
Q U A D E R N .

L es llengües, i ben especialment a
Europa, no tenen solament un va-
lor funcional, d’instrument o vehi-

cle de comunicació, tal com afirmen al-
guns ben interessadament: amb aquest
valor, les llengües més “reduïdes” serien
fàcilment renunciables, en favor de les
més grosses… i això és el que realment

volen dir. No parle de les llengües en
general, sinó de cada llengua particular
(i sobretot de les anomenades “petites”:
del grec al suec, de l’eslové al noruec, i
així prop d’una vintena, incloent-hi la
nostra, que no és de les menors), que
quan és vista com a culta i oficial, recone-
guda com a pròpia i nacional, esdevé en
certa manera símbol d’ella mateixa: llen-
gua institucional vol dir valor i dignitat
igual que les altres llengües. Certament,
la percepció d’aquesta “dignitat” és es-
sencial per a la percepció eficaç de la
dignitat pròpia del país o societat que la
parla, i essencial per tal que actuen els
mecanismes de cohesió i d’adhesió: no

és fàcil adherir-se o ser fidel a allò —país
o idioma— que és vist com a inferior i de
menys valor. “Valor” i dignitat signifi-
quen prestigi eficaç, ús preferent, en
tant que llengua pròpia, en tots els es-
pais de la vida social i política, en la
cultura i en l’educació. Perquè el poble i
país propi, el grup d’identitat bàsica del
qual hom forma part, no pot ser vist com
a indigne de ser assumit i reconegut com
a igual, sota pena d’alguna de les múlti-
ples formes d’alienació o d’esquizofrènia
col·lectiva, o d’algun dels múltiples
símptomes de desaparició per
dissolució. La llengua pròpia tampoc no
pot ser vista com a inferior, indigna del

mateix tracte que les altres… sota pena
de ser abandonada a la primera ocasió o
coacció. Com afirmava Antoine Meillet,
un dels pares fundadors de la lingüística
moderna, “une langue ne subsiste que
misérablement là où elle n’est pas soute-
nue par un sentiment national”. I aquesta
és també la història moderna d’Europa,
d’Estònia a Eslovènia i de Grècia a
Finlàndia. Per això, en aquest País
Valencià, allò que es defensa o ataca en
matèria de llengua (inclosa en primer
lloc la matèria escolar) és, en últim ex-
trem, si som o no som un país digne de
ser-ho. Massa polítics nostres, evident-
ment, pensen que no.

E l plurilingüisme, si és real i
efectiu, és un factor de pro-
grés i de cohesió social: en

l’actual societat de la informació
és un recurs bàsic dels païsosmés
avançats. En aquest sentit, un de-

cret de plurilingüisme com el que
ha difós en esborrany la Conselle-
ria d’Educació hauria de ser rebut
amb interès. Més encara si es pre-
senta com a programa de plurilin-
güisme “equilibrat” en l’ús del
valencià, el castellà i l’anglès. Ara
bé¿comésque, en comptesde sus-

citar interès i adhesió, ha provocat
tanta polèmica en la comunitat
educativa, que n’hauria de ser la
beneficiària? La clau segurament
ésque,més enllà de les declaracio-
ns benintencionades i dels rètols
atractius —qui pot estar en contra
delplurilingüisme imés si és “equi-

librat”?—, una lectura atenta de la
proposta del decret revela dèficits
importants en alguns punts i as-
pectes dubtosos o preocupants en
altres. Anem per parts.

Contra el que s’ha difós en els
mitjans de comunicació, el decret
no planteja un únic programa

sinódos: el “ProgramaPlurilingüe
Inicial” i l’”Avançat”. A pesar del
rètol, el primer, i comú a tots els
centres, no fa anar el plurilin-
güisme més enllà del que ja te-
nim: una simple assignatura
d’idioma estranger introduït en
primària.  Passa a la pàgina 2
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Ve de la pàgina 1
L’únic programa plurilingüe és el
segon, que permet incorporar
l’aprenentatge en anglès i que
s’implantaria només a voluntat
dels centres i sempre amb
l’autoritzaciódeConselleria. El de-
cret, però, no preveu cap calenda-
ri d’aplicació ni de generalització
a tots els centres, ni fa referència a
cap mecanisme per a la formació
del professorat que ha d’impartir
matèries en anglès, ni parteix de
cap dotació econòmica per a po-
sar-lo en marxa.

