
Castigats sense llenguaPORTADA

El PP travessa la línia

La gestió de Font de Mora ha suscitat protestes continuades de la comunitat educativa. A la imatge, pancarta irònica sobre la pretensió d’impartir 
educació per a la ciutadania en anglès. 

Probablement no repetirà com a conseller al proper executiu de Francisco 
Camps, però això no li ha impedit d’estripar les cartes: amb l’anunci de la 
supressió de les línies en català, Alejandro Font de Mora deixa el càrrec 
declarant la guerra a la comunitat educativa i posant en una greu situació 
el futur de la llengua pròpia del País Valencià.
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J
a feia temps que li rondava la idea 
pel cap, sembla. A ell i al govern 
que representa. El mes de novem-
bre passat, el conseller d’Educació, 

Alejandro Font de Mora, se’n va anar 
fins a Galícia i allà va acabar de veure 
la llum. En va tornar amb una llei sota 
el braç que ell ha copiat sense manies. 
Així ho reconeix, de fet: són pràctica-
ment idèntiques, la seva “proposta de 
Decret .../2011, del Consell, pel qual es 
regula el plurilingüisme a la Comunitat 
Valenciana” i la llei que el PP ja ha 
implantat, amb una forta contestació 
social, a Galícia. Diu que només hi han 
hagut de fer retocs per a adaptar fons i 
forma a les “peculiaritats de la nostra 
autonomia”. I ja està. Han fet un copia-
i-enganxa que és una pràctica que ja va 
bé, quan es tracta d’uniformar.

Va ser precisament assegut al costat 
del conseller gallec del ram, el dia 30 
de maig, quan Font de Mora llançava 
l’anunci que ha encès tots els llums 
d’alarma de la comunitat educativa 
valenciana, dels partits (de tots, llevat 
del PP), dels sindicats, de les entitats 
culturals. Duien a terme unes “jornades 
sobre plurilingüisme” i allà va anun-
ciar que capgirava de cop i per decret 
el sistema educatiu valencià, que ha-
via decidit d’“eliminar els programes 
lingüístics existents fins avui” i que, 
per tant, el català perdia l’opció de ser 
llengua vehicular. Ara ho farà confluir 
tot en una línia única on s’integraran 
català i castellà i també, se suposa, 
progressivament, l’anglès. A partir del 
curs 2012-13 es pretén començar a 
aplicar, gradualment, el nou sistema.

PP-I, PP-A. Quan, l’any 1983, s’apro-
vava sense vots en contra la Llei d’Ús 
i Ensenyament del Valencià (LUEV), 
s’establien diversos camins o línies per 
a acabar teòricament assolint l’exten-
sió del català a l’ensenyament: hi ha-
via, d’una banda, l’anomenat Progra-
ma d’Ensenyament en Valencià (PEV) 
i el Programa d’Immersió Lingüística 
(PIL), aquest darrer dissenyat per a 
infants majoritàriament castellanopar-
lants, tots dos amb el català com a 
llengua vehicular; i, d’una altra banda, 
el Programa d’Incorporació Progressi-
va (PIP), amb el castellà com a llengua 
base d’aprenentatge i la idea, tal com 
el nom indica, d’anar-hi sumant gra-

dualment assignatures en l’idioma del 
país.

Val a dir que la “incorporació pro-
gressiva” feia temps que, per expres-
sar-ho d’una manera generosa, s’havia 
estancat, i que la pràctica havia conso-
lidat dues línies lingüístiques, una en 

castellà i una altra en català. I val a dir 
també que, aquesta darrera, malgrat les 
dificultats i les discontinuïtats a què 
s’ha hagut d’encarar, havia anat crei-
xent de manera constant en alumnes i, 
sobretot, en demanda. Tal com ens ex-
pliquen, per exemple, des d’Escola Va-
lenciana, aquesta demanda no ha tingut 
resposta en places ofertes: “Calculem 
que entre 80.000 i 90.000 alumnes més 
estudiarien en valencià si la conselleria 
responguera a la demanda real.” És 
un càlcul propi i aproximat, atès que 
la conselleria d’Educació no facilita 
les dades de les famílies que demanen 
com a primera opció català però que, 
tanmateix, han de dur els fills al PIP 
perquè la línia no té prou places.

