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La llengua catalana: estat de la qüestió

 La reflexió que presentem 
sobre la presència real del català al nostre institut l’hem volguda fer 
a partir de les impressions, les vivències que tenim quatre profes-
sors que desenvolupem diferents rols al centre: el de cap d’estudis, 
el de professora del departament de català, el de responsable de 
l’aula d’acollida i el de coordinadora LIC. No ens hem plantejat 
explicar les nostres programacions ni el que fem, sinó com vivim 
«això» del català a la realitat del nostre centre. Per tant, aquest 
article ofereix punts de vista de... quatre punts de vista.

Però abans situarem primer el context del nostre centre: és un 
institut, com tants altres dels municipis de l’entorn de Barcelona, 
afectat per un creixement de la població degut a dos motius: 
d’una banda, el desplaçament d’habitants de la primera corona 
metropolitana als pobles de la segona i, de l’altra, un fort procés 
d’immigració, particularment marroquina i, en menys proporció 
però cada cop amb més força, sud-americana. Això vol dir que la 
base global de l’alumnat del centre és, molt majoritàriament, cas-
tellanoparlant.

Si ens aturem a mirar la composició de l’alumnat en funció del 
lloc de naixement, trobem les dades següents: el 76% dels alumnes 
de l’institut han nascut aquí, i el 24%, a fora. Ara bé, el nostre cen-
tre imparteix ESO, batxillerat i cicles formatius, i les proporcions 
canvien segons el tipus d’estudis.

En el primer cas, el percentatge d’alumnes nascuts a fora és del 
34%, mentre que al batxillerat és de l’11%, i del 13% a cicles. Ja 
aquestes dades ens haurien de portar a fer una reflexió sobre la 
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immigració i l’èxit o el fracàs escolar, però no és el tema que ens 
ocupa.

És interessant veure més a la menuda els percentatges dels 
alumnes d’ESO i especificar la part que correspon als alumnes 
d’origen iberoamericà, atès que el fet té les seves implicacions en 
el reforçament de la presència del castellà en les relacions inter-
personals i, per tant, afecta directament les facilitats o no de l’ús 
oral de la llengua. Així trobem que al 1r curs hi ha el 44% d’alum-
nes nascuts fora, el 24% dels quals són iberoamericans. A 2n hi 
ha el 34% d’alumnes d’origen forà, el 34% dels quals també són 
iberoamericans.  A 3r els percentatges són el 34% i el 48% respec-
tivament. Finalment, a 4t d’ESO els percentatges són del 30%, en 
el cas d’alumnes d’origen estranger, el 30% dels quals també són 
iberoamericans.

Un altre element d’anàlisi que cal tenir en compte a l’hora 
d’abordar aquest tema és veure quin és el nivell de presència aca-
dèmica del català. Si hem de fer cas de les dades oficials, a ESO i 
al batxillerat tot el professorat de tots les assignatures, excepte dos 
professors de matemàtiques, manifesten que ho fan tot en català. 
A cicles passa el mateix, excepte en el cas de nou professors, que 
declaren fer-ho en ambdues llengües. En tot cas, formalment, el 
nostre és un centre en què la vida acadèmica transcorre en català.

El punt de vista del cap d’estudis

 – Explica’m què ha passat?

 – ¿Te lo puedo contar en castellano? Es que me explico mejor.

O:

 – Per què no m’ho dius en català?

 – Es que el catalán no me gusta.

Aquestes són expressions habituals dels alumnes que passen 
cada dia pel despatx del cap d’estudis per explicar-me qualsevol 
problema que han tingut amb els seus companys, o justificar algu-
na actuació que ha provocat que hagin rebut algun advertiment 
d’algun professor. 
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Aquesta situació suscita un seguit de reflexions entorn de la rea-
litat de l’ús del català a l’institut. Tal com he dit, no són expressions 
ocasionals, sinó ben generals. El que és ocasional és que un alum-
ne se m’adreci en català, malgrat que aquesta és la llengua que jo 
sempre empro, i dubto molt que tinguin una imatge de mi lligada 
a un altre tipus d’expressió. Sovint em parlen en castellà alumnes 
amb cognoms ben catalans i que parlen perfectament el català; són 
catalanoparlants, però tenen el castellà com a llengua de relació 
dins de l’àmbit de l’escola.