I què passa amb les llengües
oficials? També contra el que es
podria pensar, el tractament del
castellà i el valencià no resulta
equilibrat ni assegura que al final
dels cicles obligatoris els alumnes
estiguen “capacitats per a utilit-
zar, oralment i per escrit, el
valencià en igualtat amb el
castellà”, com exigeix la Llei d’Ús i
EnsenyamentdelValencià. Lapro-
posta, de fet, esquivaun fet clau: la

situació social de llengua minora-
da del valencià, enfront de la
presència massiva del castellà en
els mitjans de comunicació, en
l’àmbit social i econòmic i fins i tot
en l’ús oficial. Totes les avaluacio-
nsdels programesactuals d’ensen-
yament coincideixen amb les que
s’han fet en altres comunitats
lingüístiques i, aplicades a la nos-
tra situació, es poden resumir així:
com major és l’escolarització en
valencià, major és la competència
activa i equilibrada del valencià i
del castellà, amb independència
de la llengua primera de l’alumne.
Dit d’una altra manera: l’ensenya-
ment intens del valencià és l’únic
que assegura la competència en
valencià i també en castellà, que
és igual o superior al que s’aconse-
gueix amb l’ensenyament en
castellà. Si l’objectiu és el domini
equilibrat de les llengües oficials,
el camí efectiu és potenciar el per-
centatge d’ensenyament en valen-

cià, que en cap cas no hauria d’es-
tarper davall del 50% i quehauria
de ser més intens en els primers
estadis educatius.

Hi ha altres aspectes del decret
que mereixerien una anàlisi més
detallada, però em referiré només
aunque resulta especialment sor-
prenent. La proposta admet que
l’alumne puga elegir la llengua en
què s’examina independentment
de l’idioma en què es cursa cada
assignatura, cosa que atempta
contra el principi bàsic de l’ensen-
yament plurilingüe, que es basa
en l’aprenentatge integrat de llen-

gua i contingut i, per tant, en
l’avaluació continuada de tots dos
aspectes.

La incorporació de l’anglès
coma llengua vehicular no pot ser
l’excusa per a suprimir els progra-
mes d’ensenyament en valencià,
que han donat uns resultats tan
positius respecte a la competència
lingüística en lesdues llengües ofi-
cials i el grau d’èxit escolar. No pot
ser tampoc l’excusaper a augmen-
tar les exempcions només de l’en-
senyament en valencià i del
valencià (mai per a l’anglès o el
castellà). La Conselleria ha fet bé

difonent l’esborrany de decret i
obrintundebat ambels agents im-
plicats. Però encertarà només si
parteix dels estudis contrastats so-
bre el plurilingüisme i compta
amb tots els experts i professors
que més i millor han aplicat el
plurilingüisme en el nostre siste-
ma, els quihan impulsat l’aprenen-
tatge en la llengua pròpia dels va-
lencians per a assegurar la nostra
cohesió com a poble i la capacitat
real en les dues llengües oficials.

Apostem, per tant, per un
plurilingüisme real i efectiu, per
una escola arrelada que assegure
la competència plurilingüe i inter-
cultural, i que servisca de punt
d’inflexió per a corregir un fracàs
escolar cada vegada més preocu-
pant.

M. Pérez Saldanya és catedràtic
de Filologia Catalana de la Universi-
tat de València i membre de l’Aca-
dèmia Valenciana de la LLengua.

A ixò era en aquell temps
en què de les palles feien
fems, un petit país, el nos-

tre, que va encetar un procés que
havia de conduir a la desinoració
de la seua llengua, almenys en
l’àmbit escolar. I heus ací que
aquell petit país, bé que tímida-
ment, introduí a l’escola l’ensen-
yament del valencià i en valencià,
tots dos reivindicats des de feia
una pila d’anys. El primer,
òbviament, per la pura i dura sub-
sistència de la llengua, per bé que
en molts centres el pla es podia

quedar en una assignaturització
del valencià i, encara més greu,
esdevenir una “maria”. En uns al-
tres centres, sobretot per la
pressió de pares i mestres i la vo-
luntat d’alguns polítics, la cosa
pintavamés bé, atés que, a la fi, la
xicalla podria estudiar ciències
socials, naturals, matemàtiques,
etc., en una llengua, la seua, apta
comqualsevol altraper a fer cièn-
cia, economia, literatura…

