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La Xarxa CRUSCAT

Creada l’any 2003, la Xarxa CRUSCAT (acrònim de Conei-
xements, Representacions i Usos del Català) és una inicia-
tiva de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) que aplega inves-
tigadors de tot el domini lingüístic que s’ocupen d’analitzar 
la situació social de l’idioma.
D’ençà de novembre de l’any 2004, la Xarxa compta amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya (2004XT00088).

The CRUSCAT Network

Founded in 2003, the CRUSCAT Network (acronym for 
Coneixements, Representacions i Usos del Català, i.e., 
Konwledge, Representations and Uses of Catalan) is an ini-
tiative promoted by the Institut d’Estudis Catalans, geared 
towards bringing together a number of researches from the 
whole linguistic domain working in te analysis of the social 
position of the language. The CRUSCAT has been receiving 
budgetary support from the Autonomous Government of 
Catalonia since November 2004.
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Aquest volum conté les actes de la Jornada d’estudi i debat 
«Llengua, educació i revernacularització: el valencià a la 
ciutat d’Alacant», duta a terme els dies 9 i 10 de març de 
2007, a la Seu Ciutat d’Alacant de la Universitat d’Alacant 
i organitzada per la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis 
Catalans, la Delegació d’Alacant de l’Institut d’Estudis Cata-
lans i l’observatori de la Llengua del Secretariat de Promoció 
del Valencià de la Universitat d’Alacant. Aquesta Jornada va 
disposar, així mateix, de la col·laboració de l’Institut Interuni-
versitari de Filologia Valenciana, la Seu Ciutat d’Alacant i la 
Universitat d’Alacant. En definitiva, aquests dos dies d’estudi 
i debat van ser possibles gràcies a la conjunció feliç de les 
dues grans institucions acadèmiques que des de l’any 2005, 
en què es va inaugurar la seu de l’Institut d’Estudis Catalans 
a Alacant, treballen conjuntament a la ciutat del Benacantil: 
la Universitat d’Alacant i l’Institut d’Estudis Catalans.

Caldria retrocedir una mica en el temps per a trobar 
l’origen i la motivació d’aquesta jornada científica que ara 
editem. L’origen es retrotrau a l’any 2003, quan l’Institut 
d’Estudis Catalans va crear al seu si la Xarxa CRUSCAT 
(d’ara endavant, Xarxa), formada per sociolingüistes i grups 
de recerca en la mateixa matèria procedents dels diferents 
territoris de la llengua catalana. Els objectius de la Xarxa es 
resumien en els components de l’acrònim, ja que es tractava 
de fer el seguiment dels coneixements, les representacions 
i els usos del català. La motivació de la Jornada va venir, 
poc després, de la mà del director de la Xarxa, F. Xavier 
Vila i Moreno, especialista en sociolingüística de la Univer-
sitat de Barcelona, el qual, en una conferència a Alacant, 
en haver escoltat els laments dels assistents per la situació 
del català a la ciutat, ens va fer veure que l’organització en 
línies lingüístiques del sistema educatiu valencià proporcio-
nava una bona via perquè la llengua fera el bot de l’escola a 
la família. Naixia la primera proposta d’estudiar el fenomen 

de la revernacularització en un territori de la nostra llengua. 
El grup valencià de la Xarxa acceptava el repte i es posava a 
la faena gràcies a un ajut de l’Institut d’Estudis Catalans en 
la Convocatòria de Projectes de Recerca de 2006.

La ponència amb què es va obrir la Jornada, la de Pádraig 
Ó Riagáin, plantejava tres aspectes derivats de l’aplicació 
dels programes d’immersió en irlandès: 1) l’efecte sobre 
l’aprenentatge de la llengua; 2) el paper en el manteniment 
i l’expansió de l’irlandès en els usos familiars i comunitaris, 
i 3) les actituds públiques envers la llengua històrica d’Ir-
landa. El més interessant per als nostres objectius en la Jor-
nada era, evidentment, el segon, i a partir del qual sabíem 
que, tot i que molt minoritàriament en el context d’Irlanda, 
l’escola en irlandès genera entre les famílies bilingües que 
hi duen els fills una revernacularització en una proporció 
significativa (vegeu-ho en detall en l’apartat del text titu-
lat «La immersió lingüística i les polítiques de revitalització 
de la llengua: actituds públiques i efectivitat de l’escola a 
Irlanda»).

La intervenció d’Iñaki Martínez de Luna es va centrar en 
l’evolució els darrers anys i les expectatives de la llengua 
basca a Vitòria. La ciutat ha recuperat un ús mínim de la 
llengua i ja s’hi pot parlar d’una protocomunitat lingüística 
basca, inexistent fa 25 anys. En aquest període hi ha hagut 
un increment dels bilingües, s’han creat algunes situacions 
d’ús de l’èuscar, però sempre individualment, i, allò més 
important, la llengua històrica de la ciutat ha adquirit en 
alguns àmbits carta de legitimitat. Les motivacions i actituds 
envers la llengua són favorables, però tendeixen a delegar 
la recuperació de l’ús en les generacions següents. 

Joan Pere Le Bihan va presentar una ponència ben dife-
rent de les anteriors; no es tractava d’exposar cap treball 
científic, sinó de donar compte de l’experiència d’un dels 
projectes educatius més innovadors dels Països Catalans: 

Presentació
Brauli Montoya aBat
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La Bressola. En aquesta xarxa d’escoles cooperatives de la 
Catalunya del Nord, el català no queda confinat dins els 
límits de l’aula sinó que ix al pati, gràcies a l’esforç del pro-
fessorat i al sistema de verticalitat entre l’alumnat, i, encara, 
l’escola s’implica en el món extraescolar: els mitjans de 
comunicació, l’esport, el folklore, l’empresa, etc. perquè tot 
allò que pot ser la vida social de l’alumnat i els seus proge-
nitors es veja implementat en català i la llengua no quede 
reclosa dins el marc escolar. 

Rafael Castelló i David González van ser els encarregats 
d’elaborar i presentar l’Enquesta sobre la revernacularitza-
ció del valencià a la ciutat d’Alacant (d’ara endavant, ERV-
2007), que va tenir com a objectiu els progenitors i alumnes 
de centres educatius en valencià durant el curs 2006-07. 
L’ERV-2007 es va passar a 150 progenitors d’alumnes de 
cinc centres educatius de primària i quatre de secundària 
i a la totalitat de l’alumnat de tercer, quart, cinquè i sisè 
dels nou centres de primària que tenien aquests cursos en 
línia en valencià. Alguns dels resultats més destacables de 
l’ERV-2007 es van donar entre els progenitors, que supera-
ven en alguns aspectes significatius les mitjanes de la ciutat 
d’Alacant: pel que fa al gènere, el 66,4 % eren dones —per 
cada alumne/a podia respondre el pare o la mare—; pel que 
fa al nivell sociocultural, un 53,5 % eren universitaris; el 

coneixement i l’ús del català també eren superiors a la mit-
jana de la ciutat: un 37,3 % sabia parlar-lo, un 18,1 % el par-
lava a casa, un 67,4 % llegia llibres en aquesta llengua i un 
58,7 % solia escriure en català. Amb aquestes proporcions 
no estranya que l’ERV-2007 descobrira que els progenitors 
foren el factor principal en el reclutament de noves matrícu-
les per a l’escola en valencià: un 75,7 % dels progenitors ho 
havia intentat alguna volta i, d’aquests intents, el grau d’èxit 
era del 80 %. Aquests progenitors augmentaven lleugera-
ment els usos en català quan s’adreçaven als fills, però no 
amb les parelles. Pel que fa a l’enquesta amb l’alumnat, es 
va fer remarcable el gran abisme entre l’ús del català amb 
el professorat, que arribava al 95,4 %, i l’ús entre alumnes 
quan jugaven al pati, que es quedava en un 6,2 %. Al bell 
mig d’aquestes proporcions extremes, un 55 % d’alumnes 
parlava en català entre ells en activitats lectives. El debat 
següent va suposar un enriquiment d’aquestes dades amb 
les reflexions a què van donar lloc.