I, malgrat els entrebancs de tota me-
na, malgrat la gimcana que significa 
aquesta aposta per la pròpia llengua, 
actualment, hi ha uns 230.000 infants i 
joves que estudien les línies en català, 
des d’infantil a secundària. I, relaten 
a Escola Valenciana, “hi ha hagut un 
creixement anual constant, entre un 2% 
i un 4%. La demanda és tan gran, tam-
bé pel prestigi educatiu que han anat 
assolint les línies en valencià, que  ni 
el PP no havia pogut frenar-ho. L’única 
manera d’aturar aquesta tendència era 
fulminant els programes en valencià. 
Que és el que han fet”. 

Sembla que Alejandro Font de Mora, 
que ha acumulat topada rere topada 
amb la comunitat educativa, vol aca-
bar de deixar petjada a la Conselleria 
d’Educació. Exercint tot just com a 
conseller en funcions, atès que no 
s’ha constituït encara el nou govern 
autonòmic, i comptant també que en 
cap travessa no consta el seu nom per 
a renovar càrrec, ha llançat una traca 
final per a eliminar de cop la possibili-
tat que els infants puguin estudiar amb 
normalitat en la llengua del país.

I és que, amb l’escut del multi-
lingüisme, amb l’excusa d’introduir 
l’anglès a l’ensenyament (l’esborrany 
de decret fa llargues generalitzacions 
sobre la globalització, l’“entesa entre 
les comunitats universals” i les “exi-
gències de la nova societat del conei-
xement”), s’esborren del mapa les líni-
es en català: totes les classes quedaran 
unificades en un Programa Plurilingüe 
(de sigles, PP), que podrà ser Inicial o 
Avançat: PP-I si es fa anglès com a as-

L’ensenyament
en català al País 
Valencià en xifres
Alumnat total del sistema educatiu 
del País Valencià en règim no universitari

Evolució de l’alumnat 

Programa d’Incorporació 
Progresiva del Valencià (PIP)

Assignatura 
de Valencià

Programes d’Ensenyament 
en Valencià (PEV) i 
d’Immersió Lingüística (PIL)

54,2

16,8
29

71%

%

TOTAL

60,7%

44,4

16,3

39,3
%

93,7%

75,7

18
6,3

%

XARXA PÚBLICA XARXA PRIVADA

PEV/PIL

PIP TOTAL

1995 2010

1995/1996 2010/2011

649.208

542.736

1995/1996 2010/2011

74.277

222.236

723.485 764.972

%

89,73

10,27

%

70,95

29,05

Font: De l’entrebanc a la involució. Informe sobre l’ensenyament en valencià.
STEPV, 2011
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signatura; PP-A si també s’imparteixen 
més matèries en aquesta llengua.

El cas és que el decret determina en 
quin idioma es faran les assignatures: 
llengües i literatures, cadascuna en 
la seva; matemàtiques, tecnologies i 
física i química, sempre en castellà; 
ciències socials, ciències de la natura 
i biologia i geologia, en català. La 
resta, a criteri del consell escolar. “Bo 
i garantint –determina el text– que les 
matèries en valencià, castellà i anglès 
es distribueixin en un percentatge si-
milar.” “A la pràctica –ens raonen 
des d’Escola Valenciana– introdueix 
assignatures obligatòries en castellà a 
les línies en valencià.” I negligeix el 
fet que, tal com explicita el manifest 
presentat per aquesta entitat i que ja 
ha rebut el suport de partits, sindicats 
i associacions educatives i culturals, 
“els resultats obtinguts pels alumnes 
de línies en valencià en coneixement 
de valencià, castellà i anglès” han 
estat, de fet, “notablement millors que 
els dels alumnes que han tingut el 
castellà com a llengua vehicular a 
l’aula”.

