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de l’educació  obligatòria a Catalunya
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Mercè Solé i Mireia Trenchs Parera

Societat Catalana de Sociolingüística

Introducció

Després del tràgic parèntesi encetat per la Guerra Civil, els anys seixanta del segle 
passat s’inicia un procés de despenalització de l’ensenyament de la lengua nati-
va a les escoles, d’una a tres hores setmanals, en una època en què les coopera-

tives de famílies i/o de mestres fan, sovint de manera clandestina, una feina ingent per 
ensenyar el català. Els moviments de recuperació de pedagogies actives, impulsades du-
rant la Segona República, hi contribueixen d’una manera notable, amb la reflexió crítica, 
amb la creació de materials didàctics i amb cursos de reciclatge de mestres, primer sota 
l’empara de la institució Rosa Sensat i després, també, sota l’aixopluc d’altres entitats.

L’Estatut d’autonomia de 1979 i la Llei de normalització lingüística de 1983 són els 
marcs de discussió sobre com ha de ser l’escola catalana, tenint en compte que la llen-
gua familiar d’infants i adolescents no és única. És raonable pensar que va existir (i 
que continua existint) un acord quasi unànime respecte a l’opció de no separar els 
infants en escoles o línies diferents en funció de la llengua de la família. És en aquest 
marc que es consolida el que tècnicament s’ha anomenat model de conjunció lingüís-
tica i es creen els programes d’immersió, adreçats a escolaritzar en català l’alumnat 
que no l’empra en família. Als anys noranta, el català acaba de generalitzar-se com a 
llengua vehicular del conjunt del sistema escolar, un principi que el 1998 es consolida 
en la nova Llei de política lingüística; i els mitjans de comunicació ofereixen emis-
sions en català específicament adreçades a la població infantil i juvenil. La dècada del 
2000 aporta canvis notables a l’escola per l’arribada de noies i nois procedents de di-
verses parts del món, la qual cosa motiva la creació de les aules d’acollida, dels ano-
menats plans d’entorn i d’altres instàncies que havien d’afavorir la integració a l’esco-
la d’aquesta nova població dins el que va ser el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social. 
Alhora, es comencen a debatre fórmules per a l’educació intercultural i per a l’ense-
nyament de llengües addicionals, que cristal·litzen en el document El model lingüístic 
del sistema educatiu de Catalunya, de 2018.

L’educació lingüística durant l’escolarització obligatòria a Catalunya ha estat ob-
jecte de conflictivització social, instigada sobretot des d’instàncies polítiques i medià-
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tiques d’àmbit estatal, i ha concitat la mobilització tant de sectors favorables com de 
sectors contraris. L’oposició al model comença a despuntar a principis dels noranta, 
però agafa embranzida durant la discussió del nou Estatut d’autonomia de 2006, i 
presenta ramificacions en els terrenys mediàtic, polític i judicial que arriben fins avui.

Després de dècades d’ensenyament del català, durant les quals s’han observat can-
vis notables quant a la demografia i s’ha incorporat una perspectiva plurilingüe a 
l’educació obligatòria, la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), filial de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, va considerar pertinent debatre sobre els aspectes següents: 
els resultats del model educatiu de Catalunya, la capacitat d’adaptació dels seus 
agents davant els canvis i les noves demandes socials, la conflictivització del model 
des d’instàncies diferents i, finalment, el paper d’entitats socials i audiovisuals en el 
foment de l’ús del català entre infants, adolescents i joves. El debat es va organitzar en 
un cicle de quatre taules rodones en format virtual (vegeu-ne el programa a la tau-
la 1), que es van desenvolupar des del desembre de 2020 fins al març de 2021, i en què 

Taula 1
Programa i participants en el cicle El model lingüístic de l’educació obligatòria a Catalunya

Sessió Data Participants Moderació  
i relatoria

Taula 1: «Principis  
i resultats del model 
de conjunció en 
català»

Dimecres 
9 de 
desembre 
de 2020

Joaquim Arnau (Universitat  
de Barcelona)
Francina Martí (presidenta  
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat)
Carme Rider (presidenta de la Societat 
Catalana de Pedagogia)
F. Xavier Vila (Universitat de Barcelona)

Miquel Àngel 
Pradilla 
(moderador)
Luci Nussbaum 
(relatora)

Taula 2: «Reptes  
i oportunitats de 
l’educació lingüística 
a Catalunya:  
la realitat dels 
centres educatius»

Dimecres 
13 de 
gener  
de 2021

Xavier Diez (portaveu nacional 
d’USTEC·STEs)
Puri Pinto (docent de secundària)
Xavier Planàs (docent de primària)

Llorenç 
Comajoan-
Colomé 
(moderador, 
UVic-UCC)
Mercè Solé 
(relatora)

Taula 3: «La 
conflictivització de 
l’educació lingüística 
a Catalunya»

Dimecres  
10 de 
febrer  
de 2021

Àlex Gutiérrez (periodista, diari Ara)
Pere Mayans (professor de secundària)
Eva Pons Parera (Universitat  
de Barcelona)

Joan Pujolar 
(moderador)
Maria Sabaté-
Dalmau (relatora)

Taula 4: «L’ús  
de la llengua catalana 
entre infants, 
adolescents i joves  
en contextos  
no escolars»

Dimecres  
10 de 
març  
de 2021

Arnau Rius (Canal Malaia)
Ernest Rusinés (Departament 
d’Assessorament Lingüístic  
de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals)
Ivan Solivellas (Plataforma per  
la Llengua)

Alexandra 
Monné 
(moderadora)
Mireia Trenchs 
(relatora)

Font: Elaboració pròpia.
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van participar diverses persones expertes i membres de la Junta de la SOCS en el pa-
per de persones moderadores i relatores.

A continuació es presenta una síntesi dels resultats del debat en cada taula. Aques-
ta síntesi ha estat elaborada per les relatores, que han comptat amb la col·laboració, 
en cada cas, de qui va participar i de qui va moderar les sessions.

Taula 1.  «Principis i resultats del model de conjunció en català»

Aquesta sessió, moderada per Miquel Àngel Pradilla, va iniciar-se amb una prime-
ra ronda d’intervencions centrades en els trets essencials i els resultats més destacats 
del model d’educació lingüística de Catalunya d’acord amb la visió de les persones 
participants.

Joaquim Arnau, el primer ponent a intervenir, va remarcar que es tracta d’un pro-
grama de bilingüisme additiu, en el qual el català té un paper principal perquè el 
model va ser pensat sobretot per a escolars de famílies castellanoparlants. Amb la 
nova migració, superior a la d’altres països de la Unió Europea en el mateix temps 
(26 % de la població escolar), els paràmetres han variat. L’Administració ha respost a 
aquest repte amb la creació de les aules d’acollida, els programes de transició a l’aula 
ordinària, l’augment de recursos humans i una certa voluntat de formació del profes-
sorat. La incorporació de tots els escolars al sistema ha estat difícil, com també ho ha 
estat la formació de professorat per a l’acollida en tan poc temps.

Sense voler generalitzar, Arnau va afirmar que, a partir d’observacions en algunes 
aules d’educació infantil i d’inici de primària, amb una presència quasi absoluta de 
nouvinguts parlants de diverses llengües, amb professorat preparat i amb més recur-
sos de personal, el model educatiu aconsegueix una adaptació reeixida per part 
d’aquest alumnat. També va explicar que hi ha un índex de fracàs (no superació de 
l’ESO) més gran entre els autòctons (17,4 %), els estrangers de segona generació (nas-
cuts a Espanya) (22 %) i els de primera generació (arribats després dels set anys) 
(28,2 %). Si es mira el got mig ple, és positiu comprovar que un 71,8 % d’alumnes de 
tercera generació (arribats després dels set anys) obtenen el títol de secundària. I els 
alumnes dels centres de complexitat alta (amb una presència més gran d’estrangers i 
d’escolars amb necessitats educatives especials i amb un índex més elevat de pobresa) 
tenen un índex de competències molt més baix que els alumnes dels centres de com-
plexitat baixa. Segons Arnau, l’escola no és la responsable d’aquest fracàs, sinó que 
intenta reduir-lo en el marc d’un percentatge elevat d’immigració, de segregació es-
colar i de crisi econòmica.