La ponència de F.  Xavier Vila i Moreno va ser, realment, 
una continuació del debat anterior. El professor Vila va 
començar amb un aclariment conceptual des de la soci-
olingüística teòrica que va servir per a emmarcar-ne els 
comentaris sobre els resultats de l’ERV-2007. Va destacar, 
així mateix, la importància del sistema de línies per a una 

Perspectiva de l’edifici, 
propietat de la 
Universitat d’Alacant, 
on s’allotja la Delegació  
de l’IEC a Alacant i on 
va tenir lloc la Jornada. 
Fa cantó entre dues 
avingudes cèntriques de 
la ciutat: Doctor Gadea i 
Ramón y Cajal
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comunitat de parla com l’alacantina on el català neces-
sita assegurar-se uns espais d’ús, sobretot per a legitimar 
l’ús interpersonal. Per mitjà de l’estudi de les xarxes socials 
escolars i, d’acord amb el contrast que donava l’ERV-2007 
entre els usos de l’alumnat amb el professorat i entre l’alum-
nat, va posar en evidència que el gran repte per a les línies 
en valencià era assolir una totalitat de relacions en català 
entre l’alumnat. Un mitjà per a arribar-hi podria ser l’aplica-
ció del sistema de La Bressola, amb professorat que juga al 
pati amb l’alumnat i la tècnica de coresponsabilitzar l’alum-
nat major de l’objectiu que el català siga la llengua d’ús al 
pati. Aquest punt va ser debatut, entre altres aspectes d’in-
terès, durant el col·loqui posterior a la conferència.

La Jornada es va cloure amb una taula redona on van 
prendre part, a més dels organitzadors, encarregats d’es-
tablir unes conclusions, dos directors de centres educatius 
en català de la ciutat d’Alacant: Enric Pellín, d’un centre de 
primària, i Vicent Berenguer, d’un de secundària. El tema 
era doble: analitzar els resultats de l’ERV-2007 des de l’ex-
periència dels docents i debatre les propostes per al futur 
sobre la base d’aquests resultats. Enric Pellín es va alegrar 
de poder confirmar, gràcies als anys passats en l’activisme 
de les línies d’immersió a Alacant, la coincidència entre les 
impressions rebudes personalment al llarg d’aquests anys i 

els resultats de l’ERV-2007 (la militància de les mares en el 
reclutament de nou alumnat, l’ús elevat del català amb el 
professorat, etc). Alhora va assenyalar com a assignatura 
pendent el coneixement baix o nul del català dels moni-
tors d’activitats extraacadèmiques. Vicent Berenguer, per la 
seua banda, va fer veure la necessitat que els directors dels 
instituts siguen militants en la causa del valencià, perquè 
la Conselleria d’Educació, contravenint les pròpies ordres, 
sempre hi envia al principi de curs professorat no catalano-
parlant i el director ha d’impedir que faça classes als cursos 
de línia en valencià. Amb aquesta taula redona es va cloure 
la Jornada enmig d’un debat ric i divers. 

Finalment, abans d’invitar a continuar la lectura, el lector 
ha de tenir en compte quins han estat els criteris lingüístics 
i de transcripció que hem aplicat en aquesta edició. Els dos 
ponents no catalanoparlants, l’irlandès Pádraig Ó Riagáin i 
el basc Iñaki Martínez de Luna, van emprar altres llengües 
diferents al català: l’anglès en el primer cas i el castellà, en 
el segon. Hem traduït el text anglès i hem mantingut el text 
castellà en la llengua original. Així mateix, hem unificat tots 
els usos genèrics del terme pare (per a hòmens i dones) 
sota el mot progenitor. només hem mantingut l’ús genèric 
de pare en els fragments dels qüestionaris que eren llegits 
als subjectes.

Accés principal a la Seu Ciutat d’Alacant, que és el nom 
actual de l’antiga Escola Professional de Comerç, on ara 
hi ha la Delegació de l’IEC, la qual està senyalitzada a la 
paret esquerra del vestíbul que es veu des de fora

Primer plànol de 
la placa de l’IEC al 
vestíbul de la Seu Ciutat 
d’Alacant
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Brauli Montoya, cap del Grup valencià de la XarXa cruscat: 

En nom de l’organització, vull agrair la presència de la 
degana de la Facultat d’Educació, Rosabel Roig, que ens 
acompanya en aquesta Jornada per a inaugurar-la. També 
vull expressar la gratitud als ponents que han acceptat 
de venir a Alacant a exposar-nos els resultats de la seua 
recerca en el tema de la Jornada: Pádraig Ó Riagáin, Iñaki 
Martínez de Luna, Joan Pere Le Bihan, David González, 
Rafael Castelló, F: Xavier Vila i Moreno, Enric Pellín i Vicent 
Berenguer. Tampoc no oblide els qui en faran les presenta-
cions i dirigiran els debats que se’n derivaran: Miquel Àngel 
Campos, Antoni Mas, Josep Maria Baldaquí, Lluís Català i 
Josep Forcadell. Així mateix, cal esmentar la tasca espe-
cial encomanada a Miquel Àngel Campos, com a intèrpret 
d’anglès del professor Ó Riagáin, en la qual serà auxiliat per 
Víctor Manuel Pina, orland Verdú i F. Xavier Vila i Moreno. 
I encara, un agraïment final per a qui s’ha responsabilitzat 
de tota la gestió administrativa d’aquesta Jornada i encara 
prestarà en aquests dos dies tot el suport logístic: Lliris Picó, 
gestora administrativa de la Delegació d’Alacant de l’Institut 
d’Estudis Catalans.