Evidentment, es tracta d’un mecanisme inconscient. Si jo no dic 
res, la conversa es manté en català per part meva i en castellà per 
la seva, fins al moment en què jo introdueixo la falca enmig del 
diàleg. Llavors les reaccions són diverses. 

L’alumne que és catalanoparlant i ha encetat la conversa en 
castellà, fa el pas i em parla en català; sovint ni tan sols caldrà que 
jo digui res, ho acabarà fent per ell mateix, per mimetisme amb la 
meva actuació. La majoria dels alumnes castellanoparlants també 
fan el mateix, però amb una certa resistència, motivada per una 
por de no fer-ho bé, que en força casos és injustificada –en molts 
altres no. Ho fan després de haver-los fet la reflexió que l’escola és 
el lloc on s’aprenen, entre altres coses, les llengües, que aquestes 
només s’aprenen bé practicant-les, i que han d’aprofitar totes les 
ocasions per fer-ho, com per exemple, la que tenen en parlar amb 
mi. Els alumnes reticents també ho acaben fent, perquè, al cap i a 
la fi, vénen a veure’m quan tenen problemes i deuen pensar que no 
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és convenient afegir-ne un de nou als que ja porten a sobre. En tot 
cas, quan jo els ho demano, em parlen en català, però sovint amb 
moltes dificultats i, quan encara no hem intercanviat un parell de 
frases, ja tornen a parlar-me en castellà.

Malgrat això, penso que majoritàriament hi ha un nivell de 
capacitat lingüística bastant acceptable. Però encara hi ha molta 
tasca a fer tant pel que fa a col·lectius significats d’alumnes com 
a casos puntuals. Podria parlar, per exemple, dels problemes per 
expressar-se verbalment –això sí, en casos molt concrets– que em 
trobo amb els alumnes de 2n de batxillerat, que teòricament hau-
rien de tenir completament assolits tots els nivells de competència 
lingüística, també l’oral. És en aquest terreny, l’oral, on hi ha la 
dificultat real. Els nostres alumnes no només no parlen el català 
habitualment dins de l’escola, sinó que, quan ho fan, han de fer un 
gran esforç malgrat els anys que fa que l’estudien i, teòricament, hi 
estan immersos.

Em sembla que avui tothom té clar que la capacitació acadèmica 
en català no garanteix el seu ús social i, fetes les sumes i les restes, 
segurament ni tan sols l’ha incrementat. Crec que, segurament, n’ha 
frenat el desús, però amb això no n’hi ha prou, perquè no en garan-
teix el futur, almenys de manera generalitzada. El que passa és que 
cal discutir el nivell d’aquesta capacitació. En tot cas, les situacions 
de dificultat per parlar en català que jo explico tenen com a prota-
gonistes alumnes que arriben a secundària, en la majoria dels casos, 
després d’haver estat escolaritzats des dels tres anys, una edat molt 
tendra i receptiva per aprendre oralment qualsevol llengua. 

Fa molt temps Joan Pere Lebihan, director general de les esco-
les La Bressola, em deia que el nostre sistema de normalització 
lingüística, aplicat a l’ensenyament, no tindria èxit perquè no 
havíem garantit que el català fos la llengua de la relació als patis 
i als passadissos. En el projecte d’immersió de les seves escoles 
nord-catalanes donava tanta importància als professors de les aules 
com als monitors que havien de donar suport als alumnes a l’hora 
de jugar al pati i parlar entre ells, per tal que sempre ho fessin en 
català. Llavors jo creia que exagerava, però ara penso que té tota 
la raó.

Això fa pensar que deu ser veritat que «l’espai de fora» és tan 
o més important que el de dins de l’aula a l’hora de fixar hàbits 
inconscients de parlar en català, i que, si se’n vol garantir l’ús 
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social, caldrà girar la vista cap a models com el de La Bressola, per 
tal que no ens trobem en la situació d’haver-los d’aplicar en les 
mateixes circumstàncies lingüístiques que es viuen a la Catalunya 
Nord.