Fet el primer pas, i amb la vo-
luntat ferma d’un bon grapat de
mestres que es van reciclar a
marxes forçades per poder im-
partir docència en valencià digna-

ment, calia passar al segon: que
l’alumnat en valencià tinguera lli-
bres envalencià, i tandignes com
els que feien servir en castellà. I
per a dur endavant aquesta tas-
ca, calia deixar la iniciativa a les
mans de les editorials, que, així
com cal, havien de traure benefi-
cis de les seues inversions.

I en aquell petit país, sorgiren
materials educatius en valencià
dediversamena: els uns de quali-
tats externes i internes com els
castellans corresponents; uns al-
tres, amb menys ostentació, per
qüestió de costos, però de contin-
guts ben dignes.

Però vet aquí que les
forces del mal no descan-
sen i el Consell Maligne
del país es va traure de la
mànega una norma que
obligava les editorials a
presentar els materials
educatius a l’homolo-
gació, que consistia en
unacensura decertes for-
mes lingüístiques envia-
des subreptíciament pel
País del Nord, sempre
envejós, per apoderar-se
de la llengua “bona”, els
depositaris de la puresa
de la qual eren els mem-
bres del Consell Maligne,
amb el Germà General al
capdavant i uns quants
esbirros encarregats de
la faena bruta.

Passat el tràngol i eli-
minada aquesta “homo-
logació”, les editorials es
van dedicar a la seua fae-
na: fer llibres. Després de
diverses reestructuracio-
ns del sector, s’havia arri-
bat auna situacióde com-
petència bastant noble,
amb profusió de mate-
rials (DVD, llibres digi-
tals, materials comple-
mentaris…) que equipara-
ven, almenys en oferta,
les dues llengües oficials
del país i que posaven a
l’abast dels ensenyants
un ventall de projectes
perquè triaren els que els
feren més el pes.

Però ara les forces del
maligne tornen a atacar,
enfortides per un beurat-
ge que els fa aliens a les
reivindicacions dels seus

súbdits, que veuen que la pressió
del castellà en els mitjans de
comunicació i en una bona part
de la societat demana un colp de
timó en el sistema educatiu
valencià consistent en una
discriminació positiva del
valencià. I en compte de canviar
el rumb en aquesta direcció, i so-
ta l’aparença de la necessitat que
els súbdits valencians siguen ca-
paçosd’expressar-se tambéenan-
glés, la koiné delmón globalitzat,
fanun altre forat en la vella calde-
ra on es cou el present i el futur
del valencià.

Ara diuen que tothom (?) ha
d’escolaritzar-se en tres llengües
i que les diferents matèries dels
centres educatius es cursaran
per terços lingüístics: castellà,
valencià i anglés (adéu a les línies
en valencià!), però, com que fins
d’ací a deu anys no hi haurà prou
professorat format per a ensen-
yar en anglés, les altres dues
llengües (és a dir, el castellà) ocu-
paran el seu terç. (És coneguda la
dèriadelGermàGeneral, arades-
tinat a presidir una institució de
tanta fama com l’Orgue de Gats
Assembleari, per l’anglés. Pregun-
teu a les editorials que van fer
una edició resumida i en anglés
de l’Educació per a la Ciutadania
si han recuperat la inversió.)

I les editorials, com s’ho fa-

ran? Fins ara aconseguien rendi-
bilitzar la inversió en els mate-
rials escolars envalencià quantifi-
cant-los en el mateix paquet que
els castellans respectius, en al-
tres paraules, que moltes vega-
des els llibres en castellà subven-
cionaven l’edició en valencià.
Ara, en plena crisi econòmica i
reduïda la presència del valencià
a un terç (que no seran les ma-
teixesassignatures en tots els cen-
tres), és probablequealgunes edi-
torials renuncien a l’oferta com-
pleta en valencià. I els mestres?
No tindran tant on triar,minvada
la competència, i tothom sap que
la competència fa que cada edito-
rial vulga fer els seus materials
més bons que els dels altres.

I a la fi de tot, els damnificats,
els valencians. I és que, comdiu el
refrany, calderavella, bonyo forat.

