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Objectiu:
immersió lingüística

AVEL·LÍ FLORS

«La idea que l’escola
és la que ha de salvar la
llengua és un error»
Avel·lí Flors (Castelló de la Plana, 1988)
és sociolingüista i investigador del
Centre d’Investigació en
Sociolingüística i Comunicació de la
Universitat de Barcelona. La seva tesi
gira entorn l’ús de la llengua per part
dels adolescents. Parlem amb ell de la
polèmica proposta de llei presentada
per ERC, PSC, Catalunya en Comú i
Junts (que finalment se n’ha
desmarcat) per contrarestar la
imposició judicial del 25% d’hores
lectives en castellà als centres
educatius de Catalunya.
Per Xavier Puig i Sedano / @xavierps7

L

a imposició del 25% de castellà a les escoles per part dels tribunals, fins a quin
punt pot afectar la salut del català?
—El que és greu és que hi hagi una
instància judicial que, sense cap criteri pedagògic, decideixi envair les competències del que
seria l’àmbit legislatiu i executiu de la Generalitat, que és qui té la competència exclusiva de la
definició de l’ús lingüístic a les escoles. Legisla
sense disposar de coneixement de la didàctica
de les llengües i el plurilingüisme. El que preocupa és això, més que no el percentatge en si. Si
el 25% és una amenaça segura, ho hauríem de
veure a partir d’avaluació dels resultats. El que
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sabem és que en contextos plurilingües com el
de Catalunya, en el qual el català és una llengua
minoritzada socialment, necessitem una presència reforçada de la llengua en el marc del sistema
educatiu, perquè és la manera de compensar les
dificultats en l’accés al coneixement i l’ús de la
llengua fora del sistema educatiu. El que posa en
un compromís és la funció del català com a llengua vehicular central. Amb un afegit que veiem
als estudis sociolingüístics, que és que la llengua
castellana ja té una presència molt important
dins els sistemes educatius si anem més enllà de
la llengua que fa servir el professor dins de classe. Quan els estudiants interactuen entre ells,
quan estan al pati, quan fan treball en grup, les
llengües de fora prenen més protagonisme. Amb
el 25% posem una presència molt més gran de
castellà de la que ja de per si es denota als centres educatius.
—Què en pensa de la proposta de llei que
s’ha presentat per flexibilitzar l’ús del castellà
en alguns contextos escolars esquivant la sentència que imposa el 25%?
—És una pregunta molt àmplia i toca molts
punts. D’entrada, la modificació seria innecessària sense la ingerència del poder judicial. De fet,
la constitucionalitat del model estava reconeguda pel Tribunal Constitucional des dels anys noranta. És la manera que té la Generalitat d’esquivar aquesta sentència i reprendre el control sobre
com s’ha de planificar l’ús de les llengües amb
finalitats d’aprenentatge dins el sistema educatiu. Defugint la lògica dels percentatges i, això és
important, vinculant l’avaluació dels projectes
lingüístics de centre a l’assoliment dels objectius
en competència lingüística. És a dir, podem dissenyar l’ús de la llengua de forma diversa, però, si →
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→ no assolim l’objectiu, hi ha mecanismes per modificar els projectes de centre. Una segona qüestió és que incorpora un esment a tots els usos
lingüístics que tenen lloc al sistema educatiu.
Amplia la visió de la llengua vehicular, del que
s’havia entès sempre com la llengua amb què imparteix les classes el docent. Va cap a una visió
més holística de totes les llengües que s’utilitzen
en el context educatiu. Veiem que el castellà és
una llengua d’ús en molts espais. No necessàriament s’ha de relacionar la presència del castellà com a llengua d’ensenyament i aprenentatge
dins el sistema educatiu amb determinades matèries que s’imparteixen de manera exclusiva en
aquesta llengua. Hi ha l’oportunitat de dissenys
més flexibles. D’entrada, és una manera intel·li-
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gent per fer front a la pressió judicial. La qüestió
serà, a partir d’ara, quines són les polítiques que
s’emprenen des del Departament d’Educació per
assegurar que hi ha un bon assessorament a les
persones que faran els projectes lingüístics de
centre, que hi ha formació en sociolingüística del
professorat per assegurar que dissenyen projectes coherents amb la realitat de minorització de
la llengua catalana i que hi ha mecanismes d’avaluació de la competència dels estudiants per revisar, si escau, els projectes de centre que no donen compliment a aquest objectiu.
—Aquestes revisions no haurien de ser ja en
el redactat?
—D’entrada, no. El que s’està modificant és la
Llei de política lingüística que regula la política
lingüística del país en un marc general. De fet, el
projecte lingüístic de l’educació continua regulat