He estat anys separat de la vida de l’escola; la vaig deixar en el 
moment en què els professors de secundària fèiem els reciclatges 
per tenir el nivell C del català, que ja era present als centres més 
enllà de ser una assignatura, però la vida de l’institut i les nostres 
classes encara eren majoritàriament en castellà, perquè els alumnes 
educats sota les directrius de la immersió lingüística no havien 
arribat a secundària. Estava segur que, quan hi arribessin, l’ús del 
català seria generalitzat i fàcil d’aplicar.

Passats els anys, em sobtava observar que moltes vegades, massa 
vegades, quan anava a un restaurant o a una botiga, m’atenia gent 
jove que em parlava contínuament en castellà malgrat que jo sem-
pre ho fes en català. Es tractava de persones que, per la seva edat, 
ja havien d’haver fet tots els seus estudis en català. La situació em 
resultava violenta perquè tenia la sensació que estava vivint una 
mena de combat entre ells i jo, i hi veia una actitud de rebuig lin-
güístic envers el català.  

Ara que he tornat a l’escola i he viscut realitats com les que 
exposo més amunt, penso que no es tracta de cap rebuig, almenys 
no de manera majoritària, sinó d’un mecanisme normalitzat –que 
no vol dir normal– de diàleg en dues llengües. És la consolidació 
del que jo em trobo al despatx: jo parlo en català de manera espon-
tània i sóc molt conscient que ho faig quan ells em contesten en 
castellà i jo segueixo fent-ho en català, però ells només s’adonen 
de com ho fem quan jo els en faig adonar. Per ells, el més normal 
és que el castellà sigui la llengua de les seves relacions, però tenen 
perfectament assimilat que algú –el professor que explica o s’adreça 
a ells, per exemple– els parli en català i ells contestin en castellà, i 
així contínuament.  Aquest mecanisme que es viu dins de l’escola 
es pot exportar perfectament a fora. La comunicació no es trenca, 
fins i tot pot ser fluida i còmoda. Només té un perill, i és que la 
llengua que s’acaba imposant és la castellana. Això també s’observa 
a la mateixa escola.

És evident que aquest no és un objectiu del procés de normalit-
zació lingüística a l’escola, però jo no estic tan segur que no sigui 
un efecte indesitjat.
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De fet ja fa temps, anys, que es va veure la importància de 
fomentar l’ús del català fora de l’àmbit acadèmic i vetllar per fer-lo 
present a les activitats extraescolars. La feina feta per grups com ara 
Rialles o les activitats d’Acció Escolar, com ara «el país a l’escola», 
anaven clarament dirigides a posar remei a aquest plantejament. 
Però s’ha de reconèixer que l’administració educativa sempre els va 
considerar elements externs, als quals donava un suport escadus-
ser i limitat, i mai no va arribar a considerar-los recursos capaços 
d’afrontar una tasca generalitzada. 

Avui, d’una manera més organitzada, els plans d’entorn volen 
fer front a aquest problema, però ¿podem afirmar que realment 
l’aborden amb garanties d’èxit? Caldrà veure-ho.

No vull acabar aquesta reflexió sense deixar de dir que aquest 
no és un problema de l’escola, sinó de tota la societat i, per tant, de 
tots els nivells de totes les administracions. Sanitat es fa preguntes 
com les que ens fem nosaltres? Ella també arriba a tothom i té una 
capacitat d’imprimir un plus de prestigi i de sentit utilitari de la 
llengua molt important; per tant Sanitat hi té molt a fer. I tot l’àm-
bit de serveis personals i socials? I...

El punt de vista d’una professora del departament 
de català
El nostre alumnat és castellanoparlant en la seva major part, i 

un nombre important prové de la nova immigració; s’adrecen al 
professorat en castellà amb plena normalitat, encara que sigui en 
l’assignatura de català, amb l’excepció de cinc o sis alumnes per 
línia, que sí que responen en català. Els professors de català els 
demanem una i una altra vegada l’ús oral de la llengua i sovint la 
resposta habitual, sigui al nivell que sigui, sol ser «¡es que me cuesta 
mucho!».