Esperem que les fites que ens hem marcat s’acomplis-
quen amb escreix. Recordaré que pretenem aprendre de 
l’experiència externa sobre revernacularització i debatre 
les possibilitats que tenim per a tornar a fer del català la 
llengua nadiua dels alacantins. D’acord amb aquests dos 
objectius, la Jornada es repartirà en dues parts: la primera, 
que comprendrà les tres primeres ponències, s’ocuparà 
d’analitzar els esforços a Irlanda, Vitòria i la Catalunya del 
nord per a recuperar la transmissió i l’ús social de les llen-
gües pròpies. L’ordre amb què s’exposaran aquests casos 
respon a la llunyania del nostre entorn: l’irlandès, el basc 
i, finalment, el català, però a l’extrem geogràfic oposat del 
nostre. Tots tres són casos semblants al d’Alacant, per bé 

que no exactament iguals, ja que els processos de pèrdua 
de la llengua són, en general, més antics. Ara bé, els intents 
de revernacularització són o bé més semblants al nostre 
o bé ens permetran aprendre per a aplicar-los al cas que 
ens ocupa. Aquest serà l’objectiu de la segona part, que 
discorrerà al llarg de les tres intervencions següents: en la 
primera donarem compte dels resultats de l’ERV-2007 pas-
sada als progenitors i alumnat de la major part dels centres 
docents alacantins que tenen ensenyament en valencià; 
després assistirem als comentaris sobre els resultats obtin-
guts, primer des de la perspectiva de la sociolingüística i, a 
continuació, des de l’experiència dels qui estan en primera 
línia de l’ensenyament a la nostra ciutat. Tancarem la Jor-
nada estudiant les perspectives de futur de la revernacula-
rització a Alacant.

I per a acabar, haguérem volgut acompanyar aquesta 
Jornada d’una exposició de les escoles de la Bressola, de 
la Catalunya del Nord, però no ens ha estat possible de fer 
quadrar les dates i l’haurem de portar més avant.1 

rosaBel roig, deGana de la Facultat d’educació de la universitat d’alacant: 

En primer lloc, em permetreu felicitar el comitè organitzador 
d’aquesta Jornada perquè sempre hi ha al darrere d’aquest 
tipus de tasques molta feina i moltes hores. Sempre quan 
un felicita per una activitat sol ser per la tasca feta però ací 

Acte d’inauguració de la Jornada

1 L’exposició va ser inaugurada finalment el dia 11 de juny de 2007, 
però no a l’edifici de la Seu Ciutat d’Alacant, on s’havien dut a 
terme les Jornades, sinó a l’Institut les Dunes, de Guardamar del 
Segura, perquè la sala d’exposicions de la Seu no estava lliure 
quan l’exposició estava disponible. Vegeu-ne unes fotos de l’acte 
d’inauguració al final d’aquest apartat i una altra de la mateixa 
exposició a continuació de la ponència de Joan Pere Le Bihan. 
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cal afegir una cosa més: la importància d’aquesta temàtica 
i que es tracte el cas d’Alacant. Considere que la llengua és 
fonamental, i no sols en l’aspecte filològic, sinó en l’educatiu, 
que és crucial per al futur professorat, que està formant-se 
actualment. A la Facultat d’Educació de la Universitat d’Ala-
cant hi ha una alta demanda de la nostra carrera, i, concre-
tament, en els cursos que tenen a veure amb el valencià, 
cosa que implica que quan aquest professorat arribarà a l’es-
cola ja format tindrà una eina fonamental per a treballar tota 

aquesta problemàtica. La llengua és crucial en l’escola, que 
és, bàsicament, un lloc de comunicació, perquè a partir d’eixa 
comunicació anem construint l’aprenentatge. I en relació 
amb tot això, si em permeteu, citaré uns fragments d’un llibre 
de Constantí Llombart, Los fills de la morta-viva, de 1879:

«Llengua, lliteratura, carácter, tot varia com varia’l habitant 
de ponent respecte’l de llevant; lo de la montanya respec-
te’l de la marina; lo de la ciutat respecte’l del poble. (...) 

Acte d’inauguració de 
la Jornada a càrrec de 
Rosabel Roig, Degana de 
la Facultat d’Educació de 
la Universitat d’Alacant 
–a la dreta de la foto–, 
acompanyada per Brauli 
Montoya –a l’esquerra

Presentació de l’acte d’inauguració de l’Exposició sobre 
La Bressola (11 de juny de 2007). A l’esquerra hi ha 
Josep Candela, director de l’Institut d’Ensenyament 
Secundari les Dunes, de Guardamar del Segura, i a la 
dreta Brauli Montoya, Delegat del President de l’Institut 
d’Estudis Catalans a Alacant
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Concretántnos al poble valenciá, no cap dubte de qu’es 
de les races qu’ab més vigor y originalitat s’han distinguit 
en tot temps. no som nosaltres los cridats á cantar ses 
glories. Plens están els llibres de elogis escrits per propis 
y estranys. Permanents son ses empreses, inmortals les 
creacions del ingeni. Reconeguda es sa competencia en 
les arts, son valor en la guerra y sa disposició en les cien-
cies. Llengua’ls doná naturaleça tan dolsa com l’italiana, 
tan greu com la castellana, tan polida com la francesa y 
tan filolosófica com l’alemanya. Justa és, puix, la restaura-
ció que s’ha iniciat. (...) 

De dues maneres se pot entendre aquesta restauració. Per 
curiositat, ço es, com element d’erudició que té son lloch 
en l’histoira, ó bé com element de progrés pera vigoriçar lo 
carácter del poble, interesantlo ab lo que li es de natura, 
propi, de casa, la llengua. En lo primer cas, perteneix l’obra 
de plé als erudits, sent molt llimitada l’influencia que sobre 
les costums y modo de ser del poble, tenen tals esforços. 
En lo segon concepte, la reforma alcança mes camp. No 
se preten reproduir esta ó l’altra obra lliteraria; no se escu-
adrinyen els argius y biblioteques per lo gust de reproduir 
escrits raros ó desconeguts, té més profitosa y general 
misió. Restaurarla, es restaurar la llengua materna, perfec-
cionarla, introduint veus nóves, fentla armoniosa, sintética, 
polida, disposta a espresar dende lo mes vulgar á lo mes 

esforçat, dende la filosofia á l’historia, dende la poesia á 
les ciencies y les rondalles, pera que per mig d’ella se puga 
espresar lo pensament valenciá ab originalitat y decor, ab 
sa nativa gracia y donaire, fentla esturment dialectich del 
geni y aptituts de la nostra raça.»2

Fixeu-vos que ací estem en una Jornada que directament 
busca aquesta restauració. Estem parlant de l’escola, de 
l’educació i del context on estem actualment, on volem que 
el valencià siga una llengua viva i que, en definitiva, forme 
part de la nostra cultura i del nostre poble. 