Amb totes les dificultats que ha creat la nova situació sociolingüística, Arnau va 
recordar que totes les avaluacions fetes pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu (CSASE) i pel Ministeri mostren que els alumnes del nostre sistema educa-
tiu obtenen a la fi de l’escolaritat obligatòria una competència equiparable en les dues 
llengües oficials i que el seu coneixement del castellà no és inferior al dels escolars de 
la resta de l’Estat. Aquests resultats són estables al llarg del temps i en totes les àrees 
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territorials. Tot i així, és clar que hi ha molt marge de millora i es poden plantejar 
noves propostes d’actuació, sobretot a partir d’ara, en què la població escolar serà 
més estable i ja es té una bona quantitat d’experiència acumulada.

En la seva intervenció, F. Xavier Vila va afirmar que concordava en línies generals 
amb les apreciacions de Joaquim Arnau. Tot i així, va apuntar que, en el model de 
conjunció, el català no sempre és l’única llengua vehicular, i que, en un nombre signi-
ficatiu de centres, sobretot de secundària, el català no n’és la llengua vehicular princi-
pal. Certament, és un model de no separació dels escolars en funció de la llengua, 
però no és immune a la segregació.

Vila va assenyalar tres problemes sociolingüístics del model. El primer és didàctic: 
als centres es para poca atenció a l’oralitat — formal i informal— i això repercuteix en 
l’alumnat que no empra el català habitualment (sigui autòcton o al·lòcton). Sovint, 
quan l’alumnat no convergeix cap al català, el professorat no adopta estratègies per a 
aconseguir-ho o, fins i tot, convergeix cap al castellà. El segon problema és institucio-
nal: ni la direcció dels centres ni la inspecció ni el Departament d’Educació no interve-
nen en el problema indicat, i les universitats tampoc no formen els futurs docents per 
a solucionar-ho. El tercer problema és que les competències de sortida de l’alumnat en 
català no es comproven adequadament. Es fa molt difícil trobar-ne la solució perquè 
s’ha passat d’una pedagogia basada en la verticalitat, en què el docent condueix la inter-
acció, a una altra que està fonamentada en l’horitzontalitat, en què l’alumnat treballa 
en parelles o grups. La immersió lingüística es basa en el fet que el docent és capaç de 
conduir una classe sencera cap a l’aprenentatge i l’ús d’una llengua nova, per més que 
els alumnes continuïn sense emprar la llengua de l’escola entre ells. Les metodologies 
horitzontals intensifiquen el paper de la interacció entre iguals i posen el docent en un 
pla més perifèric. Llavors el procés immersiu es veu en entredit. Per acabar-ho d’arro-
donir, ara mateix és complicat parlar d’aquestes qüestions als centres perquè, després 
de les campanyes mediàtiques i polítiques contra el model lingüístic, tenen por de la 
judicialització. A tall de resum, Vila va afirmar que el model, malgrat ser millor que en 
d’altres llocs del domini lingüístic del català, viu en un cert grau de ficció.

De la seva banda, Francina Martí va apuntar que s’ha fet molt de camí al llarg dels 
darrers anys. Destacava tres aspectes rellevants: en primer lloc, la decisió de no sepa-
rar nois i noies per raó de la llengua familiar en un model de caràcter inclusiu, una 
aposta que a parer seu cal mantenir; en segon lloc, l’opció per una didàctica comuni-
cativa respecte de plantejaments tradicionals, que persegueix que els infants apren-
guin a parlar el català emprant-lo com a eina de comunicació, i, finalment, el fet que 
és un model socialment acceptat, malgrat les amenaces.

En l’última intervenció de la primera part, Carme Rider va posar en qüestió la fo-
namentació científica del model, en termes sociolingüístics i psicolingüístics, i va 
afirmar que ja no es podia considerar un model d’èxit, de consens i de cohesió abans 
de l’arribada d’alumnat nouvingut. Pensa que no es va plantejar una didàctica de 
l’acolliment, sinó una didàctica instrumental de la llengua, amb finalitats acadèmi-
ques, i no per compartir significats. En aquest sentit, Rider considera que no s’ha fet 
una didàctica de la interllengua que tingués en compte la interferència i l’error. A 
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més, segons Rider, a les aules d’acollida no s’ha considerat prou bé que l’infant hi ar-
riba sense tenir una llengua ben construïda ni tampoc que sovint ja sap altres llen-
gües, fins i tot, les que s’ensenyen com a llengua estrangera. També va posar en qües-
tió que el model sigui ben acceptat i de consens.

En aquest punt, el moderador va preguntar si les i els ponents volien afegir algun 
comentari al que s’havia dit fins llavors en resposta a la primera pregunta. Vila va 
afegir, quant a l’acceptació del model, que hi ha més aviat una posició d’inèrcia i tole-
rància; que hi ha professorat que hi posa objeccions, i que, de fet, el consens social 
respecte del model trontolla. Per la seva banda, i en un sentit similar a la intervenció 
de Vila, Arnau va apuntar que no s’ha explicat prou bé el model a la societat, ni tam-
poc els seus principis ni la seva aplicació als claustres de docents. El ponent va agre-
gar que és cert que el català no és sempre llengua vehicular en tots els cursos i que 
l’Administració hauria de supervisar aquesta qüestió i actuar. Va destacar, a més, que no 
hi ha hagut problemes de convivència entre l’alumnat als centres. Per acabar, Martí 
va afegir que les lleis i els decrets no canvien les pràctiques: hi ha docents que no vo-
len aplicar el model en certs entorns i les autoritats no hi intervenen. També va comen-
tar que el decret d’avaluació no s’aplica i que, en definitiva, cal assumir que el model 
no és assolible al cent per cent.

En la segona part de la reunió, el moderador va formular a la taula la pregunta se-
güent: «Davant una població altament diversa, s’ha donat una gran responsabilitat a 
l’escola en la transmissió del català. Penseu que el model d’educació lingüística està 
ben adaptat a les condicions socials i demogràfiques actuals? En quin sentit? Quins 
canvis caldria (o es poden plantejar) per a millorar-lo?».

Joaquim Arnau va tornar a ser el primer a intervenir. En la seva resposta, va afir-
mar que caldria aplicar realment la vehiculació en català. Va afegir que el professorat 
encara fa una didàctica molt tradicional, que dona a l’alumnat poques ocasions per 
parlar i que, dins de l’aula, la comunicació hi és escassa. En aquest sentit, caldria mol-
ta més formació dels docents.

Segons Arnau, s’hauria d’aplicar un currículum més innovador en el marc de les 
propostes de l’aprenentatge integrat de les llengües i de llengua i d’altres continguts 
curriculars, tenint en compte que les llengües, per a l’alumnat, no són compartiments 
estancs i que existeix una competència subjacent comuna entre ells. Arnau va pun-
tualitzar que, quan s’ensenyen continguts en un programa plurilingüe, també s’està 
ensenyant llengua. Seria convenient, doncs, crear espais curriculars en els quals fos 
possible tractar un mateix contingut en dues o tres llengües. Ara bé, aquestes orienta-
cions no sorgeixen espontàniament. S’han de crear equips docents que treballin 
d’una manera conjunta. Pel que fa a l’alumnat d’origen estranger, Arnau va indicar 
que cal un major suport, guiatge i tutoria continuats, especialment, dins l’aula ordi-
nària. El ponent va cloure la seva intervenció afirmant que aquestes orientacions són 
presents en el model que va presentar el 2018 el Departament d’Educació. Insisteix, 
però, que cal més formació del professorat.

