
Amb
el català,
poca conya
Visca el submarinisme! Sí, submarinisme, o el que és el
mateix: immersió lingüística. El sentit de l’humor és signe
d’intel·ligència. A vegades, però, costa de mantenir

DOSSIER





mor», «independèn-
cia», «Catalunya», «es-

forç», «pilota», «esport», «film»,
«pujol», «mas», «segadors», «va-
cances», «estiu», «avis» i «esti-
mar». Aquests termes han estat
escollits pels alumnes de 6è de
primària de l’escola l’Aixart de
Cervià de Ter com els seus mots
preferits, dins de l’activitat enge-
gada per Som Escola (www.so-
mescola.cat) amb motiu del Dia
Europeu de les Llengües, el 26 de
setembre. Som Escola proposa-
va: La paraula en català que més
estimo és... El fet d’haver dut la
immersió lingüística a la picota
ha provocat un ventall de senti-
ments, des de la ira fastiguejada
del: «Ja hi tornem a ser!», fins a la
sorpresa incrèdula del: «Però
amb què surten ara?» Plana el
distanciament: uns ells i nosaltres
cada vegada més marcats.

Tres, quatre, deu... protesten, i
la resta callen? Les xarxes socials
treuen fum. Sovint se sap combi-
nar la reivindicació amb la iro-
nia. Una prova d’això són els tre-
balls que il·lustren aquestes pàgi-
nes, i que s’han publicat a El Punt
Avui aquest setembre. Quan el

«A
M. MIRALLES / S. OLIVEIRA surrealisme adquireix cotes al-

tes, és l’hora del sarcasme i la iro-
nia. Les paraules de Màrius Serra
en el discurs de la Diada, «Català
a l’atac. Visca la llengua viva i vis-
ca el submarinisme!», van en-
cendre la metxa al Twiter i a tots
els punts de trobada social vir-
tual. Plataforma per la Llengua
(www.plataforma-llengua.cat)
ha estat un exemple tant de rapi-
desa com d’enginy. S’ha fet seva
la crida al submarinisme, per la

immersió lingüística. La seva re-
ivindicació, diuen, vol ser «més
lúdica, més de carrer i propera a
la gent». Com que de reivindica-
ció més institucional no en falta,
el Dia Europeu de les Llengües
van muntar paradeta a plaça
Universitat, a Barcelona. Vestits
de mariners i amb ulleres feien
una crida a l’allistament: «Enro-
la’t a les tripulacions de subma-
rins de Defensa Submarina del
teu poble, barri o ciutat. Et neces-

sitem! Estem en situació d’alerta
màxima: un destructor de l’impe-
riet s’acosta a tota màquina llan-
çant càrregues de profunditat.
Van per nosaltres i cal que ens
mobilitzem per neutralitzar-lo
abans no ens enfonsin!»

Anem a pams
La Llei 7/1983, de 18 d’abril, de
normalització lingüística a Cata-
lunya ja té gairebé trenta anys.
De sobres ha fet la majoria
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JOAN RIERA
omés saber que el Tribunal Superior de
Catalunya ordenava que el castellà fos

llengua vehicular igual que el català a l’ense-
nyament del Principat, el president balear, José
Ramón Bauzá, va fer seva aquesta ordre i va fer
les primeres passes per aplicar-la. El conseller
d’Educació, Rafel Bosch, que també és el porta-
veu del govern, així ho va sentenciar en una
immediata compareixença pública.

Bauzá, nascut a Madrid, fill de militar mallor-
quí i mare madrilenya, està convertint la llen-
gua en un problema de primer ordre a les Ba-
lears, on fa molt de temps que ho havia deixat
de ser. Ningú no discutia la unitat del català a
tots els territoris on es parla. Ara, el president
vol potenciar les modalitats, és a dir, mallorquí,
menorquí, eivissenc i formenterer. La seva web,
joseramonbauza.org, per exemple, es pot con-
sultar en castellà, anglès i... mallorquí. També
està canviant la normativa perquè el coneixe-
ment de la llengua pròpia de les Illes sigui no-
més un mèrit, però no un requisit, per a l’accés

