aules universitàries. Un
discurs a on el català, com a llengua pròpia i vehicular, conviu i s’articula amb la res-
ta de llengües, dotant els estudiants i els docents de les eines tècniques i de les habili-
tats per assolir, d’una manera adequada amb els objectius docents de cada disciplina,
un nivell d’excedència en un context multilingüe enriquidor i creatiu.

L’experiència d’arribada d’estudiants d’ERASMUS ens ha servit com a laboratori
excepcional per demostrar que aquesta és una realitat possible, i per a la qual estem
especialment ben preparats, ja que hem desenvolupat un conjunt de bones pràc-
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tiques d’acollida i convivència multilingües. La diversitat lingüística a les nostres
aules és i ha estat una realitat normalitzada, positiva i enriquidora, que ens permet,
ara, recollir una experiència de valor excepcional per afrontar d’una manera reeixida
la nova situació de pluralitat lingüística a què condueix la construcció de l’espai eu-
ropeu d’educació superior.

Les línies de treball que la Comissió de Política Lingüística de la Xarxa Vives po-
dria assolir en aquest context passen per l’elaboració d’un marc de referència norma-
tiu i de pràctiques protocol·litzades comú basat en el pilar de la seguretat lingüística
de l’estudiant i l’aportació de recursos i habilitats al conjunt de la comunitat univer-
sitària; la realització d’una tasca d’observació del multilingüisme universitari que
permeti l’intercanvi i el disseny de programes conjunts; la realització de continguts
per a materials de promoció orientats a la creació d’un clima de confiança lingüísti-
ca; el reforç i la continuïtat de la tradició de compartir recursos lingüístics; l’impuls
de nous programes en la línia del programa DRAC, orientats ara a la captació inter-
xarxa d’alumnes per als nous màsters europeus; la vertebració amb altres xarxes uni-
versitàries especialment properes i estratègiques (regió dels Pirineus, Mediterrani,
xarxes sectorials per àmbits del coneixement...), i el treball en un disseny interuni-
versitari de l’aula multicultural i la internacionalització global de la vida università-
ria.

En conclusió, cal un nou paper de la Xarxa Vives en política lingüística, a les
portes de la construcció de l’espai europeu d’educació superior, capaç d’un lideratge
al voltant del discurs multilingüe, superador del discurs acomplexat, i possibilitador
de noves i fructíferes actuacions interuniversitàries.
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