F. Xavier Vila va apuntar, en primer lloc, l’erosió del crèdit social del model. A pa-
rer seu, aquesta erosió és comprensible atès el marc del conflicte nacional entre Cata-
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lunya i Espanya, però opina que, en qualsevol cas, el model necessita refer les «trinxe-
res discursives». Segons Vila, abans existia la idea de normalitzar un ideari cultural i 
lingüístic. Ara una part de la societat pensa en termes de drets individuals i, per tant, 
la llibertat de l’alumnat sembla prevaldre. Cal, doncs, un nou discurs per a legitimar 
el model. En segon lloc, Vila va afirmar que abans la pedagogia s’orientava a «trans-
metre coneixements». Ara és l’estudiant qui «els descobreix». Tanmateix, aquesta 
horitzontalitat provoca que es reprodueixin les normes socials d’ús de les llengües i 
que l’alumnat nouvingut no tingui accés al català, perquè els parlants de la llengua 
són una minoria en la majoria dels centres. En tercer lloc, Vila va subratllar que no es 
prepara prou el professorat per al model plurilingüe que necessita el país perquè fal-
ten recursos, convenciment i, sovint, claredat d’idees. Finalment, va considerar que 
cal mostrar més rigor en l’avaluació de les competències bàsiques, sobretot pel que fa 
al català, en general, i a l’oralitat, en particular.

En la seva intervenció, Francina Martí va posar en relleu tres aspectes. En primer 
lloc, opina que cal conscienciar el cos docent sobre la importància de la llengua en el 
marc dels canvis pedagògics, sobretot tenint en compte que, per a molt alumnat,  
el docent és l’únic model lingüístic; però es diria que les didàctiques innovadores no 
han arribat al terreny de l’ensenyament de la llengua. En segon lloc, Martí va desta-
car que l’enfocament comunicatiu és encara la part més feble a l’escola. Cal conce-
bre un aprenentatge més centrat en l’ús i en la realització d’activitats pràctiques i 
estimulants amb la llengua; posar èmfasi en l’actitud lingüística, en el valor social  
i cultural de la llengua, i considerar els aspectes emotius. I, en tercer lloc, va assenya-
lar que el currículum és bastant ampli i flexible, però que no es desenvolupa prou en 
el tractament integrat de llengües ni en l’aprenentatge de les llengües en les altres 
àrees curriculars.

Finalment, Carme Rider va apuntar que caldria treballar en una didàctica de la in-
tercomprensió, que encaixa amb el plurilingüisme, i que permetria ser fidels als va-
lors fundacionals del model per a la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. L’escola 
ha de ser en català, amb un projecte plurilingüe i intercultural. De fet, l’escola immer-
siva ja és plurilingüe. Tanmateix, ara per ara, el terme plurilingüisme és rebut amb 
molt recel perquè no es té clar què implica. No es pot dir que cada hora que es dona a 
l’anglès es treu del català. El català és l’eix vertebrador d’un projecte que integra i in-
terrelaciona les llengües, a partir d’una didàctica contrastiva que vinculi plurilingüis-
me i interculturalitat i que permeti fer transferències lingüístiques. Per concloure, 
Rider va puntualitzar que la formació inicial dels docents no garanteix un perfil de 
docent plurilingüe, que sàpiga relacionar les llengües de l’alumnat amb aprenentatges 
nous. Cal un professorat que sigui sensible al plurilingüisme de l’alumnat. Per això, és 
molt important la implicació de les universitats en la formació inicial.

A partir d’aquesta segona roda d’intervencions, el moderador va oferir novament 
la paraula a la taula per aportar precisions o afegir punts de vista. Arnau va observar 
que existeixen moltes resistències al model d’educació lingüística i que el conflicte es 
mantindrà; per això, sostenia que cal avaluar l’estat actual de l’escola i preparar mi-
llor el professorat. Vila va replicar aquesta intervenció dient que cal fer-ho ràpida-
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ment, aplicant un pla de xoc. Per la seva banda, Martí va assenyalar que, en el diàleg, 
el professorat ha quedat malparat, quan, d’una banda, el conflicte és molt minoritari, 
i, de l’altra, aquest professorat ha fet un gran esforç per aprendre català i per ense-
nyar-lo. Reprenent aquest fil, Vila apuntava que el professorat tem conseqüències 
negatives si intervé en els usos lingüístics, i va esmentar l’exemple del moment en què 
els centres van haver d’enviar el seu projecte lingüístic a sindicats espanyolistes. Per 
acabar, Rider compartia la idea que no s’ha de criminalitzar el professorat. A parer 
seu, no se l’escolta prou des del Departament d’Educació. Va remarcar que és sorpre-
nent que existeixin dues direccions generals — una per al català i una altra per a les 
llengües estrangeres—, cosa que, segons la seva opinió, indica que no s’acaba de 
copsar la diferència entre multilingüisme i plurilingüisme.

Aquesta primera sessió va acabar amb algunes intervencions del públic assistent 
que remarcaven alguns dels aspectes discutits i insistien en la necessitat de prioritzar 
la intervenció en zones en què s’empra poc el català i donar més importància a la di-
dàctica de l’oralitat.

Taula 2. «Reptes i oportunitats de l’educació lingüística 
a Catalunya: la realitat dels centres educatius»

Llorenç Comajoan-Colomé, moderador de la sessió, va organitzar el debat a par- 
tir de dos grans temes centrals. En primer lloc, va proposar tractar la realitat plurilin-
güe de l’escola catalana, tant des del punt de vista de la població que acull com des del 
punt de vista del currículum. En aquest marc, va demanar als ponents quins eren, a 
parer seu, els principals problemes de gestió del plurilingüisme als centres, de quina 
manera interpretaven el paper del català com a llengua vehicular, en quina mesura 
consideraven que es pot promoure l’ús del català a les aules i si veien prou preparats 
els mestres i els equips de centre per respondre a aquests reptes.

Per a Xavier Diez, cal buscar el punt de partida en el context de fa quaranta anys i 
en la Llei de normalització lingüística de 1983. L’any 1975 la meitat de la població  
de Catalunya no havia nascut aquí i una bona part de les famílies, especialment les de 
l’àrea metropolitana, demanaven l’ensenyament del català, que era vist i percebut 
com una llengua d’ascens social. El model de normalització va tenir molt de suport i 
consens, però, quaranta anys després, aquell consens s’ha capgirat. Segons Diez, avui 
el context sociològic ha canviat: una part important de la població ha nascut fora de 
Catalunya i, d’aquest grup, la meitat ha nascut fora de l’Estat espanyol. Així mateix, la 
situació d’involució política i social, pel que fa a la manca d’oportunitats i d’ascens 
social, contribueix a facilitar el discurs deslegitimador del català. I un fet no menor és 
la pressió política externa que qüestiona el català a l’escola, un espai que, per al po-
nent, és un dels pocs on el català ha tingut una presència continuada i garantida. Va 
destacar que hi ha una desigualtat d’estatus de les llengües i que l’incompliment de la 
llei, respecte a l’ús de la llengua catalana dins els centres educatius, no té cap tipus de 
conseqüències.
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Diez considera que el model d’immersió ha estat efectiu, especialment a primària, 
i menys a secundària. Així mateix, creu que hi ha un perill de «llatinització» del cata-
là, és a dir, que esdevingui una llengua aliena a la realitat dels joves. Mentre que per a 
les primeres generacions de la democràcia el català els va obrir portes, ara això no és 
així i aquest fet contribueix al desencís. Pensa que no es pot promoure més el català 
dins de les aules perquè ja hi és present. Per a molts joves, el català és només llengua 
de l’aula i, fora d’aquesta, no el troben en altres espais que sovintegen — com el dels 
videojocs, YouTube, les plataformes com Netflix… En general no el necessiten ni per 
a trobar feina, ni per a relacionar-se, etc. Finalment, Diez va apuntar que, a parer seu, 
els mestres estan preparats per a fer la seva feina, però estarien en millors condicions 
si hi hagués una bona oferta formativa, que troba a faltar. Tanmateix, actualment són 
molt vulnerables com a resultat de la «politització de la llengua». Per al ponent, el 
repte principal hauria de ser aconseguir dotar de funcionalitat la llengua, és a dir, que 
el català serveixi per a fets tangibles i concrets en la vida quotidiana. Va tancar la seva 
primera intervenció posant en valor, com a exemple de les oportunitats que ofereix el 
coneixement de la llengua, la consolidació d’escriptors fills de les migracions que 
aporten noves mirades i enforteixen la cultura catalana.