Inauguració de l’Exposició sobre La Bressola a càrrec de 
Francesc Aracil, Regidor de Cultura de l’Ajuntament de 
Guardamar del Segura

2 Constantí Llombart: Los fills de la morta-viva, València, 1879 
(pàg. XIII-XIV). [Citació de l’edició facsímil de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, València, 2005].
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Miquel Àngel CaMpos, universitat d’alacant: 

És per a nosaltres un plaer comptar amb el doctor Pádraig 
Ó Riagáin, del Trinity College, de Dublín. El seu currículum 
és molt extens. Ell és professor associat de Sociologia del 
Llenguatge. Té més de trenta anys d’estudis sociolingüístics, 
tant locals, com regionals o nacionals, sobre l’ús de l’irlan-
dès. Ha publicat diversos informes i una investigació abun-
dant sobre aquest tema. És assessor del Consell d’Europa 
sobre política lingüística i sobre minories lingüístiques. Ja 
l’any 1979 va ser coautor d’un llibre que s’ocupava de l’im-
pacte de les escoles en irlandès sobre l’ús en la família i en 
l’entorn social, que és el tema que ens ocupa hui (Ó Riagáin 
i Ó Gliasáin, 1979). 

pádraig Ó riagáin:

Aquells que treballen amb llengües minoritàries es mostren 
sempre interessats en llengües arreu del món en altres cir-
cumstàncies i en altres situacions. Per això la comunicació 
entre nosaltres és molt important, sobretot pel que suposa 
compartir alguns aspectes de la recerca que faig i aprendre 
de vosaltres altres aspectes de la recerca que s’ha fet ací, 
a Alacant.

1. Introducció

El tema de la meva ponència té a veure amb la importàn-
cia dels programes d’immersió lingüística en irlandès en el 
marc de l’estratègia nacional general de mantenir i revitalit-
zar aquesta llengua. Per contextualitzar el tema, convé una 
mica d’enquadrament històric. L’experiència irlandesa amb 
l’educació en règim d’immersió es remunta a la dècada de 
1930, i l’escala i el caràcter d’aquests programes, no cal 
dir-ho, ha canviat al llarg del temps. En la resta de la meva 
presentació, analitzaré alguns trets importants de l’experi-
ència irlandesa. Concretament: 

a) L’efectivitat d’aquests programes en l’ensenyament i 
l’aprenentatge de l’irlandès.

b) El paper d’aquestes escoles en el manteniment i l’ex-
pansió de l’ús a la llar i l’ús social de l’irlandès.

c) Les actituds públiques envers els programes d’im-
mersió.

Abans de continuar, voldria esmentar dos aspectes del 
tema que, per raons de temps, no tocaré, tot i que si algú 
hi està interessat, estaré encantat de respondre les seves 
preguntes.

En primer lloc, limitaré la meva anàlisi als programes 
d’immersió a la República d’Irlanda. En les últimes dèca-
des, s’ha establert un cert nombre d’escoles d’immersió 
de primària i de secundària a Irlanda del nord, és a dir, 
a la part de l’illa d’Irlanda que encara forma part de Gran 
Bretanya. Tanmateix, el context en aquest territori és molt 
diferent i aquest no és el lloc per tractar-lo amb prou pro-
funditat.

En segon lloc, i pel que fa a la República d’Irlanda, em 
limitaré a analitzar el sistema d’immersió en l’escola primà-

La immersió lingüística i les polítiques de revitalització de la llengua: 
actituds públiques i efectivitat de l’escola a Irlanda3

pádraiG ó riaGáin, trinity colleGe de duBlín

3 La traducció del text al català ha estat feta per F. Xavier Vila i 
Moreno i Eva Gomàriz i Auró; la del debat, per Miquel Àngel 
Campos.
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ria, és a dir, tal com s’aplica a infants entre quatre i dotze 
anys. Hi ha algunes escoles de secundària (de dotze a divuit 
anys) que ofereixen programes d’immersió, però són més 
escasses i han estat menys analitzades.

2. Marc històric

Les estimacions basades en el cens de població semblen 
indicar que, al començament del segle XX, prop del 18 % de 
la població d’Irlanda parlava irlandès. Com la majoria de les 
estimacions censals, aquesta xifra exagera la situació real. 
Una estimació més realista sembla suggerir que, en aquell 
moment, no més del 3 % de la població vivia en distric-
tes de llengua irlandesa i, com a màxim, un altre 3 % vivia 
en districtes bilingües. El 9 % restant estava escampat per 
comunitats bàsicament anglòfones i la majoria havia après 
irlandès com a segona llengua.

A més a més, com moltes de les comunitats lingüísti-
ques minoritàries d’Europa, les comunitats irlandesòfones 
(conegudes com a Gaeltacht) estaven ubicades sobretot en 
les regions occidentals perifèriques de l’Estat. Tres segles 
abans, la posició demogràfica i geogràfica de l’irlandès 
era gairebé l’oposada: l’irlandès era parlat per la immensa 
majoria de la població i l’anglès només era dominant en una 
petita regió oriental entorn de Dublín. Malgrat que hi havia 
una dinàmica ben establerta d’assimilació lingüística cap a 
l’anglès, i tot i l’exigua base demogràfica i el caràcter rural 
de les comunitats irlandesòfones, quan Irlanda va esdevenir 
independent, l’any 1922, el nou govern autòcton va adoptar 
una àmplia estratègia destinada a millorar l’estatus social 
i legal de l’irlandès, amb l’objectiu de mantenir-ne l’ús allà 
on encara es parlava i promoure’n i revitalitzar-ne l’ús a la 
resta del territori.

El sistema educatiu no és, òbviament, ni l’única font 
d’aprenentatge de l’irlandès ni pot garantir que aquesta 
competència es transformi en els usos que constituirien una 
societat bilingüe. Ara bé, si considerem els altres generadors 
de bilingüisme principals, la llar i la comunitat, l’escola con-
tinua tenint la màxima importància. La comunitat actua com 
una font per a la transmissió de l’irlandès només a les àrees 
dels Gaeltacht, on el seu paper per reproduir el bilingüisme 
primari continua sent, al costat del paper de la llar, un factor 
crucial a l’hora d’assegurar la vitalitat futura de la llengua. 
L’aprenentatge a la llar de l’irlandès no només es produeix 
als Gaeltacht, sinó que també té lloc en un petit percentatge 
(menys del 5 %) de llars a la resta de la República. Amb tot, 
per a la gran majoria, la font principal, si no única, per a 
l’aprenentatge de l’irlandès és el sistema educatiu.

El govern va anunciar la seva política en relació amb l’ir-
landès de les escoles al començament de 1922. D’entrada, 

l’irlandès va ser declarat de manera immediata una assigna-
tura obligatòria a totes les escoles, tot i que l’objectiu últim 
era anar reemplaçant l’anglès per l’irlandès com a llengua 
de docència. Tanmateix, es va haver de fer front a una difi-
cultat principal: ni els infants ni els mestres sabien prou 
irlandès per fer possible tot d’una l’adopció de l’irlandès. Les 
primeres polítiques, per tant, van cercar de superar aquesta 
dificultat per dues vies:

a) Restringint la introducció de l’irlandès com a llengua 
vehicular de la docència a aquelles situacions en què 
hi havia mestres competents.

b) Parant atenció al problema de com elevar els nivells 
de competència entre el professorat.

Al llarg de les dècades següents es van formular políti-
ques tant a curt com a llarg terminis per millorar els nivells 
d’anglès entre el professorat. En la dècada de 1930 aques-
tes mesures van començar a tenir efectes perceptibles a 
les escoles. Amb l’increment del nombre de professorat 
competent, la proporció d’alumnat que rebia ensenyament 
d’immersió va créixer. Tanmateix, el progrés va ser lent i, 
tal com pot veure’s en la taula 1, no va ser consistent entre 
1930 i 2002.