Pel que fa als continguts de la matèria en si, els van superant, 
perquè en alguns casos estudien, o gràcies a les oportunitats que 
ofereix la mateixa ESO, i perquè en general l’oral s’avalua poc. El 
que està clar és que el nivell de llengua assolit al final de l’ense-
nyament obligatori no és, ni de bon tros, el desitjable. En les seves 
produccions escrites, hi ha una incidència considerable del lèxic i 
la sintaxi castellans; no és que es tracti d’errors dels quals puguin 
ser més o menys conscients, sinó que simplement desconeixen la 
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paraula en català, i d’aquí al poder de la imaginació: podem trobar 
per exemple paraules com «hambrient» per dir que algú té gana, o 
«botitx», en lloc de càntir, etc.

No cal dir llavors que la llengua de relació entre ells dins i fora 
de l’aula és el castellà. És realment decebedor sortir al pati i fer una 
petita anàlisi sociolingüística per veure que pràcticament cap d’ells 
no en fa ús. Això passa igualment a les entrevistes amb els pares, en 
les quals normalment solen començar en català, però ràpidament es 
justifiquen dient «si no le importa, le hablaré en castellano porque me 
expreso mejor». Fins aquí, cap novetat, són coses que succeeixen a 
la secundària i que tots ens podem imaginar... Però és interessant 
sentir i escoltar els veritables protagonistes, els nois i les noies, per 
preguntar-los per què no utilitzen més el català o saber quina és la 
seva actitud davant la llengua. No es tracta d’una qüestió de rebuig 
fonamentat –que n’hi ha pocs, però en aquests casos, des de casa 
mateix–, sinó que simplement relacionen el català amb els llibres 
i alguns professors. El seu entorn és en castellà (la llengua dels 
videojocs, els mòbils, els bollicaos, ets.) i, per tant, si poden viure 
plenament en castellà, no els molesta, i no és cap problema, que 
els llibres d’escola siguin en català, o que tinguin una llengua més a 
aprendre, en aquest cas el català, que alhora veuen amb normalitat 
perquè és la llengua de Catalunya. Per tant, doncs, la llengua els 
serveix per  comunicar-se, i el castellà els és més fàcil.

Foto: Pere Virgili
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Paradoxalment, també podem observar que entre els alumnes 
que s’adrecen en català al professorat, n’hi ha que provenen de 
la nova immigració: normalment fa anys que estan escolaritzats a 
Catalunya i són de llengua no romànica, No es tracta de la majoria, 
però sí d’un nombre considerable, possiblement perquè la llengua 
catalana per ells no té més connotacions que ser una de les dues 
oficials que s’ensenyen a escola i que utilitzen molts professors. 
Dic molts professors, perquè lamentablement tots sabem que n’hi 
ha que fan les classes íntegrament en castellà i que impunement 
responen les enquestes sobre l’ús del català contradient el que fan 
a classe. Aquest fet no ajuda gens els alumnes que es troben a les 
aules d’acollida en el moment que passen a l’aula ordinària, i alho-
ra contradiu el model d’immersió lingüística a l’escola, l’únic que 
garanteix el coneixement real tant del català com del castellà per 
tot l’alumnat.

Davant d’aquest panorama, des de la secundària no entenem, 
a més, els decrets de desplegament de la LOCE i, en concret, el 
Reial Decret 830/2003, que regula els ensenyaments comuns de 
l’educació primària i estableix l’obligació d’impartir un mínim de 
3 hores de llengua castellana a primer i segon cicle de primària. 
Tot just és el contrari! En el nostre context aquest decret atempta 
contra el dret de la ciutadania a aprendre i conèixer el català. Per 
tant, l’anàlisi de l’ús del català a l’escola s’amplia considerablement 
cap a instàncies administratives.