La segona ponent a intervenir, Puri Pinto, va començar identificant-se com a per-
sona que ha adoptat el català. Partia del fet que el problema més important de gestió 
del plurilingüisme a les aules de secundària és l’abandonament de la llengua d’im-
mersió i vehicular per part del professorat; matisava que, majoritàriament, això es fa 
amb la intenció de «connectar» més amb els alumnes, de comunicar-s’hi millor, etc. 
Considera, però, que és una pràctica inadequada — ja que no potencia la capacitat 
intel·lectual ni cognitiva dels alumnes en el seu període de formació i desenvolupa-
ment—, que és un hàbit no integrador ni pedagògic — que allunya encara més els 
alumnes d’una llengua oficial que no forma part del seu entorn, fet que limitarà les 
seves oportunitats d’aprenentatge i de projecció social futura— i, finalment, que 
aquest comportament ni potencia ni estimula la competència passiva de l’alumne. 
Entén la competència passiva com el coneixement d’una llengua que encara no es fa 
servir, però que es consolida amb el temps pel contacte amb la llengua, a partir del 
qual el parlant n’adquireix un domini suficient, imprescindible per a un ús habitual 
sense limitacions. Amb el temps, el parlant pot decidir si vol adoptar la llengua i 
mantenir-hi una relació afectiva i de compromís. A parer seu, per tant, deixar de fer 
servir el català dins l’aula per a «millorar la comunicació amb els alumnes» té conse-
qüències negatives importants. Per a fer-hi front i estimular la competència passiva 
que els alumnes tenen de la llengua, la ponent va proposar com a hàbits lingüístics no 
abandonar la llengua i sí compartir-la. En l’àmbit privat es pot fer una gestió de les 
llengües flexible, mentre que en l’àmbit social el model de gestió del plurilingüisme 
ha de vetllar per la sostenibilitat de la llengua comuna.

Per a Xavier Planàs, el tercer ponent a intervenir, és central el binomi plurilingüisme- 
multiculturalitat. Va apuntar que el plurilingüisme no genera problemes, però sí que 
crea necessitats noves. I coincidia amb Diez en el sentit que potser el professorat no 
està prou preparat per a donar resposta al nou context sociocultural, però sí que està 
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a punt per a formar-se. Segons Planàs, el multilingüisme és una manifestació de la 
multiculturalitat i del contacte entre llengües i cultures en el si dels centres educatius. 
A primària es promou un enfocament global i el mestre esdevé el dinamitzador cul-
tural. Així, s’han d’evitar les mirades restrictives sobre què cal aprendre i tenir en 
compte i valorar l’entorn dels alumnes i les competències en llengües i cultures que 
no formen part del currículum. És des d’aquest enfocament que els mestres necessi-
ten més acompanyament per a apropar punts de vista i conèixer millor les diferents 
cultures que conviuen en l’àmbit sociocultural dels alumnes. Les experiències diver-
ses d’apropament i comunicació amb les famílies enforteixen vincles, faciliten la co-
municació entre escola i família i contribueixen a resoldre problemes educatius.

En el cas de la Catalunya central, en què ha desenvolupat la seva activitat professio-
nal i en què el català és present arreu i en diversos contextos, el contacte de les famílies 
amb la llengua és natural i és un factor diferenciador respecte dels contextos urbans. 
Per això no considera adequat parlar de la situació del català en general, ja que cada 
context sociocultural té unes necessitats i demana unes respostes específiques.

Per acabar aquesta primera intervenció, Planàs es demanava si els mestres estan 
preparats per a ser dinamitzadors culturals, i concloïa que encara no del tot. A parer 
seu, s’han d’impulsar equips multidisciplinaris i crear estructures que facilitin el con-
tacte i la comunicació amb l’entorn; cal la complicitat d’educadors socials, dinamit-
zadors culturals, etc., per a treballar conjuntament. Una de les experiències positives 
que va comentar consisteix a fer fora del recinte escolar les activitats culturals, i així 
fer palès el plurilingüisme com un factor potenciador de totes les llengües. Pensa que 
el currículum desenvolupa poc el plurilingüisme i no comporta un treball pràctic 
dins l’aula. Cal aprofundir en el binomi llengua-cultura, proposar programes d’acció 
i recollir les experiències positives que molts centres educatius ja estan duent a terme.

Amb aquesta intervenció finalitzava la primera part de la taula. En la segona,  
Comajoan-Colomé proposava als ponents parlar sobre el suport al model lingüístic 
educatiu entre docents i famílies sobre si detectaven problemes de legitimació del 
model i sobre com es podria millorar en aquest camp.

Segons Xavier Diez, el suport al model lingüístic educatiu ha perdut la unanimitat 
que havia aconseguit tant entre les famílies com entre els docents, possiblement per 
les pressions polítiques i mediàtiques externes als centres, per part de la dreta i l’ex-
trema dreta. Per raó de l’edat, la majoria dels docents en actiu no van participar en el 
canvi de model educatiu i, quan van començar a treballar, la immersió ja era una 
realitat no qüestionada. Insisteix en el fet que el coneixement de la llengua ha perdut 
valor, utilitat — especialment, a secundària— i efectivitat. Va apuntar, també, que el 
discurs sobre el plurilingüisme és teòric i sovint només es tenen en compte unes llen-
gües, les oficials dels estats, i no es qüestionen les relacions de subordinació entre 
llengües. A parer seu, per a avançar en la legitimació del model calen actuacions fora 
de l’escola, perquè l’escola ja fa tot allò que pot fer. Per trencar el perill d’academicis-
me associat al català i als discursos sobre el plurilingüisme, el català ha de tenir espais 
útils també fora de l’escola: ha de ser una llengua per a la comunicació i se n’ha de 
valorar socialment el coneixement i l’ús.
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La segona ponent a intervenir va tornar a ser Puri Pinto, que apuntava que els do-
cents ja donen suport al model lingüístic: transmeten un bon model de llengua i te-
nen consciència lingüística pel que fa a l’ús. Opina que el model educatiu és sosteni-
ble en la mesura que facilita l’accés a la llengua comuna per a tots els alumnes i la 
preserva en un context de manteniment del plurilingüisme. Quant a les famílies 
— especialment, les no catalanoparlants—, tenen una relació cordial, divagadora i in-
segura davant del model d’immersió, ja que desconeixen les oportunitats que els ofe-
reix. A parer seu, un aspecte essencial del model és la possibilitat que, gràcies al «dis-
curs dels catalanoparlants d’adopció», aquestes famílies percebin els beneficis 
personals i les oportunitats en la promoció social dels seus fills que la immersió els 
ofereix. Pinto és conscient que aquest plantejament i argumentari malauradament 
s’ha desestimat a l’hora de defensar la immersió lingüística davant de les ofensives 
que ha rebut darrerament.

Una de les conseqüències de la manca d’empoderament de les famílies no cata-
lanoparlants ha estat la vulnerabilitat i la fragilitat de la seva relació amb el model 
lingüístic, fet que ha estat aprofitat per agents externs per a promoure una ofensiva 
contra el català i la immersió lingüística. La proposta de Pinto és donar a conèixer el 
discurs dels catalanoparlants d’adopció, un projecte que és positiu i integrador, que 
cohesiona, que ofereix opcions a les famílies per a modificar d’una manera conscient 
la seva relació amb la llengua. S’aconseguiria un canvi de rol de les famílies, que pas-
sarien de ser objecte de la immersió a ser subjectes actius del model educatiu dels seus 
fills. Les famílies estarien en condicions de poder millorar la seva competència lin-
güística. Amb el model que proposa, s’incrementaria el valor de la llengua i millora-
ria la gestió del plurilingüisme sostenible en les famílies i en la societat.