N

Bauzá encén la polèmica lingüística a les Illes
a l’administració. Aviat els metges no tindran
l’obligació d’entendre el català en la sanitat pú-
blica. Però el gruix de la batalla se centra en
l’educació. El PP autonomista dels anys vuitan-
ta, conduït per Gabriel Cañellas, féu realitat la
Llei de Normalització Lingüística, que durant
més de dues dècades ha estat una bona eina
perquè el català fos una llengua de prestigi i de
reconeixement social. El 1997, el conseller
d’Educació, Joan Flaquer, fill del canyellisme i
pertanyent al primer govern Matas, va aprovar
el Decret de Mínims en l’ensenyament. Això va
permetre la conversió del català en llengua ve-
hicular i que en bona part de les escoles públi-
ques i concertades el català es convertís en la
primera llengua formativa o en l’hegemònica.

La normativa s’ha anat consolidant i aplicant
sense traumes i amb notable consens entre
conselleries, professors i pares al llarg dels dar-
rers tres lustres, sense problema important, ex-
cepte alguna mínima tensió d’algun grupuscle
d’extrema dreta, com el Círculo Balear.

La llengua no ha estat cavall de batalla de

primer ordre en cap contesa electoral. El con-
sens entre les formacions amb representació
parlamentària era superior a les dissensions
puntuals. El PP de Bauzá sí que va treure la
qüestió lingüística en la campanya del maig
passat, però no hi va haver gaire polèmica. La
gent balear volia solucions per a la ferotge crisi
econòmica que pateix. El PP va obtenir la majo-
ria absoluta enmig de la desfeta socialista. Es
creia que Bauzá deixaria el problema lingüístic
en un segon terme un cop elegit president, pe-
rò no ha estat així. Ve la polèmica allà on no
n’hi havia, creix el ressentiment on havia florit
la concòrdia, augmenten els retrets on impera-
va l’harmonia des dels temps de Cañellas.

Ara es veurà què passarà a la pràctica entre
conselleria, professors i pares davant la poten-
ciació del castellà. I és que Bauzá ho té clar. Fa
poc, a Madrid, en un berenar organitzat per
l’agència Europa Press, va afirmar que «el caste-
llano es nuestro idioma, y el catalán es una len-
gua co-oficial». Tota una declaració d’inten-
cions, de la qual no s’ha desdit.



d’edat, i s’ha independitzat de
casa. Va ser aprovada per 133
vots a favor (de 135 diputats).
Prèviament, en el camp de l’edu-
cació, amb el Reial Decret
2092/1978 ja s’havia incorporat
oficialment la llengua catalana
al sistema educatiu no universi-
tari. Entre els incrèduls i els ferits
que observen com els tribunals
jutgen i dicten, n’hi ha que val la
pena escoltar. Són els que van co-
mençar la immersió, ara fa gaire-

bé trenta anys. Santa Coloma de
Gramenet, al Barcelonès, té l’ho-
nor d’haver estat pionera. Agus-
tina Rico, professora de l’IES Puig
Castellar, diu: «Vaig ser dels pri-
mers professors que es va con-
tractar oficialment per fer classes
de català. El primer curs va ser el
1977-1978.» El Puig Castellar
era, aleshores, l’únic institut de
Santa Coloma. Des de l’associa-
ció de pares «es va exigir que hi
hagués català, amb professors

contractats, abans que això pas-
sés a tot arreu». Aquells pares, co-
menta Rico, «tenien clar que el
català era un avantatge per als
fills». I així ho veien tant els cata-
lanoparlants com els castellano-
parlants. El gran canvi de la im-
mersió el va viure, però, l’escola,
la primària. En Robert Cama va
ser dels que van viure a Santa Co-
loma la immersió a primera lí-
nia. Era un dels pares del Rosse-
lló-Pòrcel. Recorda les reunions
que mantenien, ell i d’altres, en
una sala de l’ajuntament que els
deixava l’aleshores alcalde, Lluís
Hernández. Volien per als seus
fills una escola diferent: «Ens
agradava la pedagogia moderna,
i jo, com a professor i pare, volia
que els meus fills anessin a l’esco-
la pública. A tot arreu s’hi estava
lluitant...» Anys 1979, 1980,
1981... Tot era parlar de l’escola
activa, de l’escola catalana. «Vo-
líem una escola pública en cata-
là. I també ho volien els pares
castellanoparlants.» L’aprenen-
tatge de la llengua era vist com
una necessitat perquè els fills fos-
sin plenament catalans. I així va
néixer l’escola Rosselló-Pòrcel,
de zero, amb els pàrvuls, i en cata-