Joan Ramon Borràs és especia-
lista en serveis lingüístics i editorials

La competència multilingüe
L’esborrany de decret de la conselleria no fa un tractament equilibrat del castellà i el valencià

Caldera vella, bony o forat
El canvi de model perjudicarà les editorials valencianes

E n un article aparegut en
aquest diari el 13 de juny, el
senyorAndrésBoix comen-

tava el projecte de plurilingüisme
de la Conselleria d’Educació i hi
trobava aspectes positius i nega-
tius. Estem d’acord en la crítica
que fa a la proporció igualitària
entre les hores de docència en
valencià i castellà, i en l’argument

que hi dóna: “Porque es obvio que
la preponderancia del castellano
enmediosdecomunicación, litera-
tura, películas… hace que sea im-
prescindible que las horas de do-
cencia en valenciano superen en
mucho a las horas de castellano
para conseguir, de verdad, una sol-
vencia equivalente en ambas len-
guas”. No estem, però, gens
d’acord en altres aspectes.

En primer lloc afirma que ja

era hora que no foren els pares els
qui determinaren la llengua
d’escolarització dels fills. Bé, és
cert que el decret elimina aquest
dret dels pares ja des de l’educació
infantil, ja que aquesta decisió la
prendrà la Conselleria després de
passar-los una enquesta sobre la
llengua habitual dels xiquets. El
problema és que si la Conselleria
decideix que la llengua vehicular
d’una classe siga el castellà —que

serà l’opció probablement més
freqüent— passaran dues coses: a)
als alumnes valencianoparlants,
la seua escolarització en castellà
els col·locarà en una situació de
submersió, condemnada per tota
la investigació en educació pluri-
lingüe coma causa de fracàs esco-
lar; i b) als alumnes castellanopar-
lants, fer els aprenentatges total-
mentencastellà a l’educació infan-
til, els impedirà assolir la compe-

tència suficient per a fer l’àrea de
Coneixement del medi, que s’ha
d’impartir obligatòriament en
valencià a partir del primer nivell
de l’educació primària.

En segon lloc, tampoc és cert
que l’oposició al projecte plurilin-
güede laConselleriahaja consistit
enunadefensaaultrançadel siste-
mavigent. Resmés llunyde la rea-
litat. El que planteja l’oposició és
una proposta que assolisca real-

ment els objectiusd’educació plu-
rilingüeque tothomacceptaapro-
fitant la faena feta dins el marc
actual d’educació bilingüe des de
fa més de 25 anys, conservant
allò que ha funcionat —les línies
en valencià— i millorant allò que
no ha funcionat —el Programa
d’Incorporació Progressiva. És a
dir: assumir-ne els encerts, corre-
gir-ne els errors i posar al dia els
objectius, els continguts i lameto-
dologia dins el nou marc de
l’educació plurilingüe. Per què
s’ha d’engegar a rodar 25 anys de
faena ben feta si no hi ha darrere
motius polítics —marginar el
valencià— que ningú s’atreveix a
explicitar.

Afirma, també, que els progra-

mes actuals han suposat un efec-
te gueto per a l’alumnat en
valencià, i que “condenan la len-
gua propia de nuestro pueblo a la
condición de anomalía exótica
que algunos, los ‘raritos’, estu-
dian, pero de la que la gente ‘nor-
mal’ pasa”. És clar que hi ha
molts centres, especialment de
l’escola concertada i privada,
d’on està exclòs el valencià. Però
això no és culpa de l’actual siste-
ma de programes. El Programa
d’Incorporació Progressiva, el
programa legal amb menys
dedicació horària al valencià, ha
d’impartir obligatòriament l’àrea
de valencià des de l’educació in-
fantil i fer-ne un ús vehicular al-
menys en l’àrea de Coneixement

del medi a partir del tercer nivell
de l’educació primària. L’incom-
pliment d’aquesta normativa és
possible només per la permissivi-
tat dels responsables de la Conse-

lleria i de la inspecció. Creu real-
ment l’autor de l’article que can-
viaran aquestes actituds amb el
nou decret? Un decret que en la
classe de valencià permet als

alumnes expressar-se oralment i
per escrit, i ser avaluats en
castellà?