Finalment, Xavier Planàs va apuntar que els elements culturals i socioeconòmics 
són els que limiten i condicionen les oportunitats d’aprenentatge dels alumnes. Se-
gons ell, la convivència entre llengües no seria problemàtica si no fos pels aspectes 
socioeconòmics que s’hi associen i que supediten l’èxit educatiu dels alumnes. En 
aquest sentit, proposa parlar de plans socioeducatius, ja que l’entorn de l’escola és 
determinant. Les famílies necessiten conèixer el català per a ser autònomes i per a 
ajudar els fills, però no han de renunciar a les seves llengües d’origen i les han de 
mantenir en la relació amb els fills. L’escola ha de poder donar resposta a aquestes 
necessitats de «conciliació familiar», tasca que no pot dur a terme sense suport ex-
tern; amb aquest objectiu, els plans d’actuació dels serveis socials dels ajuntaments 
són una ajuda important per a crear plans socioeducatius. Pensa que és imprescindi-
ble incorporar el context social i cultural als projectes educatius dels centres i, per 
tant, tenir ben present la voluntat d’atenció social a la població.

A més, Planàs considera que quan es parla de plurilingüisme sovint es fa referència 
només a unes llengües determinades i s’exclouen llengües i cultures dels infants i les 
seves famílies. Les famílies han de poder mantenir les seves llengües i assegurar-ne 
una bona competència entre els infants. El domini de la llengua familiar és impres-
cindible per a l’aprenentatge de les altres llengües; les famílies han de tenir el màxim 
d’oportunitats per a educar els seus fills, i l’escola hi pot contribuir. La fluïdesa en la 
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relació família-escola és clau en un model d’escola oberta a la participació i la interac-
ció: un model socioeducatiu. L’aproximació de les famílies als centres educatius per-
met generar una nova dinàmica social, educativa i cultural més rica. I, alhora, quan 
els seus fills actuen i intervenen en l’entorn el fan més divers. Les escoles necessiten 
suport i recursos per a poder generar els plans de dinamització sociocultural que 
cada context requereix. Cal reconèixer i posar en valor la capacitat dels centres edu-
catius de fer efectiu aquest model socioeducatiu.

Després d’aquestes intervencions, Llorenç Comajoan-Colomé va agrair la diversitat 
d’opinions expressades i el diàleg entre els ponents i va donar veu a les preguntes i co-
mentaris que els assistents havien plantejat per escrit i que van respondre els ponents.

La primera intervenció del públic va incidir sobre la qüestió de la «utilitat del cata-
là» en uns àmbits determinats. Diez hi va respondre apuntant que el català hauria de 
poder oferir oportunitats més sòlides i, davant les limitacions del mercat català, va 
contraposar el model governamental de subvenció del francès per als artistes i crea-
dors. Per a Pinto, la utilitat hauria de ser social, en el sentit de plantejar que el català 
necessita parlants i que tothom hi pot contribuir; ho entén com una manera d’empo-
derar els alumnes, que, segons la seva experiència, acostumen a reaccionar-hi favora-
blement. Planàs va exposar la necessitat d’incorporar mestres d’orígens diversos que 
reflecteixin la diversitat social actual. En aquest sentit, i en resposta a una pregunta 
dels assistents, Diez i Planàs van coincidir en la conveniència de mesures de suport 
perquè tots els alumnes que ho vulguin puguin accedir als estudis superiors.

Quant a la disponibilitat de més recursos, hi va haver acord entre els ponents sobre 
el fet que s’han d’incorporar altres professionals al projecte socioeducatiu dels cen-
tres per a construir-hi equips més multidisciplinaris. Per a Diez, cal inversió en la 
formació inicial i permanent, i promoure la valoració social de la tasca professional 
dels docents. Quant a la col·laboració entre l’ensenyament públic i el concertat, els 
ponents van observar que l’entorn i el context social són determinats i, dissortada-
ment, encara hi ha força marge de millora. Finalment, van destacar que és imprescin-
dible la complicitat i el suport de totes les administracions.

Taula 3. «La conflictivització de l’educació lingüística 
a Catalunya»

Aquesta taula tenia com a objectiu parlar amb deteniment dels diversos actors que 
intervenen d’una manera organitzada contra el model lingüístic educatiu de Catalu-
nya; en particular, els estaments polítics (alguns partits, però també algunes mesures 
de govern), el judicial i el mediàtic. La primera part del diàleg entre les persones po-
nents es va articular a partir de preguntes formulades per Joan Pujolar, moderador de 
la taula, relacionades amb el camp d’expertesa de cada ponent.

Eva Pons Parera va respondre la pregunta «Quina ha estat la trajectòria de conflic-
tivització del model lingüístic educatiu en l’àmbit judicial?» amb la presentació d’una 
síntesi de la jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC) i del Tribunal Suprem 
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(TS) sobre la qüestió. En concret, seguint una panoràmica historiogràfica clara, va 
presentar-nos una aproximació cronològica de la relació entre la jurisprudència més 
oberta a la racionalització del TC dels anys 1990 (que va derivar en els seus posiciona-
ments actuals més bel·ligerants) i del TS, que ha emprès un seguit d’accions d’activis-
me en contra del model educatiu català sense precedents. Va dividir-ne l’evolució en 
tres etapes, al voltant de tres sentències, i es va focalitzar en el tractament de la llen-
gua vehicular de l’ensenyament.

Pons va començar esbossant els fonaments jurídics de la primera etapa, que es va 
centrar en la STC 337/1994, que resolia la qüestió d’inconstitucionalitat del TS amb 
relació a la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya, ava-
lant la constitucionalitat del model educatiu de conjunció lingüística, que establia 
que no existeix el dret a excloure una de les dues llengües cooficials com a llengua 
docent. En aquest argumentari, s’exigia la «proporcionalitat» de l’ensenyament com-
petencial en català i en castellà, sense arribar a la impugnació de la llei.

Seguidament, la ponent va analitzar la STC 31/2010, dictada en el recurs del Partit 
Popular contra la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya (EAC), que donà lloc a una nova posició restrictiva del TS sobre el tema de la 
llengua vehicular a l’escola, ja que qualificà el català com a «llengua pròpia», desvir-
tuant-ne el rang de «preferent» i ometent-ne i degradant-ne el pes com a «oficial». 
Això va mostrar un posicionament que tendia a garantir la posició del castellà sota els 
preceptes de la «no exclusió» i la «llibertat», demanant un «equilibrio inexcusable» 
entre llengües. Aquesta sentència, d’afirmacions ambigües i confuses, però, no va de-
terminar una quantitat mínima d’hores d’ensenyament en castellà ni tampoc va asse-
nyalar que hi hagués d’haver paritat, ratificant el caràcter modulable del dret d’opció 
lingüística.

La tercera etapa va partir d’una anàlisi de la STC 15/2013, que dictava que el català 
«sigui el centre de gravetat d’aquest model de bilingüisme» sempre que no s’exclogui 
el castellà com a llengua docent i que se’n garanteixi el coneixement. Emparant-se bà-
sicament només en el principi d’igualtat i de no exclusió del castellà de la STC 31/2010, 
el TS va fer un pas més enllà i va establir l’obligació de la Generalitat de considerar  
tant el castellà com el català llengües vehiculars. Amb això, va detallar Pons, el TS va 
esgrimir com a «dret» (no creat ni reconegut pel TC) la tria lingüística de la llengua 
docent per part de pares i alumnes; es va enrocar, alhora, a marcar un paràmetre únic 
de ponderació de la normalització lingüística, i, de resultes d’aquest fet, va acabar po-
sant en qüestió, ara sí, el model educatiu lingüístic de Catalunya. El TC, però, el 2014 
va declarar inconstitucional l’intent de fer pagar a les comunitats autònomes l’ense-
nyament en castellà en contextos educatius on aquest — suposadament— no existia.

Finalment, Pons Parera va fer un resum de l’estat de la jurisprudència actual. Va 
explicar que la sentència del TS del 16 de desembre (3/2020) va indicar que hi havia 
hagut una «actitud d’omissió» i que calia establir i garantir l’ensenyament en les dues 
llengües vehiculars fixant una ponderació mínima per a cada una del 25 %. A tall de 
conclusió, Pons es va focalitzar en la inexactitud de les premisses adoptades pel TS 
pel que fa a l’homogeneïtzació del model educatiu sobre l’ús vehicular del català. Ras 
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i curt, no queda clar quin és el model educatiu propugnat, però els resultats interpre-
tatius — va afirmar— no concorden amb la legislació vigent a Catalunya.