per la LEC —la Llei d’educació de Catalunya de
2009, que és la que preveu com els centres han
de fer el seu disseny i projecte lingüístic de centre. Aleshores, no necessàriament aquesta esmena ha d’incorporar aquestes qüestions. De fet,
sí que ho fa. Fa la referència, però, a vegades, de
la llei a la pràctica hi ha molts passos. El que volia dir és que tots aquests passos han d’estar ben
planificats i controlats per assegurar que aquesta
modificació no acaba obrint la porta a una castellanització més acusada del sistema educatiu.
—Aquest és un temor que ha expressat molta gent, més tenint en compte que molta responsabilitat recau sobre els centres.
—És cert. Però, hi ha una cosa que cal tenir en
compte. Aquesta idea que circula a part de l’opinió pública segons la qual el català era la llengua
exclusiva del sistema educatiu, no formava part
del marc legal. Aquest parla de llengua vehicular
normal. Expressions que no determinaven un ús
exclusiu del català. Que el castellà és una llengua
present al nostre sistema educatiu és una realitat
que no vindrà d’aquesta modificació, sinó que ja
és present en molts centres del país. La qüestió
és com podem assegurar que aquesta presència
del castellà està ben planificada des d’un punt de
vista pedagògic i didàctic i no impedeix l’assoliment de les competències al final de l’etapa obligatòria.
—S’ha dit que les esmenes institucionalitzen
la presència del castellà.
—Per primera vegada, hi ha un reconeixement
en un document legal que el castellà serà llengua
d’ensenyament i aprenentatge. És una conseqüència bastant inevitable del fet que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reclama a
la Generalitat acció per garantir que el castellà és
una llengua present. La responsabilitat d’aquesta modificació ve del TSJC, però insisteixo que no
suposarà una transformació radical de la realitat
dels centres educatius.
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«No tenim cap evidència que l’alumnat
de Catalunya no estigui assolint
unes competències altes de castellà»
—Que els centres disposin de més llibertat
per fer els projectes educatius pot ser positiu o
negatiu?
—Hi ha una part positiva en el fet de deixar
autonomia als centres. Coneixen millor quina és
la seva realitat social i sociolingüística per donar resposta a la realitat del seu context social.
Això és una virtut d’aquesta idea, que no és nova
i la LEC ja preveu. Aquí la novetat és relativa i va
en la línia de garantir una certa autonomia dels
centres educatius. El risc és que si no hi ha un
bon acompanyament per part de l’Administració, i una bona avaluació de les competències al
final de l’etapa obligatòria pot donar lloc a projectes lingüístics que no siguin coherents amb la
visió que té el model lingüístic educatiu de Catalunya, que és una visió de compensar les desigualtats sociolingüístiques que hi ha a la societat. Com que el català és una llengua que té una
presència social inferior al castellà i com que hi
ha sectors que tenen dificultats per accedir al coneixement del català, el que ha de fer el sistema
és compensar i assegurar que tots els estudiants
poden accedir a un bon coneixement. Hi ha una
part de virtut i una part de risc. El que ha de fer
el Departament d’Educació és assegurar que els
riscos no donaran lloc a la implantació de models que no donin compliment als objectius de
la legislació.
—En certs sectors preocupa que, com que
les direccions dels centres no estan lliures
d’ideologia, en aquelles zones amb més presència social del castellà hi hagi persones proclius a incorporar més castellà...
—El que ha de fer el Departament és assegurar-se-se que el projecte lingüístic és coherent
amb el disseny general. En el document es diu
que el català és la llengua vehicular d’ensenyament i normal. Per tant, no hi ha dins el pacte, i
dins la LEC, la possibilitat que el català sigui marginat com a llengua d’ensenyament. Més enllà
d’això, si hi ha projectes lingüístics que volen fer
especial incidència en l’ensenyament del castellà
i com a conseqüència no s’assoleixen els objectius de competència, el Departament ha de preveure els mecanismes de corregir els projectes de
centre que no estiguin proporcionant la capacitació en català i castellà a tot l’alumnat.
—Caldria acompanyar la reforma amb una
legislació paral·lela que tingués en compte
aquests aspectes?
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—De fet, d’una banda està la LEC, que continua vigent i serà el marc des d’on s’han de desenvolupar els projectes de centres. S’havia anunciat també l’impuls d’un decret per especificar més
bé com s’havien d’organitzar aquestes qüestions.
El pacte ha passat una mica davant, però abans el
conseller havia anunciat que hi hauria un decret