“Un fals programa plurilingüe”. 
Vicent Brotons és el director de la 
Unitat per a l’Educació Multilingüe 
(UEM) de la Universitat d’Alacant. 
Parla des del coneixement i el ra-
onament tècnic: “Des de la UEM 
considerem que el sistema educatiu 
valencià s’ha de plantejar seriosa-
ment d’anar cap a un model pluri-
lingüe, és clar, però no ho ha de fer 
des del buit, sinó aprofitant les bones 
pràctiques d’educació bilingüe que ja 
s’ha demostrat que funcionen i que 
arriben actualment a cosa d’un 30% 
de l’alumnat.”

Per això no s’entén, continua Bro-
tons, “com es pot agafar eixe desig 
social d’una escola plurilingüe que 
done competència en les dues llengües 
oficials més una altra, actualment l’an-
glès, per a intentar aprofitar-lo per a 
eliminar tot allò que hi ha de bo en els 
programes bilingües de les línies d’en-
senyament en valencià”. I es pregunta 
per què no s’aprofita “tot eixe bagatge 
de bones pràctiques metodològiques” 
i, en canvi, s’elabora un decret que 
ho capgira tot. Recorda, a més, que 
“també per a la introducció de l’anglès, 

eixes mateixes escoles han estat en 
molts sentits capdavanteres, mitjançant 
els programes d’educació bilingüe en-
riquits que es van aplicar des de l’any 
1998”.

Els experts qüestionen, per tant, el 
salt mortal de passar de les experi-
ències reeixides a “la falsa idea, en 
termes metodològics insostenible, que 
s’ha de fer un ensenyament a terços. 
Això ja sabem que va en detriment 
de la llengua pròpia del país i que, en 
aquests moments, no hi ha condicions 
per a fer-ho adequadament”. I avisa, 
encara: “Aquest model a la gallega de 
tres, tres i tres, perjudicarà seriosament 
el valencià, també perjudicarà la in-
troducció de la llengua estrangera i no 
beneficiarà el castellà: és una autèntica 
aberració.”

Des d’una perspectiva pedagògica, 
explica que amb la introducció del 
nou sistema, “els xiquets no acabaran 
essent més competents en castellà. 
Perquè les competències lingüístiques 
s’han de treballar també d’acord amb 
les condicions socials: el castellà no 
necessita sinó que s’ensenye un nom-
bre d’hores raonables, i sobretot, que 
s’ensenyen els aspectes en què més 

problemes hi pot haver i que no són els 
usos comunicatius, sinó els formals. 
No cal que ensenyem als xiquets a 
comunicar-se en castellà, que això ja 
ho tenen. L’espai preeminent en els 
programes, l’hauria de tenir, precisa-
ment, la llengua minoritzada. Perquè 
és pròpia i perquè la volem cohesiona-
da i cohesionadora”.

I afirmen des de la UEM que aquesta 
divisió en terços “és un fals programa 
plurilingüístic”. Per a assolir la plena 
competència en totes tres llengües, de 
fet, cal prendre “com a base un pro-
grama que prioritze el valencià, i que 
introduesca l’anglès de dues maneres: 
o bé mitjançant una metodologia de 
doble immersió (és a dir, que els xi-
quets facen al mateix temps un horari 
prou generós per a valencià i per a 
anglès), o bé ajornant la introducció 
de l’anglès als últims anys de primària, 
que és allò que la investigació interna-
cional ha demostrat que aconsegueix 
més beneficis. Són les dues úniques 
opcions metodològiques serioses, útils 
i eficients”.