Taula 1. nombre i percentatge d’escoles de primària en què totes 
les assignatues es feien en irlandès. 1930-20024

Curs Gaeltacht Resta de l’Estat % sobre el total 
d’escoles

1930-31* 228 4

1940-41 368 255 12

1950-51 323 200 11

1960-61** 237 183 9

1970-71 173 24 5

1980-81 133 28 5

1990-91 117 66 6

2001-02 108 115 7

notes: *no hi ha dades separades dels Gaeltacht i la resta de l’estat.
**Els límits dels Gaeltacht es van revisar l’any 1956.

Pot apreciar-se que el nombre d’escoles en què totes 
les assignatures s’impartien en irlandès va créixer fins a la 
dècada de 1940, es va estabilitzar durant les dues dècades 
següents i va minvar fins a la dècada de 1990, quan hi va 
haver un petit increment. El declivi en el nombre d’escoles 
ubicades als Gaeltacht des de la dècada de 1940 reflecteix 

4 Totes les anàlisis estadístiques es poden consultar a Ó Riagáin 
(1997).
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l’abast del despoblament rural, el tancament d’escoles a 
causa de la racionalització i els canvis de límits territorials 
més que no pas l’abandó dels programes en irlandès en 
aquestes àrees. En aquest sentit, les xifres per a les àrees 
de fora dels Gaeltacht informen millor de les tendències 
nacionals. L’any 1970, el nombre d’alumnat en aquestes 
àrees que rebia una educació primària totalment en irlan-
dès havia caigut fins a 6.606 i va continuar caient fins a 
2.818 el 1976, punt a partir del qual va tornar a créixer fins a 
12.073 el 1991. El nombre d’escoles va créixer fins a 115 el 
2002, i el d’alumnat (21.000 escolars) és actualment el més 
alt de diverses dècades.

De les 115 escoles d’immersió en existència, un 75 % 
ha estat creat durant els últims 25 anys. Cal fer notar que 
aquesta segona generació d’escoles d’immersió difereix 
força de la generació precedent d’escoles en irlandès. 
Les escoles creades darrerament van ser fundades per 
respondre a les demandes de grups locals de progeni-
tors, més que no pas imposades com a part d’una política 
estatal obligatòria. Per tant, la idea que les noves escoles 
constitueixen el capgirament de les tendències s’ha de 
matisar força; aquestes escoles s’haurien de veure més 
aviat com l’inici d’una tendència substancialment nova 
en què la decisió d’enviar-hi els nens és totalment una 
qüestió de tria per a cada progenitor. Aquest punt és de 
màxima importància a l’hora d’avaluar els resultats de la 
recerca.

3. Efectivitat de l’escola

La primera gran investigació entorn de l’efectivitat del sis-
tema educatiu a l’hora de recuperar l’irlandès la va fer John 
Mcnamara el 1966. Aquesta recerca va descobrir que la 
llengua de docència no estava relacionada amb el nivell 
d’aprenentatge d’irlandès. Com hem vist, MacNamara va fer 
la seva recerca en un moment en què l’oferta d’educació en 
irlandès anava fortament a la baixa i aquests factors contex-
tuals poden haver-ne afectat seriosament els resultats.

Certament, recerques posteriors han donat resultats 
favorables a la immersió de manera consistent. Harris 
(2006) va comparar el resultat de l’aprenentatge d’irlandès 
de l’alumnat d’escoles d’immersió en irlandès amb el de 
l’alumnat d’escoles ordinàries i el d’escoles dels Gaeltacht 
a partir d’una enquesta nacional de 2006 i enquestes ante-
riors (Harris, 1984; Harris i Murtagh, 1987). Algunes de les 
enquestes nacionals també han examinat aspectes de les 
habilitats i els assoliments de l’alumnat, tals com la capa-
citat de raonament verbal en anglès, i han relacionat els 
resultats de l’alumnat a les seves característiques socials i 
lingüístiques (Harris i Murtagh, 1987).

Els resultats mostren que en el cas dels tests objec-
tius utilitzats en les investigacions, el percentatge més 
alt d’alumnes que assolien el domini de l’irlandès sempre 
estava associat a les escoles d’immersió. Tot i que les esco-
les d’immersió han incrementat el nombre d’alumnes de 
l’1,1 % fins a més del 5 % en l’àmbit nacional entre 1985 i 

Pádraig Ó Riagáin durant la 
seua intervenció. A la dreta, hi 
ha el moderador i intèrpret de la 
ponència, Miquel Àngel Campos
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2002, han continuat mantenint uns nivells generalment alts 
d’aprenentatge d’irlandès. 

A més a més, aquesta recerca mostra que l’èxit d’aques-
tes escoles a l’hora de produir nivells elevats d’aprenentatge 
d’irlandès no depèn de manera essencial de factors relaci-
onats amb l’educació dels progenitors, la classe social, la 
competència en irlandès o l’ús d’aquesta llengua a la llar. 
Això no significa pas negar que hi ha diferències generals 
en aquestes variables d’origen familiar entre les escoles 
ordinàries i les escoles d’immersió ni que aquests factors 
estan al seu torn connectats amb diferències reals pel que 
fa als nivells d’irlandès. Tanmateix, l’alumnat de les escoles 
d’immersió que no té aquests avantatges lingüístics, socials 
o educatius també reïx a assolir nivells d’irlandès substan-
cialment més alts (fins a un nivell estadísticament signifi-
catiu) que els resultats de l’alumnat en escoles ordinàries 
que tenen aquests avantatges lingüístics, socials o educa-
tius. Això afegeix consistència a l’argument que la contri-
bució essencial de les escoles d’immersió en irlandès es 
deriva del fet que funcionen en irlandès, de tal manera que 
tot l’alumnat té un accés equivalent a un contacte escolar 
extens i sostingut amb la llengua.

Els estudis sobre els efectes de la immersió a llarg ter-
mini són rars, però d’interès considerable des del punt de 
vista de les polítiques de manteniment lingüístic. A Irlanda 
s’han fet enquestes nacionals a la població adulta els anys 
1973, 1983 i 1993. Les mostres van ser de 2.443, 1.031 i 976 
informants, respectivament. Una gran proporció dels qües-
tionaris és comuna a totes tres enquestes i conté qüesti-
ons sobre l’habilitat o la competència en irlandès i la via 
d’adquisició de la llengua, inclosa l’assistència a programes 
d’immersió. 

La taula 2 examina la relació entre la quantitat d’irlandès 
durant l’escolarització dels informants i la seva capacitat 
declarada de parlar-lo en l’actualitat. Tenint en compte que 

l’anàlisi d’aquest punt només té a veure amb l’efectivitat dels 
programes escolars, n’hem exclòs els informants que viuen 
en una àrea irlandesòfona.

La majoria aclaparadora dels informants que tenen edu-
cació secundària havia estudiat irlandès com a assignatura. 
L’efecte d’aquest programa escolar d’ensenyament de llen-
gua en les habilitats de producció oral dels adults és modest 
en termes relatius. Un 60 % d’aquest grup declara no poder 
dir més que unes quantes frases senzilles en irlandès. 