sobre el règim lingüístic. Esperem també les concrecions en aquest marc.
—La regulació parla de modificar el percentatge de cada llengua en funció de les necessitats lingüístiques. Ara mateix hi ha infants i
joves catalans que no tinguin un nivell de castellà acceptable amb l’actual model?
—No hi ha cap dada que apunti en aquesta
direcció. El castellà és una llengua que té molta
potència i presència social en qualsevol context.
Fins i tot en aquells que imaginem de més presència social del català perquè és molt present en
el consum audiovisual i la realitat dels infants, els
adolescents i dels joves. No tenim cap evidència,
cap ni una, que l’alumnat de Catalunya no estigui
assolint unes competències altes de castellà. De
fet, les avaluacions, les poques que existeixen, que →
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→ comparen resultats de Catalunya, mostren que el
nivell dels estudiants és equivalent i fins i tot superior al d’algunes comunitats on el castellà és l’única llengua oficial. No hi ha cap evidència i això és
una cosa que es pot retreure als intents d’impulsar
la presència del castellà al sistema educatiu. No
atenen a la realitat del sistema educatiu.
—Per tant, la regulació només té sentit en
relació amb els tribunals i no en relació amb la
realitat sociolingüística del país?
—Exactament. La qüestió és el reconeixement
que el castellà com a llengua oficial de l’Estat ha
de tenir una presència com a llengua vehicular
dins tots els sistemes educatius. És una cosa que
ve de la sentència contra l’Estatut de Catalunya.
És una qüestió de jerarquia política, no té res a
veure amb els resultats.
—Una altra qüestió criticada ha estat el fet
de treure el reforç extra de català per als alumnes nouvinguts. Què en pensa?
—Crec que és un error i que s’hauria d’esmenar. Un dels inconvenients o dificultats que ha
tingut el sistema educatiu de Catalunya ha estat
l’arribada d’estudiantat en qualsevol moment del
curs sense coneixement ni de català ni de castellà. Arran d’aquest fet, es van impulsar mesures
com les aules d’acollida que han donat un bon
rendiment en el sentit de facilitar la incorporació d’estudiants dins el sistema educatiu. Encara
que no tinguem el volum d’arribades d’altres moments, retallar aquestes recursos ha generat dificultats per als centres i l’alumnat. Qualsevol mesura que tingui a veure amb treure recursos de la
benvinguda lingüística inicial s’hauria d’esmenar.
—La Generalitat té eines per compensar la
retallada d’hores de català a les escoles per part
dels tribunals en altres àmbits o per altres vies?
—Hi ha diferents qüestions. La Generalitat,
el Departament d’Educació i els centres educatius poden i han d’impulsar la presència i l’ús del
català en els seus entorns. És l’única manera de
garantir les competències i l’establiment d’hàbits d’ús del català. Més enllà dels percentatges,
en tots els projectes lingüístics s’haurien d’estar
preveient mesures per impulsar l’ús del català en l’àmbit dels menjadors, del monitoratge de
les activitats de llengua dins del centre fora de
l’horari lectiu, com el personal no docent parla
amb els estudiants... Més enllà de la qüestió de
l’ús formal, hi ha un marge important on s’hauria d’impulsar l’ús del català. Una altra qüestió
és que les polítiques lingüístiques no es poden limitar només a l’àmbit educatiu. Això és una cosa
que condiciona molt tot el debat social que estem tenint els últims dies. La idea que l’escola és
la que ha de salvar la llengua és un error. Entre
altres coses, perquè l’escola el que pot fer és impulsar i promoure el coneixement de la llengua,
però no directament normalitzar-ne l’ús. Més en58

llà de la política educativa, calen polítiques que
reforcin la posició del català en altres àmbits,
com ara en el món audiovisual. La falta de referents en aquest món és un problema. Els estudiants no tenen referents catalanoparlants més enllà de les aules. També, des del meu punt de vista,
caldria una estratègia per impulsar el català en
l’àmbit de l’educació no formal, en el camp del
lleure i en l’àmbit de les extraescolars i les activitats esportives. Hi ha tot un camp per recórrer on
generar uns referents positius. Tot i això, el sistema educatiu és clau. És l’única institució per on
passen tots els infants i adolescents del país.
—Al final de l’ESO es dona el nivell C1 a tots
els alumnes. Creu que seria bo incorporar un
examen de nivell abans de donar el títol de català?
—Sí. Si donem aquesta acreditació sense avaluar el nivell assolit, d’una banda ens estem enganyant, perquè molts estudiants poden no haver
assolit el nivell. D’altra banda, estem devaluant
aquestes acreditacions. Si tothom té el nivell, no
té sentit fer l’esforç per acreditar-lo per la nostra
banda. Això és un error que caldria esmenar. •
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