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● Joaquim Arenas va ser un dels ideòlegs
del model d’immersió lingüística. Des del
seu càrrec com a cap del Servei d’Ensenya-
ment en Català (Sedec) va ser l’encarregat
d’aplicar les polítiques que han permès a
milers de castellanoparlants i immigrants
d’aprendre català. Ferm defensor del cata-
là, Arenas és un home d’idees clares, com
queda demostrat en aquesta conversa
mantinguda a l’Ateneu Barcelonès.

On era l’any 1965, quan neix Presència?
Exercia la meva professió de mestre, que
sempre m’ha apassionat, amb la idea de
millorar la meva professió i d’introduir el
català a l’escola rural de Cabrera de Mar,
on estava destinat.

Què es podia fer pel català llavors?
L’escola d’aquell moment era una escola
vigilada i qualsevol que se sortia del camí
traçat s’exposava a tot. Per això, de segui-
da que es va saber que feia català, només
com a llengua i no pas la resta de les assig-
natures, vam tenir una inspecció oficial.

Des de llavors l’escola ha canviat molt.
Com veu l’escola d’ara?
A l’escola li han usurpat algunes funcions.
Ja no és que les noves tecnologies o els
mitjans de comunicació siguin una escola
paral·lela, sinó que són escola, en el sentit
d’informació, de formació i d’influència.
Aleshores, és clar, l’escola com a element
és insubstituïble, però ha perdut força.
Ara bé, l’escola és imprescindible en un
nou país, on també ens caldrà una escola
nova. Un sistema plenament català, pensat
per al nostre poble i per al qual tenim ca-
pacitat, lideratge, experiència i història per
fer-ho.

De vostè diuen que és el pare de la im-
mersió lingüística. Se’n sent?
Amb la immersió lingüística hi ha hagut
una confusió. S’ha confós l’escola catalana
amb la immersió. La immersió és una

“Català llengua oficial
única, la resta és traïció”

MIQUEL RIERA

Joaquim Arenas, pare de la immersió lingüística a les escoles catalanes, ho té clar: el
català només sobreviurà si aconsegueix ser llengua única oficial
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Joaquim Arenas i Sampera, ara fa uns dies al pati de l’Ateneu Barcelonès, després de
l’entrevista amb Presència. JUANMA RAMOS.
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intervenció pedagògica per la qual un
nen o un grup de nens adquireixen una
llengua de forma precoç. A Catalunya,
amb aquesta metodologia els nens es po-
den incorporar ràpidament al model edu-
catiu de Catalunya que és l’escola catalana
amb llengua i continguts. No a la immer-
sió. La immersió no és cap model educa-
tiu, és una manera de fer. Ara bé, la im-
mersió, al Quebec la fan d’una manera i a
Catalunya, d’una altra, amb un reconeixe-
ment internacional notable, per cert. Re-
sumint, sempre que es fa immersió es fa
escola catalana, però no pas sempre que es
fa escola catalana es fa immersió.

El filòleg Pau Vidal diu que “la immer-
sió lingüística no és la panacea que ens
hem volgut creure per consolar-nos de
la misèria de la situació”...
Conec el llibre d’en Pau Vidal, on diu co-
ses amb les quals estic molt d’acord. Ara
bé, en el tema de la immersió es confon.
Com he dit abans, la immersió és una in-
tervenció pedagògica per aprendre una
llengua i a Catalunya ha tingut els seus
fruits ben reals. Faci la prova, per exemple.
Aturi un grup de joves pel carrer que senti
que parlen en castellà i els pregunti una
adreça en català. En quina llengua creu
que el respondran? En català, natural-
ment. He fet la prova un munt de cops i,
en general, tothom contesta en català. Què
ha fallat, doncs, aquí? L’escola catalana...

En quin sentit?
Que no ha estat capaç de fer de l’aprenen-
tatge, ús. No ha aconseguit que els nens
parlessin en català entre ells. Això es pot
fer i s’ha demostrat, per exemple, a Navar-
ra o a la Bressola, a la Catalunya Nord. Per
això dic que l’escola no ha complert ple-
nament la seva missió, la d’incorporar
aquests nens a la comunitat lingüística. En
ús, no en coneixement. Per tant, quan
diuen: saben català el 85% dels habitants
de Catalunya, és veritat. Ara bé, quin tant
per cent el parla habitualment? Això ja és
una altra cosa.

Amb un estat propi es podria aconse-
guir aquest objectiu?
I tant, per això no hem avançat. Perquè es-
tem un sistema espanyol i, per tant, qual-
sevol peça que toquis, qualsevol innovació
que pretenguis fer, qualsevol disposició
positiva a favor del català que vulguis im-
plementar, genera un enrenou enorme.

En un nou estat el català hauria de ser
única llengua oficial?
Sempre he dit que l’única llengua oficial
de la república catalana ha de ser el català.
Tota la resta és una traïció. Traïció a una
història, a una cultura, a una ciència, a
una gent que va morir pel català –en Car-
les Rahola, per exemple, entre molts al-
tres–, a una gent que es va jugar la vida pel

català, que van ser denunciats per fer clas-
ses en català, a un moviment que va des
d’acabada la guerra fins la restauració de
la Generalitat de resistència a favor del ca-
talà. I ara... per uns miserables vots inse-
gurs volen carregar els neulers a la pobla-
ció castellana, que si no, no ens votaran.
Home, gràcies! Per tant, si el català no ha
de ser l’única llengua oficial a Catalunya
amb mi que no hi comptin. Jo no votaré a
favor de l’estat català.