Per contra, els programes d’immersió total o parcial sem-
blen haver estat molt més reeixits a l’hora d’impartir una 
capacitat de parlar duradora. Si es comparen els percen-
tatges en els dos nivells superiors de l’escala, el programa 
d’immersió total ha estat unes sis vegades més eficient que 
el programa d’irlandès com a assignatura.

Evidentment, es pot argumentar que aquestes ràtios, 
basades com estan en una mostra nacional d’adults, són 
tant mesures de retenció lingüística com mesures d’eficièn-
cia del programa. Tot i que això sigui cert, la tabulació per 
edat mostra que l’eficiència relativa dels diferents progra-
mes es manté en tots els grups d’edat.

4. El sistema d’immersió i les xarxes socials dels par-
lants d’irlandès

Amb l’excepció dels Gaeltacht, a Irlanda el bilingüisme 
sembla que es basa més aviat en unes xarxes familiars i 
socials molt tènues que tenen cert suport de diverses polí-
tiques estatals en l’educació, la feina i els mitjans de comu-
nicació. «A Irlanda el bilingüisme no depèn d’unes distinci-
ons consensuades universalment, segons les quals algunes 
institucions com a tals (per exemple, la feina, la llar, el lleure 
o la religió) són àmbits apropiats o inapropiats per a la llen-
gua irlandesa; tanmateix, algunes organitzacions especí-

Taula 2. Quantitat d’irlandès a l’escola secundària segons la capacitat actual de parlar irlandès

Capacitat actual de parlar 
irlandès

Irlandès només 
com a assignatura 

Algunes assignagtures 
en irlandès

Totes les assignatures 
en irlandès

% % %

Gens ni mica 7,2 2,1 3,2

Algunes paraules 27,1 27,7 0,0

Algunes frases senzilles 23,6 12,8 0,0

Parts de converses 29,3 23,4 35,5

La majoria de les converses 9,9 27,7 41,9

Parlant nadiu 1,8 6,4 19,4

Total 100 100 100
Font: ITÉ national Language Survey 1993.
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fiques, algunes escoles, clubs i famílies s’han definit elles 
mateixes com a institucions irlandesòfones» (APC, 1988: 26). 
Les escoles d’immersió en són un exemple. Un estudi dut a 
terme el 1977 va observar unes escoles primàries d’immer-
sió a la regió de Dublín en tant que institucions que aju-
daven a crear i mantenir xarxes de parlants d’irlandès que 
s’estenien més enllà de les instal·lacions de les mateixes 
escoles (Ó Riagáin i Ó Gliasáin, 1979).

Tot i que les enquestes lingüístiques nacionals demos-
tren clarament que el bilingüisme social a la regió de Dublín 
és feble, aquest estudi va indicar que en aquests nivells 
generalment baixos hi ha variacions significatives entre els 
diferents districtes i barris. Les persones amb una compe-
tència relativament alta en irlandès tendeixen a residir en 
un nombre limitat d’àrees, i la freqüència i la intensitat de 
participació en xarxes irlandesòfones també varia segons 
el districte.

Sembla plausible argumentar que la concentració social 
dels parlants amb una competència alta en irlandès en el si 
de les classes mitjanes i, en particular, en el sector públic 
proporciona el potencial, com a mínim, per a la formació i 
el manteniment de xarxes irlandesòfones. Ara bé, perquè 
aquest potencial s’acompleixi cal que hi hagi alguna institu-
ció focal, com ara una escola d’immersió en irlandès.

Tot i que, entre les famílies que donaven suport a les 
escoles d’immersió, el percentatge de les que usaven l’ir-
landès a casa i en les xarxes socials era superior a la mit-
jana, aquestes famílies només constitueixen una minoria de 
les que envien els fills a aquestes escoles. La capacitat de 
les xarxes basades en l’escola d’atreure bilingües principi-
ants o reticents és una prova que les xarxes irlandesòfones 
són capaces de captar membres nous. Això s’ha de con-
traposar a la seva reconeguda incapacitat d’assegurar un 
caràcter permanent que podria garantir la reproducció dels 
parlants d’irlandès i absorbir la producció de bilingües pro-
vinent de llars i escoles.

no obstant això, encara que sembli que les proves justi-
fiquen aquesta conclusió general, cal fer-hi algunes mati-
sacions: hi ha una variació considerable entre les escoles 
pel que fa a l’ús social de l’irlandès tant a la llar com en les 
xarxes socials. Es detecta un contrast entre les escoles més 
noves i les més establertes. En general, les escoles tenen un 
paper més important en la formació de xarxes irlandesòfo-
nes a les escoles més noves que no pas a les més antigues. 
Pot haver-hi diverses explicacions per a aquest fenomen. 
D’entrada, ho explicarien tant l’entusiasme i l’empenta dels 
fundadors de l’escola com la natura més compacta de la 
seva àrea de captació d’alumnat. Però en el cas de les esco-
les mateixes, hi ha la qüestió de l’avantatge comparatiu. 
Moltes d’aquestes escoles s’ubiquen en barris més nous i 
l’escola pot funcionar, tal com ja s’ha dit, com un dels pocs 

punts de cohesió de la comunitat. Si aquest fos el cas, això 
reforçaria considerablement el valor de les escoles per a 
les famílies.

De tota manera, això condueix a la pregunta de quin 
és exactament el procés pel qual una escola determi-
nada desenvolupa aquest paper, tant a les noves com a 
les altres. Hi ha la possibilitat que els contactes entre els 
progenitors, encara que s’hagin generat gràcies a l’escola, 
se centrin força en activitats informals: dur els infants a 
l’escola i compartir aquests viatges, anar a jugar a casa 
d’altres nens, assistir a festes infantils, etc. Els esdeveni-
ments de més envergadura, però més infreqüents, com 
ara els concerts a l’escola, les jornades esportives o les 
activitats de recaptació de fons, esdevenen situacions en 
què els contactes es van consolidant al llarg del temps. 
Sigui com sigui, la recerca que presentem aquí «només 
toca els contorns d’un problema complex i interessant» 
(APC, 1988: 31).

Sobre la base de l’enquesta podria semblar que entre dos 
terços i tres quarts de les famílies fan servir l’irlandès poc o 
gens a la llar abans que els fills entrin en una escola d’im-
mersió. Els directors, en entrevistes separades, van estimar 
que un 80-99 % dels infants que arribaven per primer cop 
a l’escola no sabien gens d’irlandès. De nou, en l’enquesta 
nacional a adults de 1973, el 69 % dels que havien anat a 
escoles primàries d’immersió provenia de llars en què l’ir-
landès es parlava poc o gens (CILAR, 1975: 400).