No,nopodemdira laConselle-
ria, comell proposa, que el decret
és completament vàlid fent-hi
unsquants retocs.Hemdeplante-
jar una esmena a la totalitat i de-
manar-li un consens amb els
agents educatius per un model
d’educació realment plurilingüe,
ambel valencià comanucli verte-
brador, que promoga l’èxit educa-
tiu de tots els alumnes, i que els
ensenye a conviure en la societat
multilingüe imulticultural que te-
nim ja en girar el cantó.

Vicent Pascual és especialista
en educació plurilingüe.

Decret de plurilingüisme: esmena a la totalitat
Raons a favor d’un model realment plurilingüe, amb el valencià com a nucli vertebrador

Crist de nou crucificat, de
NikosKazandzakis, sembla-
va retornar el darrer cap de

setmana a una població de Galícia
on era aquest columnista que es
va desdejunar amb les portades
de tots els diaris, estatals i locals.
La foto sinistra d’un crucifix presi-
dint una institució postfranquista.
Les fotos de les càrregues de la
policia contra els manifestants.
Per a demostrar que a València
carreguen més i millor que a Bar-
celona?Tambéels catalans ens vo-
len furtar les pallisses? Preguntes
dels amics i coneguts de Galícia:
però, què passa “allí”? I cal expli-
car-los l’altra València: la que llui-
ta, la que persevera, la que obté
victòries (salut, Botànic!Avanti po-
polo italiano!).

Franco semblava que no en te-
nia prou i poc abans de morir en-
cara va signar sentències demort.
Una afició nefasta. Cadascú en té.
Font de Mora, deixant el càrrec
d’Educació, vol signar el seu da-
rrer desgavell. I el poble valencià
surt al carrer.

Ja vàrem parlar de la des-
gràcia que suposa decretar mesu-
res sobre la llengua per part de
qui la menysprea. No entrarem a
fer més consideracions perquè
cansa subratllar el que és evident,
però parlem només d’una altra
evidència: no hi ha recursos per a
posar en marxa l’ensenyament
d’idiomes. Els resultats dels pri-
mers desgavells han demostrat
que a Font de Mora li importa un
“pepino”merkelenià la llengua, si-
ga la que siga. Per què es rabeja
amb la llengua que va mamar a
Vila-real?

Cap de setmana anterior:
aquest columnista és invitat a par-
lar en un institut del Camp de
Túria. Ho fa en valencià. Cap pro-
blema (hi ha alumnes immi-
grants). Però hi ha molts proble-
mes dels quals s’hauria d’encarre-
gar el conseller d’aquestamatèria:
no funciona la sonorització o ho fa
d’una manera esotèrica. Tampoc
el projector. Totes les aules amb
parets de taulells provoquen una
reverberació digna d’una seu
gòtica. Impossible fer-se escoltar.
Quin és el nomde l’arquitecte?No
estudien acústica a la Politècnica?
La professora du un aparell quasi
ortopèdic enganxat a la panxa i un
micròfon lligat al coll. Ha pogut,
així, evitar més d’una baixa per
afonia. Fas un esforç, diguem-ne,
didàctic, i els joves responen. Però
a crits. Una generació envoltada
de soroll, de condicions auditives
bestials. Impossible el matís, la
complicitat dels piano i dels cres-
cendo. Difícil parlar de cap cosa,
siga en castellà, en valencià o en
anglés. Problemes que no sem-
blen preocupar el son del conse-
ller; però ja hohemvist escrit a les
places: us trencarem el son si ens
trenqueu els somnis. I els somnis
no es trenquen ni en castellà, ni
en valencià, ni en anglés. Simple-
ment busquen recursos per anar
més enllà. Com l’amor per qualse-
vol parla. Ja ho vaig dir: la parla
de la mare que us va parir.

A LA LLETRA

Christ, Cristo,
Crist
Albert Garcia i
Hernàndez

Incorporar l’anglès no
pot ser l’excusa per a
suprimir els programes
en valencià

Joan Ramon Borràs

Manifestants per l’ensenyament en valencià davant el
Palau de la Generalitat el día 9 de juny. / jesús císcar

És probable que
algunes editorials
renuncien a l’oferta
completa en valencià

Un decret que
permet als alumnes
ser avaluats en
castellà?

Vicent Pascual
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