“L’atac més greu”. No ha comptat 
amb ningú més que el seu propi partit, 
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Una aula d’una escola de València. Al costat, conferència de premsa per a presentar el “Mani-
fest pel consens en l’ensenyament plurilingüe de qualitat: sí al valencià”, redactat per Escola 
Valenciana, amb representants de la Confederació Gonçal Anaya de pares i mares d’alumnes, la 
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el conseller, a l’hora de dur a terme 
aquesta dràstica reforma. Ni experts en 
educació ni ningú. No hi ha hagut ni tan 
sols una anàlisi prèvia de la situació, 
ens recorda Rosa Roig, de l’STEPV: 
“Anunciar un canvi tan radical sense 
haver avaluat el resultat del que s’ha 
fet fins ara és una barbaritat”. I no es 
tracta tan sols, recorda, d’una avalua-
ció quantitativa (nombre de xiquets i 
xiquetes que han anat passant per la 
línia en català), “sinó també qualitati-
va. Però no hi ha res de tot això. Res. 
L’any passat ja vàrem denunciar que 
l’actitud del PP respecte del valencià 
havia passat de l’entrebanc –d’aquell 
dificultar que s’estengueren les línies 
encara que n’hi haguera demanda– a 
la involució. És com si hagueren cons-
tatat que la voluntat de les famílies 
era continuar pel camí d’educar els 
fills en valencià i ells no ho pogueren 
consentir”.

“Hi ha una determinació ideològica, 
en aquesta política antivalenciana que 
insta i practica Francisco Camps.” Toni 
Gisbert, coordinador d’Acció Cultural 
del País Valencià (ACPV), analitza 
a què pot treure cap, aquest dràstic 
estirabot d’un govern que encara no 

està constituït, amb un president judi-
cialment qüestionat i un partit que, de 
fet, ha perdut vots. “Malgrat la tensió 
social que provocarà, Camps ho tira 
endavant per una aposta ideològica. 
Ni les línies en valencià ni TV3, per a 
posar dos exemples clars d’atacs d’au-
toritarisme antivalencià, no han estat 
mai motiu de conflicte, ans al contrari: 
hi ha una clara demanda social a favor. 
És com si Camps veiera que se li acaba 
el temps polític i no se’n volguera anar 
sense deixar aquest llegat d’afebliment 
identitari. Si passa factura electoral, a 
més, deu pensar que ja s’ho trobarà qui 
vinga després.”

Llevat del PP i de la presidenta de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
Ascensión Figueres, que acompanyava 
Font de Mora el dia que anunciava el 
decret i que va declarar que a ella li 
agradava, les reaccions contra aquest 
projecte han estat unànimes. Els partits 
de l’oposició parlamentària coincidien 
a denunciar de seguida i amb rotunditat 
la barrabassada: “Suprimir les línies 
en valencià és una agressió intolera-
ble i una greu equivocació de conse-
qüències nefastes”, declarava Jorge 
Alarte, secretari general del PSPV, 

mentre que Enric Morera, portaveu 
de Compromís, explicitava que “Font 
de Mora i Camps es confirmen com 
uns traïdors a la identitat valenciana”, 
i Marga Sanz, coordinadora general 
d’EUPV, afirmava que el conseller en 
funcions “ha posat el sistema educatiu 
valencià en una situació delirant sense 
precedents”.

Igualment, els sindicats feien palesa 
la seva indignació, tant l’STEPV (“és 
l’atac més greu a l’ensenyament en 
valencià des que governa el PP”) com 
UGT (significarà “la desaparició de 
les línies en valencià que, malgrat els 
gairebé trenta anys que té la LUEV, 
no eren ni tan sols garantides en tots 
els nivells”) o CCOO (“aquest nou 
‘decret de nova planta’ necessària-
ment dificultarà a milers d’estudiants 
l’accés a la seua cultura”). Juntament 
amb entitats cíviques, i amb persona-
litats del món de la cultura, partits i 
sindicats s’unien a les primeres con-
vocatòries de mobilitzacions que ja 
s’han anunciat: dijous, 9 de juny, dia 
de constitució de les Corts; i el 18, 
també. Continuarà.

Núria Cadenes

permanent de directors, les associacions de directors de primària i secundària, Intersindical-STEPV, CCOO PV, UGT PV, PSPV, Compromís, EUPV, ERPV, 
Acció Cultural del País Valencià, Societat Coral el Micalet, Xúquer Viu, Ca Revolta, Col·lectiu de Professionals del Doblatge, Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana i Associació d’Editors del País Valencià, entre més.
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