Els primers
de la
immersió
El curs 1983-1984, per
primera vegada, es va
aplicar el Programa d’Im-
mersió Lingüística a les es-
coles públiques de Santa
Coloma de Gramenet,
Terrassa i altres poblacions
d’arreu de Catalunya.
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TERE RODRÍGUEZ
a situació lingüística es troba en un mo-
ment de tensa calma al País Valencià. Ale-

jandro Font de Mora, l’últim conseller d’Edu-
cació del govern de Francisco Camps, va pre-
sentar a la comunitat educativa un esborrany
de decret amb l’objectiu d’implantar un model
trilingüe a l’escola. El document planteja la
substitució de l’actual sistema de línies en ca-
talà, establert en època del president socialista
Joan Lerma, per un d’altre que combinaria en
percentatges idèntics les assignatures imparti-
des en català, castellà i anglès. La proposta su-
posa la desaparició de facto. de la immersió lin-
güística aconseguida amb les línies en català, i
que segons nombrosos estudis són les que mi-
llors resultats acadèmics donen i la demanda
de les quals per part dels pares creix any rere
any.

L’esborrany va ser fortament contestat per
una àmplia representació de la comunitat edu-
cativa que el considera la fi de l’ensenyament
en català. «És un decret que prohibeix el dret

L

El País Valencià insisteix en el model trilingüe
estatutari d’estudiar en valencià», subratllen
des d’Escola Valenciana, una de les entitats cí-
viques més destacades al País Valencià en la
defensa de la llengua i la cultura. El col·lectiu
va anunciar abans de l’estiu un calendari de
mobilitzacions, accions legals i relacions insti-
tucionals que no s’han concretat encara per la
indefinició del nou conseller, José Ciscar.

El màxim responsable d’Educació ha mos-
trat la seua voluntat d’aplicar el decret, però
amb un canvi de tarannà respecte al seu ante-
cessor: buscarà el màxim consens possible. «La
voluntat de l’anterior equip vinculat al conse-
ller Font de Mora, era la d’aprovar el decret
per la via ràpida, però Ciscar almenys s’ha
mostrat predisposat a dialogar i a escoltar opi-
nions diferents a la seua», explica el president
d’Escola, Vicent Moreno. De fet, la conselleria
ha confeccionat una fitxa que ja ha enviat a to-
tes les entitats i organismes vinculats a l’Ense-
nyament perquè aporten els seus suggeri-
ments i dades al decret. Després l’esborrany
tornarà a les taules de negociació. «En absolut

és un tema tancat. Poden ser flexibles els per-
centatges de les llengües en què s’imparteixen
les àrees i matèries no lingüístiques o el mo-
ment educatiu en què s’introdueix la llengua
estrangera o la segona cooficial», ha apuntat
Ciscar en diverses ocasions.

Això no obstant, Ciscar és conscient de les
dificultats d’implantar el trilingüisme. «Poc po-
drem fer pels alumnes si els seus mestres no
estan preparats per impartir les classes en la
llengua assignada», reconeixia en la presenta-
ció de l’inici de curs.

Un curs en què per primera vegada des de
1983, ha vist disminuir el percentatge de ma-
triculacions en català, ja que s’ha passat del
29% al 28%. A més, dels 2.582 centres públics
i concertats que hi ha al sistema, sols un 41%
ofereix un ensenyament amb el català com a
llengua vehicular. Escola atribueix el descens a
l’estratègia de la conselleria d’eliminació i de-
negació d’obertura de noves línies, de supres-
sió de campanyes de difusió i de reunions in-
formatives, entre d’altres obstacles.



