
amb la immigració? «Si no s’hi
juga fort, amb el català, no seran
mai ciutadans de ple dret de Ca-
talunya. L’única manera és la im-
mersió.» La societat catalana està
prou inquieta, però? «Als vuitanta
tothom estava ben predisposat.
Parlar el català tenia un plus de va-
lor social.» Amb el tant per cent
d’immigració que hi ha actual-
ment a les aules, un 13%, algú es
pot plantejar, raonadament, la se-
gregació per raons de llengua? La
nova realitat sociolingüística im-
plica buscar noves estratègies, no
pas desmuntar tot el projecte.

Han de decidir els
jutges?
Una llengua pròpia, dues llen-
gües oficials. Aquesta és la situa-
ció. L’experiència d’immersió al
Quebec, que va començar el
1965, i va ser inspiradora per al
cas català, ha deixat clara una
idea: les llengües no s’aprenen
primer i s’usen després; les llen-
gües s’aprenen quan s’usen.
D’aquí que la normalització lin-
güística busqués l’ús del català
en la quotidianitat. Si parlem de
contextos d’ús, de dominància,
hi ha equilibri, al cap de trenta

là. Tot traspuava joventut, en els
professors, en els pares. L’escola,
recorda Robert Cama, va poder
comptar amb la participació total
dels pares. «Hi estaven molt im-
plicats; es va fer una escola molt
maca.» Mirant aquest passat no
tan llunyà, es fa difícil pair el litigi
actual. «Ets sents estafat...» Un
cúmul de pals a les rodes contra la
vigoria d’una llengua, «ja prou
fumuda». No ho dubta: vistes així
les coses, només queda l’opció de
la independència. El que vivim és
una expressió del «jacobinisme,
del desig d’uniformar, mani qui
mani, PP o PSOE. Al cap de tants
anys hem de parlar d’això?». Ell,
com tants, no pot donar crèdit a
la possibilitat que es qüestioni la
immersió. «No ha de passar.» Per
abundar en el que ha representat
l’escola en la construcció de ciu-
tat i país, des de fa ben poc a la xar-
xa es pot veure un reportatge fet
per Gramenet TV i el Casal del
Mestre de Santa Coloma:
http://youtu.be/_di8I39A2xM.
L’objectiu és clar: cal conèixer el
passat per entendre el present i
projectar el futur.

Robert Cama planteja el ma-
teix que d’altres: i què passa, ara,

anys, entre el català i el castellà?
És evident que no, només cal

anar al cinema. Però com esta-
ríem sense la immersió lingüísti-
ca a les escoles? El Tribunal
Constitucional semblava que ho
tenia força clar el 1994, quan va

La situació a l’aula ha can-
viat. El curs 1996-1997, a
Catalunya hi havia 18.000
alumnes estrangers a l’en-
senyament no universitari.
El curs 2009-2010 eren
155.845.

Canvis a
l’aula

Al País Basc hi ha tres mo-
dels d’escola: tot en caste-
llà; una part en castellà i
una altra en èuscar; i tot
en èuscar. Els dos primers
models van de baixa,
mentre que augmenta la
matrícula en el tercer.

L’èuscar, a
l’alça

A finals d’any es farà la pri-
mera reunió del Grup de
Treball per a la introduc-
ció del català de l’Alguer
en el currículum escolar.
Ho impulsa el ministeri ita-
lià de la Instrucció, la Uni-
versitat i la Recerca.

Novetats a
l’Alguer
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ESTEVE CARRERA
 la Catalunya Nord el problema no és que es qüestioni el model de
la immersió, sinó que «encara falta molt perquè s’arribi a cobrir mí-

nimament l’ensenyament en català», diu Alà Baylac Ferrer, vicepresident
de l’Associació per a l’Ensenyament del Català (APLEC). Uns 3.500 alum-
nes segueixen ensenyament immersiu en català a la Catalunya del Nord,
un 4% de l’alumnat d’aquest territori sota administració francesa. La xi-
fra inclou tant l’ensenyament públic (un 77%) com l’ensenyament pri-
vat i associatiu. La poca immersió que es fa es concentra al nivell prima-
ri, i en una proporció molt més marginal a l’ensenyament secundari. La
feble presència de l’ensenyament en català a les comarques del nord de
l’Albera contrasta amb la demanda: diverses enquestes han posat de
manifest que quan es demana als pares d’alumne si estarien interessats
perquè els seus fills segueixin un tipus d’ensenyament de català o en ca-
talà, les respostes són ampliament positives. «La demanda es manté pe-
rò l’oferta s’estanca. No s’obren més classes, i es posen menys llocs de
professors a concurs. Patim les retallades generals del sistema educatiu
francès, però amb conseqüències més greus per a nosaltres, per la situa-
ció de la llengua», diu Baylac Ferrrer. A l’Estat francès, el català queda
enrere si ho comparem amb l’ensenyament en basc (un 30% de l’alum-
nat d’Euskadi nord segueix ensenyament immersiu) o en cors (un 20%
dels alumnes de l’illa fa immersió). Queden pitjor el bretó i l’occità: en-
tre un 1 i un 2 per cent de l’alumnat fa immersió en aquestes llengües.

A

La dura realitat del Nord
JORDI SALAZAR

estructura educativa a Andorra és plural, ja que conviuen tres siste-
mes a la xarxa educativa pública del país: l’andorrà, el francès i l’es-

panyol. En els tres casos, l’ensenyament és gratuït i obligatori des dels 6
fins als 16 anys. El sistema andorrà depèn del Ministeri d’Educació, For-
mació Professional, Joventut i Esports, que en dicta els plans d’estudis.
La llengua de l’escola andorrana és el català, tot i que el castellà i el
francès són llengües vehiculars. Quant a l’ensenyament en castellà, els
plans d’estudi són espanyols i la llengua vehicular és el castellà. Andorra
gaudeix d’un acord en matèria d’educació que inclou la formació an-
dorrana, és a dir, llengua catalana, geografia, història i institucions del
Principat. Hi ha tres centres de caràcter congregacional, que depenen
acadèmicament de l’administració espanyola, però on les assignatures
es fan majoritàriament en llengua catalana i s’hi inclou la formació an-
dorrana. Quant al sistema francès, els programes d’ensenyament que
segueixen són els que dicta el Ministeri d’Educació francès. La llengua
vehicular dels seus centres és el francès, però Andorra té convenis simi-
lars als que manté amb Espanya. A l’escola andorrana hi hauria 4.300
alumnes, a la francesa 3.400 i a l’espanyola, 3.300. Per nacionalitats, el
nombre d’estudiants andorrans augmenta d’un 1,5%, situant-se en
8.427, mentre que els d’altres nacionalitats disminueixen: francesos
221 (-6,4); portuguesos 987 (-9,7), espanyols 860 (-4,7), i la resta de
nacionalitats augmenta fins als 307 (1,3).
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