Pere Mayans va centrar-se en les preguntes següents, formulades pel moderador: 
«Com es manifesta la conflictivització de l’educació lingüística en el conjunt del siste-
ma educatiu? Quin tipus de tensions crea en els equips docents, en les famílies? Com 
s’estan gestionant?». Fent un ús metafòric de la comèdia shakespeariana Molt soroll 
per no res, el ponent va exposar que la conflictivitat en els centres educatius és més de 
ressò mediàtic i polític que no pas real, fent una anàlisi molt acurada de l’impacte que 
va tenir des del punt de vista pràctic la sentència 5201/2010 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC). Primerament, Mayans — reprenent el fil del que havia 
exposat la primera ponent— va recordar que aquesta sentència, que obligava la Ge-
neralitat a garantir que «todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la 
enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los 
porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25 % en uno y otro 
caso», d’una manera pràctica el que avui admet és el dret de les famílies a rebre la in-
formació també en castellà.

Seguidament, Mayans va argumentar que el que es buscava, amb aquesta sentència, 
era afectar globalment tot el model educatiu català. Això ho va fonamentar detallant 
que, malgrat que els jutjats van anar demanant diverses dades de cada centre educatiu 
(amb un degoteig de sentències), el nombre de peticions als centres sempre fou irriso-
ri i, de fet, va anar decreixent fins a arribar a ser quasi nul. A tall d’exemple, Mayans va 
explicar que, en un context educatiu amb un milió i mig d’alumnes, el 2014 Ensenya-
ment va rebre 325 peticions de famílies (amb 400 alumnes implicats), mentre que 
aquesta xifra fou de tres peticions (cinc alumnes) el 2020. Va afegir també que moltes 
de les sentències no es van arribar a executar, i que, de fet, la polèmica quant a percen-
tatges de llengua a l’escola no s’ha materialitzat en grans debats asserenats ni en pro-
postes pedagògiques acadèmicament fomentades en el si dels ens educatius.

En tercer lloc, va exposar que el malestar vers aquestes sentències es va fer palès als 
centres educatius afectats, però que l’altaveu real de la conflictivització a les aules fo-
ren determinades plataformes cíviques que, malgrat vestir els seus discursos sota una 
demanda de dret al «bilingüisme», treballen en pro del monolingüisme en castellà 
(per exemple, Convivencia Cívica Catalana), amb el suport dels mitjans de comuni-
cació estatals afins als seus postulats. Va afegir, també, que les afirmacions per part 
del Departament afectat, amb dades a voltes inexactes quant al nombre de centres 
que exerceixen docència majoritàriament en castellà, tampoc no va ajudar a raciona-
litzar el debat.

Finalment, Mayans va argüir que tots aquest fets posen de manifest la volatilitat i 
l’activisme que es viu a Catalunya en l’àmbit judicial i per part d’agents socials acti-
vistes del monolingüisme castellà — sovint, com a part d’un projecte de recentralitza-
ció política creixent. Per concloure, va recordar que el sistema educatiu actual garan-
teix la consecució del coneixement competencial i lingüístic certificat tant del català 
com del castellà, i va afirmar que, en cas que hi hagi cap mancança en aquest àmbit, 
aquesta la podem trobar en el coneixement de la llengua catalana.
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Per tancar aquesta primera part de la taula, Àlex Gutiérrez va abordar les pregun-
tes següents del moderador: «Quins relats han creat i reproduït alguns mitjans de 
comunicació amb l’objectiu de conflictivitzar el model lingüístic educatiu? Quin res-
sò i quin impacte han obtingut?». Gutiérrez va començar la seva intervenció amb un 
exemple molt il·lustratiu: la portada del diari ABC del 12 de setembre de 1993, que ti-
tulava «Igual que Franco pero al revés: persecución del castellano en Cataluña». Amb 
aquest citació, el ponent va explicar com certs mitjans de comunicació s’encarreguen 
de «fer molt soroll» a Madrid (reprenent la metàfora de Mayans) sobre casos de con-
flictivització concrets que no tingueren conseqüències socials ni lingüístiques d’abast 
real, basant-se en dades esbiaixades, descontextualitzades o directament «maquilla-
des», quant al model educatiu lingüístic de Catalunya. Resseguint el fil d’aquest relat 
politicomediàtic, Gutiérrez va detallar quins mitjans de comunicació, com i amb 
quins recursos busquen la problematització del model català mitjançant el cherry-
picking — és a dir, la magnificació d’algun acte o fet concret de discrepàncies o dis-
juncions banals a Catalunya respecte a algun agent o ens educatiu (que, de fet, sovint 
ni està relacionat amb l’escola), en portada o a doble pàgina.

Seguidament, el ponent es va centrar en el tàndem econòmic i politicomediàtic 
«corporacions-Estat» («la caverna», «l’underground»). Va explicar que aquestes cor-
poracions, pel fet de ser mitjans de comunicació residuals a Catalunya, es poden 
permetre projectar relats allunyats de la realitat (macrodiscursos en el marc de  
la postveritat) que, fent ús de la fal·làcia de l’evidència incompleta, freguen la false-
dat, per dos motius. En primer lloc, perquè els dona un rèdit econòmic ampli (no 
tenen pèrdues de vendes a Catalunya, on ja són d’entrada molt reduïdes), i en segon 
lloc, perquè tenen un interès empresarial clar a viure de la conflictivització, atès que 
poden «beure» d’alimentar aquesta envestida al model lingüístic a Espanya com  
a poder fàctic, amb el suport de l’Estat. Aquest és el cas, per exemple, de La Razón,  
El País i l’ABC.

En quart lloc, Gutiérrez va aportar exemples clars de pràctiques de cherry-picking 
per mostrar-nos els detalls dels camps semàntics que els mitjans de comunicació es-
mentats mobilitzen, en la seva capacitat d’elevar i condicionar el debat com una 
«qüestió d’estat», a través de l’enaltiment de prejudicis enrocats en la ignorància, o 
elidint i torpedinant fets provats i rebatuts amb dades a bastament provades. Un dels 
camps semàntics assenyalats (que sovint trobem a la secció «Editorial») és el de la 
guerra, amb l’ús de llenguatge bel·licista — com ara «persecución», «separar» o «ma-
tar» (la llengua), per part d’El Mundo. L’altre és l’ideari del conflicte (per exemple, 
amb «arrinconamiento» o «adoctrinamiento»), com va apuntar el ponent, en una 
mirada menystenidora i despectiva que dialectalitza la llengua i no només exclou 
sinó que menysprea i presenta els seus parlants com a persones desprotegides amb 
dèficits socioculturals (cognitius?), o com a agents polititzats que actuen de mala fe 
vers altres individus o col·lectius amb qui comparteixen espai de socialització.

Gutiérrez va fer un matís revelador quan va mencionar el tercer camp semàntic: el 
discurs de la llibertat. Va mencionar que certs diaris amb un contacte més directe 
amb la realitat catalana (com ara El Periódico o La Vanguardia) van fer ús de relats 
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més mitigats (amb camps semàntics com ara «derecho» o «igualdad»), que són igual-
ment tòxics vers el model lingüístic català.

Finalment, el ponent va explicar que, quan van entrar en el relat els diàlegs des-
acomplexats entorn de l’independentisme (arran de la mobilització catalana sense 
precedents), hi va haver un punt d’inflexió: un atac furibund a l’espai mediàtic de 
TV3 i, alhora, a l’escola catalana, sense matisos i amb mà de ferro. D’aquesta manera, 
Gutiérrez va concloure la seva reflexió sobre el fet que, a força de repetir els tòpics 
esmentats, els mitjans han actuat i actuen com a «cambra d’eco» de la conflictivitza-
ció del model educatiu lingüístic català i esdevenen així el quart poder, com a part 
integrada i integral de les estructures d’Estat en pro del monolingüisme en castellà.

Per concloure el diàleg, Joan Pujolar va formular una pregunta comuna per als tres 
ponents: «Com es pot (o com caldria) contrarestar d’una manera eficaç aquestes ini-
ciatives de conflictivització del model lingüístic educatiu?».