Un cop passem al batxillerat, la situació canvia amb la selecció 
de l’alumnat. Tot i que la comunicació entre ells continua sent 
majoritàriament en castellà, la llengua d’ús a l’assignatura de català 
és el català. Hi ha casos comptats en què tenen dificultats reals per 
expressar-se en català, però en canvi no tenen problemes a l’hora 
d’anar superant els continguts de la matèria. En les produccions 
escrites el nombre d’interferències del castellà s’ha reduït consi-
derablement, però des del punt de vista de l’ortografia continua 
havent-hi problemes importants, així com també en l’ús dels pro-
noms febles.

Tot i així, durant el segon trimestre vam treballar a classe de 2n 
de batxillerat conceptes relacionats amb la situació sociolingüística 
als Països Catalans. Per entrar en matèria vam fer una enquesta 
sobre els usos lingüístics de tots els 38 alumnes de segon (llengua 
materna, llengua de relació amb els amics, l’escola, etc.). Dels 38, 
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15 són catalanoparlants, tot i que amb el grup es relacionen nor-
malment en castellà; 22 són castellanoparlants i es relacionen amb 
el grup en castellà, però si algú se’ls adreça en català, ells també 
responen en català; i, finalment, hi ha una noia d’origen marroquí 
que té absolut domini de les dues llengües. Més enllà de l’ús que 
feien de la llengua, quan va arribar l’hora de parlar sobre la situació 
del català avui dia, pràcticament tota la classe es van posicionar a 
favor del fet que calia promoure la llengua, fins i tot alguns amb 
un punt d’indignació perquè no poden veure pel·lícules en català 
al cinema, per l’etiquetatge, la justícia, l’administració de l’Estat, 
etc. Tot això vol dir que, quan els nostres alumnes tenen elements 
d’anàlisi, potser no són tan «passotes» com ens creiem.

És clar que aquests són alumnes de batxillerat, més o menys 
formats, i són aproximadament el 40% dels que acaben l’ESO. 
Potser un alumne d’ESO no sigui gaire conscient de la importància 
de parlar català, potser ara no ho necessiten, però més endavant de 
ben segur que la vida els demanarà que siguin competents també 
en llengua catalana. El repte serà que llavors es trobin el marc en 
què assegurem que el català sigui present en tots els àmbits, cosa 
que comença des dels primers professionals amb qui topen: el 
professorat

El punt de vista de la responsable de l’aula 
d’acollida
Quan penso en la meva feina a l’aula d’acollida, interpreto la 

meva intervenció com una «anècdota»: em sento (per fer un símil 
molt de Setmana Santa) com Jesús de Natzaret, predicant a uns 
pocs en el desert; però, i salvant les distàncies, la gran diferència és 
que ell guanyava adeptes i seguidors dia rere dia, i la seva doctrina 
es va escampar per tot el món gràcies als seus deixebles, que van 
transmetre la seva paraula perquè hi creien.

Ja sé que la meva intenció no és tan agosarada i que no en 
tinc ni un, de deixeble, però entre els meus companys de feina 
cada dia trobo actituds més contràries a l’ensenyament del català; 
no s’acaben de creure allò que el català és llengua vehicular de 
l’ensenyament. La pressió social del castellà és aclaparadora i això, 
perillosament, s’està traslladant a les aules.

D’exemples, en constato cada dia un bon farcell: la Sokayna 
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Damiri, marroquina nouvinguda de 
fa pocs mesos, de 2n C, té un bon 
ritme d’aprenentatge i gairebé ja 
no em fa faltes als dictats, però un 
dia a classe se li escapa «aquesta 
chica» i, quan li pregunto d’on ve 
aquest mot, on l’ha sentit, em diu 
que dues tardes a la setmana, amb 
els reforços d’hores d’estudi que el 
TOPE li ofereix, està fent classes de 
castellà i es dediquen a «corregir-li» 
les formes verbals que té a la llibreta 
en català i a traduir-les al castellà. 
Bé, aquí seria desitjable un pèl de 
coherència institucional i que tots els 
diferents organismes i institucions 
oficials a Catalunya defensessin la 
reconeguda llengua pròpia i fossin 
actius en la pràctica de la llei. Si no, 
els missatges donats són contradic-
toris: si uns defensem el català com 
a llengua d’acollida al nostre país, 
el Departament de Treball o fins i 
tot les autoritats locals proposen un 

enfocament més «classista» de la llengua: per als immigrants no 
creuen necessària la utilització del català; són les capes més margi-
nades socialment i ho continuaran sent, i per tant, amb el castellà 
en tenen prou.