Depenent de la mesura de canvi emprada, el creixement 
en l’ús a la llar de l’irlandès resulta variable, però sempre 
és molt considerable. Les mesures més generals i gene-
roses mostren que entre un 60 i un 70 % de les famílies 
declara un increment en l’ús. L’estímul per al canvi en el 
bilingüisme a la llar és la competència en irlandès adqui-
rida pels fills de la casa que van a una escola en irlandès. 
La majoria dels progenitors hi respon usant més l’irlandès 
amb els fills, però aquest creixement està relacionat amb 
l’habilitat dels mateixos progenitors d’usar aquesta llen-
gua. Tanmateix, hi ha proves que aquest creixement també 
pot estar relacionat amb la manera com es distribueixen 
les funcions d’educació dels fills entre els progenitors. Les 
mares, per exemple, tendeixen a usar almenys una mica 
més l’irlandès amb els fills que no pas els pares. Encara 
que les diferències de coneixement entre els membres de 
la parella poden explicar en part aquest fenomen, també 
pot atribuir-se al temps i a la natura del contacte entre 
progenitors i fills.

Ara bé, quan s’ha establert sòlidament una pauta d’us 
lingüístic, aquesta es resisteix a canviar. Això pot veure’s 
en dos contextos. En primer lloc, la presència de fills grans 
que no havien anat a escoles d’immersió inhibia l’ús de l’ir-
landès a la llar. En segon lloc, el canvi en les pautes d’ús 
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entre els progenitors és més aviat petit en comparació amb 
el canvi en les relacions entre progenitors i fills. De fet, les 
freqüències d’ús suggereixen que molts progenitors troben 
més fàcil parlar l’irlandès en entorns d’amistat creats de nou 
més que no pas en la llar.

Tots dos aspectes del bilingüisme a la llar plantegen la 
qüestió de la durabilitat dels canvis en els usos lingüístics. 
Aquesta qüestió, és clar, no es pot resoldre en els límits 
de l’enquesta, restringida com està a famílies amb, com a 
màxim, quatre anys d’experiència en escoles d’immersió. 
És possible que els nivells de bilingüisme a la llar acabin 
creixent amb el temps, particularment entre les famílies 
que envien tots els fills a una escola primària en irlandès. 
Sens dubte, una avaluació més completa de l’impacte de 
les escoles d’immersió en irlandès sobre les famílies i sobre 
l’ús social de l’irlandès demana un estudi que inclogui famí-
lies amb més experiència d’ensenyament en immersió tant 
a primària com a secundària.

5. Suport públic per al sistema d’immersió

La primera enquesta nacional que va incloure preguntes 
sobre les actituds públiques envers les polítiques estatals 
pel que fa a l’irlandès va dur-se a terme l’any 1964. Per als 
propòsits de l’enquesta, van entrevistar-se 1.600 adults en 
una mostra per quotes de nivell nacional. Pel que fa a la 
política lingüística en relació amb l’irlandès a l’escola pri-
mària, tres quartes parts de la mostra (76 %) aprovava la 
política d’ensenyar l’irlandès a les escoles, però només un 
30 % aprovava la política d’ensenyar altres assignatures en 
irlandès. Cal fer notar que la mostra semblava separar-se 
en tres grups, amb un grup més gran que semblava voler 
que l’irlandès només s’ensenyés com a matèria i dos grups 

més petits aproximadament iguals que volien un ensenya-
ment més intens en irlandès o que no volien gens d’irlan-
dès a les escoles (vegeu la recerca de Mcnamara citada 
anteriorment).

La pregunta de la taula 3 es va formular per mesurar 
les actituds envers les polítiques nacionals aplicables a la 
majoria dels infants. L’any 1983 o 1993 als enquestats se’ls 
va demanar quina mena de programa consideraven més 
adequat per a la majoria d’infants que hi havia a primària i 
secundària. Les respostes mostren una coherència remar-
cable en l’opinió pública, tant entre primària i secundària 
com entre enquestes.

En l’enquesta de 1993 hi havia un nombre reduït (4 %) 
que no va opinar; en totes dues enquestes entorn del 20 % 
preferia alguna forma de programa bilingüe (amb almenys 
tant anglès com irlandès), i un 4 % més preferia un ense-
nyament immersiu d’irlandès (amb l’anglès només com a 
assignatura).

No obstant això, quan se’ls demanava per les preferèn-
cies personals per als propis fills, el suport per als progra-
mes d’immersió resultava més alt. Els anys 1983 i 1993 es 
va demanar a tots els enquestats (inclosos els que no tenien 
fills o no en tenien en edat escolar) si enviarien els fills (o els 
hi haurien enviat en el seu temps) a una escola en irlandès 
si n’hi hagués hagut alguna d’ubicada prop de casa seva 
(vegeu la taula 4). Hi ha hagut un canvi perceptible, tot i 
que estadísticament no gaire significatiu, en favor de l’edu-
cació en irlandès, ja que ara gairebé un terç es declarava 
disposat a enviar els fills a una escola primària en irlan-
dès i una quarta part a una escola secundària en irlandès. 
Cal emfasitzar que aquesta pregunta buscava les opinions 
sobre l’educació només en irlandès per als propis fills i que 
no feia referència a la conveniència de l’educació en irlan-
dès per a la majoria d’infants.

Taula 3. Respostes a la pregunta «Dels programes escolars següents, quin consideraríeu el més adequat per a la majoria d’infants actualment?»

1983 1993

Primària Secundària Primària Secundària

% % % %

Tot en anglès (sense ensenyament d’irlandès) 3 4 5 5

Irlandès només com a assignatura 72 72 69 69

Algunes assignatures en irlandès: 

— Més en anglès que en irlandès 4 4 4 5

— Aproximadament 50/50 21  16 20  15 17  11 17  12

— Més en irlandès que en anglès 1 1 1 1

Tot en irlandès (anglès només com a assignatura) 4 4 5 4

no ho sap / no hi contesta – – 4 4

Total 100 100 100 100
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Taula 4. Respostes a la pregunta «Enviaríeu (o hauríeu enviat) els 
fills a una escola en irlandès si n’hi hagués una d’ubicada prop de 
casa vostra? (Pregunteu si tinguéssiu nens quan escaigui.»)

Any Sí No ho 
sap

No Total

Primària 1983 24   9 67 100
1993 30 11 59 100

Secundària 1983 19 11 70 100
1993 23 12 65 100

D’altra banda, en totes les enquestes del període 1973-93 
hi havia, si fa no fa, un 70 % que estava d’acord que el govern 
hauria de proveir escoles en irlandès allà on hi hagués demanda, 
mentre que una quarta part dels enquestats s’hi oposava i 
entorn del 5 % deia que no ho sabia (vegeu la taula 5).

Taula 5. Respostes a l’afirmació «El govern hauria de proveir escoles 
en irlandès allà on hi hagués demanda.»

Any D’acord No ho sap En desacord Total

% % % %

1973 70 6 23 100

1983 67 5 28 100

1993 70 5 25 100

En síntesi, prop del 5 % dels enquestats pensa que les 
escoles només en irlandès escaurien a una majoria dels 
infants; entre 20 i 30 % hi enviaria els propis fills si esti-
guessin ubicades prop de casa, i al voltant del 70 % pensa 
que el govern hauria de proveir aquestes escoles allà on hi 
hagués demanda.

