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Enric Millo, DELEGAT DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA

“Tècnicament, no hi va haver càrregues policials l’1-O”La frase del dia

“Marta Mata
deia: “L’infant és
un ciutadà que
es forma i al qui
la família, l’escola
i l’ambient general
han de permetre
exercir el seu propi
dret d’opció”

i ha qui pretén determinar els per-
centatges de vehicularitat de les
llengües a l’escola, interferint en

el mètode pedagògic. Apel·len a un pretès
dret dels pares a escollir la llengua d’esco-
larització dels fills a Catalunya. I on que-
den els drets dels infants? Aquests van
ser el nord de socialistes i comunistes en
defensa de l’escola comuna, contra la se-
paració de la població escolar per raó de
llengua, tot garantint el ple coneixement
tant del català com del castellà. Em va to-
car tenir-hi un cert paper, com a secretari
de cultura del PSC, al costat de Marta Ma-
ta i de José González, i em sembla impor-
tant aclarir alguns fets i conceptes que de
vegades apareixen boirosos.

ELS CONVERGENTS, de bon començament,
estaven per la doble xarxa escolar, una en
català i una altra en castellà. L’escola pú-
blica no era la seva prioritat i apostaven
per una xarxa alternativa, privada o con-
certada, laica o religiosa, de qualitat i no-
més en català, on s’eduquessin els infants
que hi poguessin accedir. La resta forma-
va part del forat negre on habitava l’altra
Catalunya, perillosa per tantes raons (no-
més calia veure què votava). No trigaria a
emergir allò dels bons catalans i els mals
catalans, aquella concepció tan poc repu-
blicana que ara sembla repuntar entre al-
guns ambients pretesament republicans.

AQUESTA POSICIÓ VA TENIR dos moments
àlgids. El 14 de maig de 1981 era votada i
derrotada al Parlament la proposició de
Marta Mata en favor de l’escola comuna i
contra la doble xarxa escolar. Vots a fa-
vor: PSC i PSUC. Vots en contra: CiU,
UCD i ERC. Un any després, el govern de
la UCD presentava un projecte de llei
d’harmonització de les banderes i les llen-
gües que pretenia instaurar “el dret d’op-
ció dels pares” a les comunitats amb doble
oficialitat, i volia fer-ho per consens, atesa
la posició coincident de CiU. Per aturar-
ho, va caldre posar en joc de nou Marta
Mata: va escriure els seus Catorce puntos

H en favor de un no, amb els quals va con-
vèncer el PSOE, que va negar-se a aquell
consens i va aconseguir avortar el projec-
te. Entre aquells punts, Marta Mata deia
coses com: “L’infant és un ciutadà que es
forma i al qui la família, l’escola i l’ambient
general han de permetre exercir el seu
propi dret d’opció”, en el futur, en la seva
vida adulta. O com: “L’opció lingüística
dels pares respecte dels seus fills s’ha ex-
ercit a la pròpia casa. Fer-la extensiva a
l’escola és no tenir en compte l’opció futu-
ra de l’infant”, quan hauria de poder de-
cantar-se sobiranament per una o altra
llengua, en adreçar-se als fills, a l’hora de
fer un poema...

ESTANT AIXÍ LES COSES, EL 1983 arribava el
moment de la llei de la llengua. Marta Ma-
ta aleshores va decidir encarar Jordi Pu-

jol. No se’n saben els detalls, però l’ende-
mà de la reunió, l’escola comuna era ac-
ceptada pels convergents i no trigaria a
esdevenir la pedra angular de la llei de la
llengua. Aquesta establia que es faria
atenció a la llengua habitual de l’infant en
escolaritzar-se, però que mai no se’l sepa-
raria per raó de llengua, en un procés que
li permetria dominar tant el català com el
castellà i on hi cabien tota mena de con-
crecions pedagògiques.

LA IMMERSIÓ NO VINDRIA fins més tard.
Recordo la preocupació d’una delegació
de mestres del cinturó industrial, acom-
panyats de Lluís López del Castillo, fill de
murcians, mestre i expert en didàctica de
les llengües, plantejant la necessitat de la
immersió com a mètode inexcusable per-
què els infants de famílies i ambients cas-
tellanoparlants poguessin dominar real-
ment el català. Altrament, sempre més
anirien a peu coix respecte dels catalano-
parlants que també dominaven el caste-
llà. El mètode de seguida va proliferar,
amb els pares i mares al capdavant. Ma-
nuela de Madre, alcaldessa de Santa Colo-
ma, i José Álvarez, secretari general de la
UGT de Catalunya, van destacar en la de-
fensa de la immersió.

D’ALTRA BANDA, LA “LLENGUA PRÒPIA de
l’escola” seria la “llengua pròpia del país”,
és a dir, la que aquí s’ha fet en el decurs
dels segles i la que aquí es juga la seva per-
vivència. Això en feia la llengua habitual
en els usos generals de l’escola, però no
determinava el seu grau de vehicularitat,
que hauria de venir donat pel règim d’im-
mersió adoptat a cada centre, en funció
de les llengües a aprendre (ara, estem
passant de dues a tres) i en funció sobre-
tot de la realitat sociolingüística de la se-
va població escolar. Tasca delicada,
aquesta, que demana coneixement facul-
tatiu i encert. Cal que els polítics i els jut-
ges es continguin. Som en el terreny de la
pedagogia i dels drets de futur dels in-
fants.
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erquè me’ls crec,
assisteixo a la

majoria dels actes de
Transparency Interna-
tional que se celebren
a les seus madrilenyes

de les Fundacions Ortega y Gasset-Ma-
rañón. La darrera, de fa menys d’una
setmana, presentava els resultats de
l’índex de percepció de la corrupció del
2017. Els ponents –el catedràtic de la
UAM i president de TI-España, Jesús
Lizcano, Jesús Sánchez Lambás i l’ad-
vocat Beltrán Gambier– comenten l’in-
forme i recomanen al govern de l’Estat
que es prengui “seriosament” (sic) tot
això de la corrupció. Afirmen que som a
la cua d’Europa pel que fa a percepció
de la corrupció. I que com més perse-
cució a la llibertat de premsa, més cor-
rupció. Constaten que la dita “societat
civil” és massa feble, encara, a l’hora de
denunciar la violació de les polítiques
de la transparència, bo i comentant
l’atac a la llibertat d’expressió del que
acabava de passar a Arco, que obria
portes aquells dies.

Et fa caure la cara de vergonya que el
president del govern, tan avesat a recor-
dar com va de bé el país que ell diu que
governa –seduït, això sí, per una aporta-
ció musical de Marta Sánchez (que
tampoc no paga els seus impostos a
Espanya)–, no comenti que Espanya
ocupa el lloc 42 a l’hora de valorar qui
és qui, al món, en el tema de la Transpa-
rència. Quantes vegades hem sentit dir
al president Rajoy que el seu país està,
en això de la transparència, per sota de
Polònia, Islàndia, Taiwan, Lituània, Hong
Kong, Barbados, Xipre, Estònia, Bots-
wana, Costa Rica o Singapur?

Entre les propostes de TI, hi ha pro-
moure la despolitització dels organis-
mes constitucionals, prohibir legalment
concedir indults per corrupció i eliminar
el discrecional i poc transparent siste-
ma de lliure designació, entre altres.
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De set en set
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Ui, la
transparència!