O també el Hafid Tammohi, de 4t C, alumne que va arribar el 
curs passat, molt escolar i estudiós, que fins i tot utilitzava la forma 
verbal correcta dins de la frase (amb tot el que això els costa, de 
vegades), ara aquest segon curs no diferencia el català del castellà 
i té grans confusions i interferències entre les dues llengües. Segur 
que és el pas previ per castellanitzar-se completament.

Fins i tot els alumnes de lectoescriptura, aquells que tenen un 
índex d’escolarització més baix, gosen dir: «I això com es diu en 
castellà?» Vés a saber si la desmotivació de l’Ilyass El Asri o de 
l’Abdelilah Shriri a l’aula d’acollida no ve donada per la percepció 
pròpia que els estem «enganyant», que els estem ensenyant una 

Foto: Pere Virgili
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llengua i saben que després els donarem molt poques o cap opció 
de posar-la en pràctica.

Al nostre institut hi ha un percentatge molt elevat d’alumnat 
que té com a llengua materna el castellà i que, tot i que coneix 
el català a través de l’ensenyament, no l’utilitza en els àmbits en 
què es mou. Una part d’aquest alumnat, a més, té tot un seguit 
d’actituds lingüístiques contràries a l’ús del català a les aules. 
Paral·lelament, i tal com és habitual els últims anys, la incorpora-
ció al sistema educatiu català d’alumnes estrangers és un fet que 
no podem obviar. És una realitat que constata quina és la veritable 
consciència lingüística que tenim els autòctons. Si nosaltres ja hem 
fet la tria, ells ens seguiran.

El percentatge d’alumnes immigrants al nostre centre se situa al 
voltant del 25% i és bàsicament d’origen marroquí i sud-americà. 
El repte que aquesta situació planteja és convertir el català en la 
llengua d’acollida i aconseguir una major integració dels alumnes 
immigrants a través de la llengua, que és un factor fonamental, no 
l’únic, en aquest procés d’integració.

Jo, des de l’aula d’acollida, observo cada dia que tot i que el 
català és la llengua vehicular de l’ensenyament, tal com consta en el 
projecte lingüístic del centre, un tant per cent elevat del professorat 
de la resta d’àrees imparteix les classes en castellà, pels motius que 
siguin. Aquesta situació sociolingüística distorsiona l’aprenentatge 
del català, atès que les competències que s’adquireixen en l’àrea de 
llengua s’haurien de posar en pràctica a les altres àrees del currí-
culum escolar.

Jo em crec allò de l’escola inclusiva i que l’ensenyament públic 
ha de garantir la igualtat d’oportunitats  als més desfavorits: no ens 
podem esperar a catalanitzar els immigrants a la universitat, perquè 
malauradament pocs d’ells hi arribaran. No podem deixar perdre 
l’oportunitat  de fer-ho a la secundària, i hem de prendre conscièn-
cia tots que no només és responsabilitat dels professors de català 
del centre prestigiar l’ús social de la nostra llengua.

El punt de vista de la coordinadora LIC
Quan una llengua és notícia és que alguna cosa passa... per bé o 

per mal. El cas que ens ocupa és l’estat malaltís, en situació crítica, 
del català.
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Als centres educatius des de fa uns quants anys, quan es va apli-
car el que es va anomenar «immersió lingüística», semblava que la 
llengua catalana es revitalitzaria. Es tenia la impressió que es comen-
çava a fer un llarg camí que teníem al davant, pensant que arribaria 
el moment que, com en qualsevol societat «normal», es podria viure 
utilitzant –en tots els àmbits– la llengua pròpia: el català.