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).

L’

Andorra trilingüe



emetre la sentència 337/1994 en
la qual avalava –amb l’excepció
de dos magistrats que van eme-
tre un vot particular– el sistema
d’immersió lingüística: «... en ser
el català matèria curricular i llen-
gua de comunicació en l’ense-

nyament, s’assegura que la seva
cooficialitat es tradueixi en una
realitat social efectiva; la qual co-
sa permetrà corregir situacions
de desequilibri heretades històri-
cament i excloure que aquesta
llengua ocupi una posició margi-

nal o secundària.»
La sentència argumentava que

cap dels articles de la llei d’im-
mersió qüestionats no fossin in-
constitucionals i advertia que la
cooficialitat del castellà i el cata-
là a Catalunya no implicava que

els pares tinguessin dret a exigir i
a escollir una de les dues llengües
com a llengua vehicular per a
l’ensenyament. Una qüestió
que, deia el tribunal, havia de de-
cidir l’administració competent.
En aquest cas, la Generalitat. Ai-
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DAVID MARÍN
 la Val d’Aran s’aplica des de fa 27 anys el sistema d’ensenyament
català però amb la particularitat que la llengua vehicular en què

tots els alumnes, sigui quina sigui la seva llengua familiar, fan la seva pri-
mera immersió lingüística és l’aranès, variant de l’occità que es parla a la
vall i que des del 2010 és oficial a tot Catalunya gràcies a una llei del
Parlament que el govern de l’Estat espanyol ha impugnat davant del seu
Tribunal Constitucional. Així, fins ara els alumnes reben la major part de
les classes en aranès, tot i que gradualment se’ls va introduint també el
català i el castellà fins que al final de l’etapa escolar obligatòria dominen
perfectament les tres llengües. Els professors que volen exercir a la vall
han de demostrar la seva capacitació en aranès. Es pot obtenir a la Uni-
versitat de Barcelona, a la Universitat de Lleida i a Vielha. Pel veïnatge i
les relacions comercials amb l’Estat francès, gairebé tots els alumnes te-
nen també nocions molt avançades de francès. Els aranesos presumei-
xen amb raó de ser un dels pobles més poliglots de l’Estat i a la vall ha
causat una gran sorpresa la decisió del govern espanyol de presentar re-
curs contra la llei que protegeix precisament la més feble de les llen-
gües. Perquè la situació idíl·lica que viu l’aranès a les aules s’acaba tot
just els alumnes surten de l’escola. L’aranès no té mitjans de comunica-
ció que hi donin suport i només és llengua habitual d’un 22% de la po-
blació. La més habitual a la vall és el castellà, llengua habitual d’un terç
de la població, i la tercera llengua és el català, amb un 18%.

A

L’aranès, vehicular
DAVID MARÍN

 les comarques de la Franja de Ponent el català és assignatura op-
tativa en algunes escoles i instituts. La resta de les classes es fan en

castellà. La presència del català depèn que la demani la comunitat edu-
cativa de cada centre. El govern d’Aragó paga els professors de català,
als quals reconeix la titulació tant de la Generalitat catalana com la va-
lenciana o del govern balear. S’hi imparteixen dues hores a la setmana
als alumnes que la demanen, i els que no, aprofiten aquella hora per a
repàs d’altres assignatures. Això ha motivat queixes més d’un cop per
part dels defensors del català, ja que provoca que, quan algun alumne
no va prou bé i necessita reforç, el primer que se sacrifica és el català.
Els qui opten perquè els fills aprenguin català a l’escola o institut no ho
fan per militància en la llengua pròpia, tot i que alguns també, sinó
perquè és una llengua útil per anar a estudiar després a la Universitat
de Lleida o a Barcelona. Aquesta mínima presència del català a l’escola
és fruit de la demanda que van fer el 1984 diversos alcaldes de la Fran-
ja. De tant en tant grups anticatalanistes atiats des de Saragossa criti-
quen l’ensenyament del català a la Franja amb l’argument que els lli-
bres i l’estàndard de llengua que s’hi ensenya és el de Barcelona, molt
diferent, segons ells, al de la Franja. Es tracta d’un escrúpol lingüístic
que no tenen en el cas del castellà, ja que mai no ha generat cap pro-
blema que els llibres de text siguin fets a Barcelona o a Madrid i que el
model de llengua castellana també sigui l’estàndard.