Eva Pons va respondre que, en l’àmbit legal, amb una jurisprudència tan ambigua 
i en contra del model lingüístic actual, no hi ha expectatives altes vers la desconflicti-
vització. La seva reflexió general va referir-se a la pressió política i social punyent que 
s’està exercint sobre la llengua en l’àmbit educatiu. Va afegir que cal defensar el mo-
del en l’àmbit de la justícia; així, es pot recórrer l’última sentència exposada i fer can-
vis en el marc legal català (per exemple, defugint els discursos dels percentatges de 
llengua docent), però caldria fer canvis de tipus més «macro» als centres educatius. El 
primer canvi, va assenyalar, passaria per posar fi a la segregació escolar (social i, tam-
bé, per motius de llengua); per exemple, amb un decret de programació i admissió 
que segueixi vertebrant l’alumnat d’acord amb els postulats de l’escola catalana com 
a eina d’inclusió social. També va comentar que, a més, caldria explorar altres vies de 
caràcter pedagògic per tal de treballar els lligams socioafectius de l’alumnat amb el 
català. Per concloure, va suggerir que el tema de fons de la conflictivització és, de fet, 
el moment de recentralització política (incloent-hi el supremacisme castellà) al qual 
està sotmesa la societat catalana.

Pere Mayans va afegir que una possible via de desconflictivització seria el canvi de 
la Llei d’educació de Catalunya (LEC) perquè els percentatges en què es basa no 
s’ajusten a la realitat de les aules, mitjançant la via del pacte entre els ens educatius, 
polítics i socials, com un element tensor per a contrarestar la recentralització. Segui-
dament, va compartir la seva reflexió quant al debat social del model, en què sembla 
que s’ha perdut el discurs a favor del català, fins i tot, en espais polítics on aparent-
ment estava arrelat, i en què cal afirmar-se, novament, en les raons per les quals l’es-
cola ha de ser en català. En tercer lloc, va apostar per incidir en la importància de la 
formació competencial lingüística (posant el focus en la formació en els usos i en les 
estratègies d’aprenentatge/ensenyament de llengües) de les futures mestres i profes-
sorat a les universitats. A tall de conclusió, va suggerir que hauríem de saber què vo-
lem ser; quina és la nostra escola i quina és la llengua de referència (no única) que 
volem per als futurs ciutadans multilingües de Catalunya.

Àlex Gutiérrez va seguir la posada en comú dels punts debatuts afegint-hi que a la 
defensa del català no li manca un argumentari sòlid i va explicar que, en l’àmbit me-
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diàtic, la llengua catalana està en una situació de «colonització»: un 84 % de la pobla-
ció no fa ús del canal de comunicació en català de referència, TV3; a més, la precarit-
zació dels mitjans ha comportat l’anul·lació de retransmissions futbolístiques en 
català o la supressió de canals per a infants i adolescents, per exemple. A aquest argu-
mentari, afirmà, «el que li manca són altaveus», afegint-hi que caldria treballar en pro 
d’una presa de consciència col·lectiva més clara. Va apuntar, a més, que cal defensar 
els espais en els quals el català s’expressi d’una manera desacomplexada, natural i no 
defensiva o reactiva. Davant dels projectes de llei recentralitzadors, que també con-
cerneixen específicament les corporacions audiovisuals, cal, segons Àlex Gutiérrez, 
un esforç perquè hi hagi i hi continuï havent plataformes en què els àmbits de comu-
nicació i de llibertat d’expressió estiguin assegurats en llengua catalana. I — va afe-
gir— aquest esforç passa per no assenyalar com a excepció («mascotitzar») els nous 
parlants del català (a voltes racialitzats) en els mitjans.

Taula 4. «L’ús de la llengua catalana entre infants, adolescents  
i joves en contextos no escolars»

Amb aquesta quarta taula, es tancava el cicle sobre el model lingüístic de l’educació 
obligatòria a Catalunya que la SOCS va iniciar el desembre de 2020. La sessió va estar 
dedicada, en primer lloc, a establir les necessitats de la promoció de l’ús del català en-
tre infants, adolescents i joves en contextos no educatius, i, en segon lloc, a proposar 
les accions que poden ser més pertinents per a incrementar-ne la presència en aquests 
contextos. La moderadora, Alexandra Monné, va plantejar preguntes concretes sobre 
el tema de la sessió. Al final es va dur a terme un debat entre els ponents amb relació a 
les seves intervencions inicials i a les preguntes plantejades pel públic assistent.

En la primera ronda d’intervencions, els ponents van tractar dues preguntes espe-
cífiques, enfocades al diagnòstic de la situació actual de la llengua: «Quines necessi-
tats detecteu en la promoció de l’ús del català entre infants, adolescents i joves?» i 
«Com valoreu el paper del sistema educatiu en aquest aspecte?».

Ivan Solivellas va plantejar un diagnòstic inicial que dibuixava la poca visibilitat 
de la llengua catalana en tres contextos no educatius molt freqüentats pels adoles-
cents i els joves. En cadascun, el ponent plantejava una problemàtica diferent: en 
primer lloc, la presència gairebé nul·la del català a les plataformes digitals i a les pro-
duccions de videojocs; en segon lloc, la major quantitat de seguidors que aconse-
gueixen fidelitzar els influenciadors catalans quan pengen intervencions en castellà 
a les xarxes, i, en tercer lloc, l’elevada castellanització dels espais de lleure esportiu, 
sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona. Al seu entendre, només en uns pocs 
espais de lleure — com són els agrupaments escoltes—, s’hi trobaria un ús preferen-
cial de la llengua catalana. Malgrat la presència predominant del català als espais de 
TV3 dirigits al jovent, Solivellas considera que cada cop hi ha un ús més gran del 
castellà, sobretot, simbòlicament. Per tot això i tenint en compte l’ús creixent del cas-
tellà a les aules, creu que mestres i professors han de recuperar el seu rol com a mo-
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dels lingüístics i sociolingüístics que garanteixin l’exposició al català i, a la llarga, la 
seva supervivència.

Per a Arnau Rius, el factor clau és assegurar que els infants, els adolescents i els jo-
ves tinguin més possibilitats d’exposició a la llengua catalana. En els darrers anys, els 
canvis demogràfics soferts a les aules han fet que els joves tinguin menys referents de 
la seva edat que parlin català. Segons Rius, una de les solucions passaria per poten-
ciar, com està fent ja el Canal Malaia, la presència de catalanoparlants a les xarxes 
socials. Tanmateix, cal una solució més estructurada impulsada per l’acció política 
— absent en els darrers anys, puntualitza— que assumeixi la responsabilitat de pro-
moure el català, no només a les xarxes socials, sinó, sobretot, a les escoles. Això s’as-
soliria mitjançant la creació de materials innovadors que, actualment, mestres i pro-
fessors no tenen al seu abast.

De la seva banda, Ernest Rusinés va explicar que, des de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA), s’intenta generar més continguts atractius per als jo-
ves més enllà dels mitjans convencionals d’èxit, com el Canal Súper3. El problema 
rau en el fet que l’audiència dels espais dedicats al lleure infantil i juvenil en català és 
gairebé un 50 % més baixa que la de canals en castellà, com Clan o Boing, de televi-
sions estatals. Rusinés informa que actualment la CCMA està establint ponts amb 
joves creadors de continguts audiovisuals, com la influenciadora Juliana Canet — col-
laboradora i presentadora de programes radiotelevisius—, amb la intenció de crear 
continguts amb audiències elevades. Una altra estratègia que es duu a terme des de la 
CCMA és fomentar versions doblades en català de sèries o pel·lícules no catalanes, les 
quals poden oferir un model de català oral que els joves no percebin com a formal o 
institucional sinó com a natural i, fins i tot, transgressor.

En la segona ronda d’intervencions, enfocada a les solucions, la moderadora va 
adreçar les preguntes següents: «Quines iniciatives caldria emprendre per a fomentar 
l’ús del català entre infants, adolescents i joves?», «Quines esteu desenvolupant des de 
la vostra institució/entitat i amb quins resultats?» i «Com articuleu la vostra funció 
amb el rol de l’escola (si considereu que ho feu)?».