Són molts els esforços que es van fer, però... la realitat és que 
el català,  ara per ara, no és imprescindible. És més, es poden tenir 
molts certificats, projectes lingüístics, lleis, etc., però a la fi tot és 
paper. La pràctica queda molt lluny de les intencions escrites.

Viure a Catalunya en castellà no és difícil, ni cap heroïcitat, ans 
al contrari. Ens hauríem de felicitar perquè, en un ambient socio-
polític tan esquerp i oposat a la diversitat lingüística i cultural, pot 
sobreviure una minoria que té el català com a llengua vehicular. És 
més, es fa molt difícil viure usant només el català i no haver-te d’ex-
cusar, enfadar i/o justificar pel teu parlar. En el cas que ho intenteu, 
us titllaran, en el millor dels casos, de radicals, incomprensius, poc 
cordials i menys acollidors. Tot per voler viure utilitzant la vostra 
llengua. 

I és que, ara per ara, el català, si bé apareix a Catalunya com a 
llengua cooficial amb el castellà, el cert és que queda relegat a cer-
cles reduïts dins d’àmbits oficials. El seu valor,  prestigi i ús social 
són purament familiars o ornamentals.

En educació, per exemple. Als centres educatius se suposa que 
es fan les classes de totes les matèries en català, excepte les assig-
natures de castellà i llengües estrangeres. La realitat és que, per 
diverses raons personals –cadascú tindrà les seves–, alguns docents 
fan les classes i es dirigeixen als alumnes en castellà. El professorat 
ha demostrat que té una titulació i una competència lingüística 
suficient per usar el català en la seva tasca docent, que és el seu 
àmbit d’actuació. Per què, llavors, se senten explicacions en castellà 
a través de les parets de les aules? Per què és el castellà la llengua 
dominant pels passadissos en converses entre professor i alumne? 
Per què es dóna l’opció de fer els exàmens en castellà? Per què les 
observacions d’alguns butlletins de notes s’escriuen en castellà? 

És realment el català la llengua dels instituts, de les escoles? 
Prou sabem que la llengua dominant entre els alumnes és el cas-
tellà. Només cal treure el nas al passadís en un canvi de classe, a 
l’hora d’esbarjo, a les sortides i entrades del centre. 
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Tan normalitzat està el català que els nostres alumnes s’adonen que 
aprendre’l és pur tràmit. A casa, al metge, a les botigues, al taller, al 
carrer, als jutjats, als transports, si utilitzen el castellà, «aquesta llengua 
tan perseguida a Catalunya», ningú no els dirà que no els entenen, que 
tornin a repetir allò que han dit, o que parlin l’altra llengua cooficial. 
Ben al contrari del que passa si fan servir el català. 

Malauradament hi ha un nacionalisme espanyol radical que 
sobreviu i es manté a base d’estendre, a través de mitjans de 
comunicació com la COPE o Telemadrid –per posar un exemple–, 
missatges alarmistes sobre la divisió d’Espanya o la persecució del 
castellà a Catalunya. 

Aquesta difusió de mentides i menyspreu a la comunitat catala-
na fa que la llengua sigui notícia; que la llengua que parlem els uns 
i els altres esdevingui un problema; que les persones es radicalitzin 
i que l’enriquiment de conèixer, entendre, parlar i poder llegir dues 
llengües amb fluïdesa doni peu a una lluita electoralista.

Si volem fer del català una llengua viva, necessitem més que 
un diccionari que creixi en préstecs i usos lingüístics. Ens cal tenir 
consciència de grup. Una mentalitat oberta en què aprendre s’associï 
a l’addició i no a la resta. 

L’aprenentatge d’una llengua pren sentit quan la utilitzem com 
a via de comunicació, de transmissió de cultura. Passivament, ja hi 
ha tot un camí fet. Passar a la pràctica només depèn de fer la pri-
mera passa, i aquesta l’hem de fer plegats si volem que hi hagi uns 
resultats que ens beneficiïn a tots en coneixements, en convivència 
i en respecte.