No contempla res per al castellà?
És cert que s’ha de considerar el fet socio-
lògic. La meitat de Catalunya que no parla
català. Aquest col·lectiu ha de ser conside-
rat i, per tant, el castellà ha de tenir un es-
tatus de llengua tutelada. Què vol dir això?
Que ningú perd cap dret lingüístic i que,
per exemple, l’administració pot respon-
dre també en castellà, malgrat que la llen-
gua primera sigui el català. És a dir, ha
d’haver-hi una consideració, similar, per

exemple, a allò que expressa la Constitu-
ció espanyola respecte al català, el basc i el
gallec en el sentit que seran dignes de “res-
pecte i consideració”. Doncs això, però
nosaltres ho farem de debò. Però, a més,
detallant que no es perden drets lingüístics
i que basarem la nostra política lingüística
en la diversitat i en el respecte.

Per què creu que l’Estat no ha “respec-
tat, ni considerat” el català?
Perquè són espanyols. Qui es pot refiar
dels espanyols? Seriosament, no han res-
pectat el català, ni l’han promogut, perquè
la llengua, com deia Guimerà, és la clau
per obrir la presó dels pobles oprimits.

Com veu el procés sobiranista?
L’esperança és una virtut no teologal, però
sí cardinal. Per tant, intentarem estintolar-
nos en l’esperança. Em sap greu haver de
ser franc, però els que no han volgut la
llista única s’han equivocat de ple. I aquí
intervé també el tema de la llengua, per-
què el partit principal que no ha volgut la
llista única vol la cooficialitat amb uns ar-
guments vergonyants. L’infantilisme ha
envaït la ideologia i això ho pagarem greu-
ment. El procés continuarà, el poble el sal-
varà, però una part d’aquests polítics, no.
És que era tan clar que anar tots junts ho
afavoria en tots sentits! L’impacte a Euro-
pa i a la resta del món, per exemple.

Vostè va ser un col·laborador del presi-
dent Pujol. Com ha seguit tot el procés
des de la seva confessió?
D’entrada cal deixar clar que sense el presi-
dent Pujol tot el que s’ha fet per la llengua i
la cultura catalanes no s’hauria fet. No ho
dubti. Per haver-ho fet calia ser un gran
apassionat pel seu país i ell ho era, i va tro-
bar també uns grans apassionats, entre ells,
per exemple, potser jo mateix. Dit això, tro-
bo que tot plegat ha estat força vergonyós.
Vergonyosa la postura de Convergència, la
de l’Ajuntament de Barcelona.

Però també deu ser vergonyós tenir di-
ners a l’estranger i no declarar-los.
Cert que ell no havia dit res d’això, però
els diners no eren d’ell, sinó del seu pare,
que va decidir protegir els néts i la dona,
pensant que Pujol no se’n sortiria a la Ge-
neralitat. Aleshores ell, amb encert o sen-
se, fa una declaració, però davant d’aquest
fet hi ha una obra de govern desenvolupa-
da infinita. Si això és un bunyol, escolti’m,
hi ha tres-cents dolços cuinats de qui nin-
gú no en parla. I el Parlament tampoc no
ha estat a l’altura no evitant que el presi-
dent Mas anés a declarar. El President de
la Generalitat ha d’anar a declarar a una
comissió? Però que es pensen que som a
Múrcia? El President de la Generalitat no
és el president d’una comunitat autònoma
i aquests diputats s’han portat com els di-
putats d’una comunitat autònoma.
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Pedagog i
lluitador
La trajectòria vital
de Joaquim Are-
nas i Sampera
(Mataró, 1938)
està centrada en
la defensa del
país, a través de
la defensa del ca-
talà i de l’escola
catalana. Mestre
que ja ensenyava
el català als anys
seixanta i autor
de nombrosos lli-
bres i articles, va
dirigir l’aplicació
de la immersió
lingüística des del
1983 i durant vint
anys. Ha estat
rector de la Uni-
versitat Catalana
d’Estiu i ha treba-
llat molts anys a
la Delegació d’En-
senyament del
Català d’Òmnium
Cultural, i a partir
dels noranta amb
una especial dedi-
cació a l’Alguer.

Ensenyar en català
a l’escola franquista
● Joaquim Arenas va fer de mestre a
l’escola rural de Cabrera de Mar, al
Maresme, a principis dels anys sei-
xanta. En aquest centre, malgrat la
pressió del règim, va començar a fer
classes de llengua catalana, cosa im-
pensable en aquell moment. “El
tracte amb els alumnes també era en
la nostra llengua”, recorda Arenas,
que també diu que en aquella escola
va aprendre a fer de mestre.

A l’escola de Cabrera,  anys seixanta.

“Sempre que es fa
immersió es fa
escola catalana, a
la inversa, no”

El castellà ha de
tenir un estatus
de llengua
tutelada. Què vol
dir això? Que
ningú perd cap
dret lingüístic
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