A

Optatiu a la Franja



xò sí, amb el benentès que s’asse-
gurés l’aprenentatge de les dues
llengües entre els alumnes.

Què ha passat, doncs, ara?
Senzillament una nova sentèn-
cia del Constitucional, la de l’Es-
tatut, que el 2010 declarava tam-
bé el castellà com a llengua vehi-
cular a l’ensenyament i deixava
així una porta oberta de bat a bat
a qüestionar la immersió lingüís-
tica, com ha fet ara el Tribunal
Suprem. Aquest tribunal ha atès
la petició, plantejada el 2006 per
un pare, Feliciano Sánchez Ló-
pez, que reclamava el dret dels
seus fills a rebre l’ensenyament
en castellà. Una petició inicial-
ment desestimada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalu-
nya i que Feliciano Sánchez va
recórrer al Tribunal Suprem,
que just quan havia de dictar
sentència ja tenia entre la juris-
prudència a consultar la sentèn-
cia de l’Estatut que ens ha dut
fins aquí. I el Suprem ha estat ta-
xatiu: «... que el castellà sigui re-
introduït com a llengua vehicu-
lar de manera proporcional i
equitativa en relació al català en
tots els cursos del cicle d’ense-
nyament obligatori, i que totes
les comunicacions, circulars i
qualsevol altra documentació,
tant oral com escrita, pel centre
escolar ho siguin en castellà,
llengua oficial en tot el territori
de l’estat.» El que no explica el
Suprem és com s’ha de fer. Potser
ens hauríem estalviat problemes
si els pares de la Constitució ha-
guessin decidit copiar l’article 50
de la Constitució de 1931: «Les
regions autònomes podran orga-
nitzar l’ensenyament en les se-
ves llengües respectives, d’acord
amb les facultats que es conce-
deixin en els seus estatuts. És
obligatori l’estudi de la llengua
castellana, i aquesta s’usarà tam-
bé com a instrument d’ensenya-
ment en tots els centres d’ins-
trucció primària i secundària de
les regions autònomes. L’Estat
podrà mantenir o crear en elles
institucions docents de tots els
graus en l’idioma oficial de la
República.»

El cas belga
ALBERT SEGURA

èlgica és el millor exemple
d’allò que no s’ha de fer si

es vol protegir el multilingüis-
me i la cohesió social. La fronte-
ra lingüística del 1962 separa el
país en dues regions monolin-
gües que viuen d’esquenes
l’una de l’altra: al sud, només el
14% dels valons saben flamenc,
i al nord, el 51% dels flamencs
saben francès (no vol dir que el
parlin). A Brussel·les, als alum-

B
nes se’ls separa segons la llengua
i creixen separats de l’altra co-
munitat lingüística. Les escoles
neerlandòfones tenen molta
demanda i cada cop més famí-
lies francòfones hi inscriuen els
seus fills, conscients que si no
són bilingües no podran trobar
una bona feina. Fins i tot es pot
dir que estan morint d’èxit, per-
què alguns flamencs es queixen
que no tenen plaça a les seves es-
coles o que l’allau de francòfons

(el 28% dels alumnes) i d’immi-
grants (el 37%) baixa el nivell o
entorpeix l’aprenentatge dels
neerlandòfons. A la ministra
Brigitte Grouwels li van pregun-
tar: «Si hagués d’elegir entre un
francòfon monolingüe compe-
tent i un flamenc bilingüe in-
competent, qui contractaria?»
«El flamenc! Mai no he trobat
un francòfon monolingüe
competent, no existeixen», va
respondre.
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