Ivan Solivellas va plantejar com a necessàries les solucions següents, les quals im-
pliquen agents diversos: en primer lloc, cal que, a partir d’un compromís polític, es 
faci complir la legislació vigent, com la referida, per exemple, a l’oferta de cinema en 
català, d’acord amb la Llei del cinema; en segon lloc, que hi hagi reciprocitat de mit-
jans i es multipliquin les coproduccions en els territoris de llengua catalana, i, en ter-
cer lloc, que es posi a l’abast de monitors de lleure, responsables d’agrupaments es-
coltes i entrenadors esportius prou coneixements sociolingüístics perquè siguin 
conscients del rol que tenen com a agents socials, especialment pel que fa a la resocia-
lització en català. En aquest darrer sentit, va posar com a exemple les activitats trans-
versals de tallers de rap i d’ús de xarxes socials que la Plataforma per la Llengua duu a 
terme en coordinació amb agents socials i casals de barri a zones amb poca presència 
del català, com ara el barri de la Mina de Barcelona o Santa Coloma de Gramenet.

Arnau Rius va posar el focus sobre la necessitat, ja comentada anteriorment per 
Ernest Rusinés, de crear més ficció pensada amb lògica catalanocèntrica, és a dir, 
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orientada a agradar als joves de Catalunya, que connecti amb el seu imaginari i que 
incorpori la dosi de ficció que, paradoxalment, faci versemblant l’ús del català. La si-
tuació del català és tan negativa que hauria d’haver-hi sempre actives en la programa-
ció de TV3 diverses sèries com Merlí o telenovel·les del tipus Com si fos ahir, però es-
pecíficament pensades per als joves. Rius apuntava que el perill que els joves deixin 
de parlar el català és de tal magnitud que no pot entendre que, com a país, no es doni 
al pressupost del Canal Súper3 la importància que es mereix. A parer seu, caldria més 
pressupost per a la CCMA que també permetés la compra de programes de qualitat 
que poguessin fer la competència als canals en llengua castellana. Com a membre de 
Canal Malaia, va informar que els seus responsables tenen com a objectiu teixir una 
xarxa de creadors de continguts molt actius que els permeti aconseguir més visibili-
tat. Finalment, explica que tenen un projecte per tal que el professorat — com a pres-
criptor per tot el territori— tingui al seu abast materials en llengua catalana, no espe-
cíficament educatius, que interessin tant als docents com a l’alumnat.

Ernest Rusinés va explicar que, des de la CCMA, ja s’estan creant continguts trans-
mèdia que poden ser visualitzats en tauletes tàctils i en telèfons mòbils, canals molt 
més utilitzats pels joves que no pas la televisió convencional. En posà com a exemples 
la sèrie Poliamor de TV3 — emesa i pensada per a Instagram Live—, així com els pro-
grames El búnquer o Adolescents XL — que es poden veure a YouTube o a Instagram, 
tots dos emesos primer per Catalunya Ràdio— i Adolescents iCat — que no s’emet per 
la ràdio convencional. També va esmentar altres estratègies noves de difusió, com ara 
els concerts del programa A dues veus, emesos primer en línia i redifosos després per 
televisió en una versió ampliada. Així mateix, va recordar l’aposta per la producció 
continuada de programes de màxima audiència, com APM, Zona Zàping o InfoK, 
perquè són prescriptors de la llengua. Per a Rusinés, més pressupost per a la CCMA 
comportaria més possibilitats de fer produccions pròpies potents, però actualment 
només es pot comptar amb l’optimització dels recursos disponibles.

Ja en el torn de debat entre els ponents, es van tractar altres fils temàtics encetats 
pels altres ponents o arran de les preguntes o comentaris del públic.

En relació amb els mitjans audiovisuals, Arnau Rius va reprendre el tema dels 
pressupostos com a molt pertinent i va remarcar que, si realment es considera la 
supervivència de la llengua una necessitat de país, el Govern hauria de prioritzar par-
tides que permetessin la producció de més sèries pròpies i que poguessin atraure més 
espectadors joves. A més, va proposar que, des de la Generalitat, es creï una lliga  
d’«e-jocs» que propiciï les noves zones d’«explosivitat lingüística» que recomanen 
alguns lingüistes. Ivan Solivellas no considerava incompatibles les propostes de Rius 
amb optar, alhora, per solucions econòmiques com ara el doblatge de programes 
produïts a d’altres països com el Japó, seguint el model de Bola de drac, perquè consi-
dera que el consum de la televisió convencional és encara elevat entre els infants. So-
livellas recordà la necessitat de tenir més consciència de domini lingüístic i de pro-
moure col·laboracions més enllà del Principat amb la resta de territoris de la 
catalanofonia. Les direccions generals de política lingüística que, a parer seu, haurien 
d’haver estat més proactives en el passat recent, caldria que col·laboressin dins d’un 
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ens supraregional que actués com a observatori de la llengua, juntament amb altres 
sectors. Així, aquest observatori hauria d’aglutinar les diferents direccions generals, 
l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmica Valenciana de la Llengua, la Comissió Tèc-
nica de la Universitat de les Illes Balears i altres entitats de la societat civil dedicades a 
la llengua i la cultura. Arnau Rius va tornar a intervenir per abordar una pregunta del 
públic sobre el sector del doblatge en català i defensar que cal un renaixement 
d’aquest sector mitjançant ajudes públiques que no el facin dependre de la voluntat 
de les plataformes internacionals. Rius també avalava un finançament que doni su-
port a la creació de continguts des del territori per part d’influenciadors catalans.

Preguntat per l’existència de criteris sociolingüístics, no només lingüístics, de  
la CCMA, Ernest Rusinés va confirmar que n’hi ha i que es tenen en compte en totes 
les produccions pròpies de TV3, com, per exemple, en les primeres temporades de 
Merlí. Els criteris de la corporació quant a tractament lingüístic, però, no sempre es 
compleixen quan es tracta de sèries d’altres productores — com ha estat el cas de  
Drama, no creada des de TV3, o de Merlí: Sapere aude, que segueix criteris diferents 
de les primeres temporades perquè no ha estat produïda des de TV3. Considera, igual 
que la direcció de CCMA, que, malgrat les diferències de criteris, aquestes sèries en 
català fetes des d’altres productores s’han de poder emetre. Puntualitza que, arran 
d’una anàlisi interna de la producció pròpia de TV3, s’ha observat que, en contra del 
que s’ha dit públicament, la presència del castellà a la programació de l’ens és molt 
minsa i anecdòtica.

Seguint el fil d’una intervenció des del públic, Ernest Rusinés va defensar una re-
naixença del prestigi del doblatge — cosa que requeriria més finançament públic— i 
va recordar que hi ha una pedrera de bons dobladors catalans amb molta experiència 
acumulada i un fons que permetria oferir a les plataformes moltes pel·lícules ja dobla-
des en català. En aquest sentit, des del públic es plantejava la necessitat de revisar 
críticament la manca d’energia i creativitat dels poders públics catalans, que, els dar-
rers anys, no han donat suport a cap ens o observatori de la llengua — com van fer en 
el passat— que pugui regular usos lingüístics al món audiovisual. Ivan Solivellas va 
afegir que caldria exigir a les distribuïdores que garanteixin l’arribada de les pel·lícu-
les doblades en català a les diferents plataformes digitals, cinemes, etc. Des del públic 
es va proposar la creació d’una mena d’Open University com a plataforma des de la 
qual es posin a l’abast d’un públic més ampli els continguts en català creats des de  
la CCMA. Arnau Rius va proposar blindar contractualment, mitjançant clàusules 
d’exclusivitat lingüística, continguts audiovisuals de producció pròpia per tal que les 
plataformes no puguin canviar els criteris lingüístics fixats inicialment per la CCMA.

Amb les paraules de síntesi de la moderadora i les d’acomiadament i agraïment a 
les persones ponents i participants per part dels coordinadors del cicle, Avel·lí Flors-
Mas i Luci Nussbaum, i del president de la SOCS, Miquel Àngel Pradilla, es va tancar 
aquesta quarta i darrera taula del cicle.
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