6. Conclusions

Les dades analitzades fins ara suggereixen un nombre de 
conclusions en relació amb l’ensenyament en règim d’im-
mersió a Irlanda:

Tant la recerca basada en les escoles com la feta entre la 
població adulta mostren que la immersió és molt més efec-
tiva a l’hora de generar competència en irlandès.

Les actituds públiques són favorables a aquest tipus 
d’ensenyament, i continuen essent-ho.

Les escoles d’immersió tenen un impacte positiu en l’ús 
a la llar i a la comunitat de l’irlandès, entre els progenitors 
i els infants.

Queda un nombre important de temes per abordar:
• Hi ha el dubte de si el perfil sociolingüístic dels pro-

genitors ha canviat entre 1979 i 2002. 

• Fóra desitjable de sotmetre l’ensenyament en irlan-
dès a una avaluació global. Si en termes generals 
la immersió ha estat investigada i avaluada moltes 
vegades (Swain i Johnson, 1997), encara és hora 
que es facin estudis d’avaluació de les escoles en 
irlandès comparables als fets al Canadà (Harris, 
2006). 

• Una avaluació de l’impacte de les escoles en irlandès 
sobre l’ús d’aquesta llengua a la llar i en les xarxes 
socials demana un estudi durant períodes de vida 
més llargs d’aquestes famílies.
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8. Debat

Miquel Àngel Campos: Agraïm la presentació del Dr. Ó 
Riagáin, molt pertinent en relació amb la situació sociolin-
güística d’Alacant i de la qual se’n pot aprendre molt. I ara 
ha arribat el moment de si algú vol fer alguna pregunta o 
algun comentari.
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F. Xavier Vila i Moreno: Té vostè alguna dada sobre l’ús 
lingüístic entre l’alumnat a les escoles en irlandès i com s’ho 
fan aquestes escoles per a fomentar-hi l’ús de l’irlandès?

Pádraig Ó Riagáin: El problema és que els estudis que 
s’han fet fins ara a Irlanda són estudis a gran escala que 
tenen una orientació quantitativa i que inclouen moltíssimes 
preguntes, fins i tot sobre la llengua dels xiquets irlandesos 
fora de l’aula o quan ixen de l’escola. Però aquests estudis 
no són massa bons per a mostrar aquests detalls. Tot i això, 
semblen mostrar millors resultats a les escoles d’immersió. 
Ara mateix, dues institucions que donen servei als progra-
mes d’immersió, una a Dublín i una altra a Belfast, han rebut 
l’encàrrec de fer un estudi per a esbrinar quin és l’ús lin-
güístic fora de l’aula i proposar polítiques que es podrien 
aplicar per a millorar-lo.

Joan Pere Le Bihan
En una visita de fa un parell d’anys a Irlanda del Nord, per 
a visitar escoles, vaig copsar una motivació alta per l’ir-
landès, segurament pel marc polític, i vaig conèixer el cas 
d’un director d’escola a Belfast, en què ni ell ni la dona eren 
parlants nadius d’irlandès, sinó que parlaven normalment 
anglès. Van tenir una filla i van decidir parlar-li en irlandès, 
de manera que la filla va esdevenir una nova parlant natural 
de l’irlandès. Em pregunto si això succeeix a la República 
d’Irlanda, és a dir, si els fills de parelles que no són parlants 
nadiues d’irlandès arriben a ser-ho perquè els progetinors 
els parlen en irlandès.

Pádraig Ó Riagáin
La situació a Belfast i a Irlanda del Nord és complexa i per 
això no l’he tocada en la presentació. La llengua constitu-
eix un símbol d’un dels grups immersos en el procés de 
pau i aquesta alta consciència no existeix al sud. Sobre les 
possibilitats de famílies angloparlants que eduquen els fills 
en irlandès, sempre hi ha hagut unes minories capaces de 
fer-ho. Cal tenir en compte que quan els xiquets comencen 
a acudir a les escoles d’immersió, el 60-70 % de famílies són 
de parla anglesa i un 20-30 % ja porten un grau o un altre 
d’irlandès de casa. Les dades del cens no són gaire fiables 
(caldria dir quin membre de la família parla cada llengua), 
però és constant el 4-5 % de xiquets de tres o quatre anys 
de qui se sol dir que parla irlandès fora de les zones de parla 
irlandesa, és a dir, que són els bilingües normals; això no 
sabem exactament si és fiable, però és una mena d’indica-
dor que alguna cosa s’hi mou en aquest sentit.

Orland Verdú: M’agradaria saber més informació sobre les 
proporcions de partidaris de l’irlandès i saber si l’irlandès 
es veu com una llengua operativa o si funciona només com 

una mena de símbol del qual depèn el sentiment d’identitat 
d’Irlanda.

Pádraig Ó Riagáin: Respecte a la primera part de la pre-
gunta, quan Irlanda va esdevenir independent el 1922, certs 
sectors de la població estaven més assimilats a l’anglès que 
d’altres, però el grup antiirlandès era més gran que el pro-
irlandès: hi havia un 25 % d’entusiastes per l’irlandès i un 
25-30 % hostil a l’irlandès, però un 50 % s’inclinava més 
cap a un costat o l’altre depenent de la pressió que exer-
cira un grup o un altre. Hi ha èpoques en què sembla que 
un extrem té més força que un altre. Això passa també 
a Irlanda del Nord, on només un 25 % dels catòlics, que 
se suposa que són els proirlandesos, sap parlar irlandès, 
igual com un 25 % dels qui es consideren britànics. Sobre 
la segona part de la pregunta, a la República d’Irlanda el 
sentiment de l’irlandès com a símbol és feble i va a la baixa, 
però des d’un percentatge molt alt, que oscil·la entre un 
70 % i un 60-55 % de favorables. Alhora puja la gent a favor 
que s’oferisca l’irlandès en escoles d’immersió lingüística 
per a la gent que desitge aquest tipus d’educació, que és 
d’un 70 % i, per acabar, un 25 % de gent estaria disposada a 
matricular els fills en aquests programes. Hom està passant 
d’un sentiment nacionalista a un sentiment postmodern que 
diu: «Jo no hi participaré, però accepte que tu tingues la 
possibilitat de fer-ho». Una vegada va venir a entrevistar-me 
un jueu americà que em va dir que l’irlandès era una mica 
com els kibbutz d’Israel, que són una cosa essencial perquè 
existisca Israel com a nació, però no necessàriament ha 
d’implicar la participació de tots els jueus. La qüestió és que 
la majoria passiva, la gent que accepta que hi haja certes 
coses, però que no està disposada a participar-hi, tot i que 
pot ser un obstacle lingüístic en el cas que examinem, és 
l’única clau del progrés si part d’aquesta majoria s’uneix al 
moviment de promoció de l’irlandès.

Josep Maria Baldaquí: En el procés històric de l’escola 
irlandesa, el moment en què es trenca el model educa-
tiu inicial coincideix curiosament amb el moment en què 
apareixen els programes d’immersió del Canadà. És simple 
coincidència?

Pádraig Ó Riagáin: Em sembla que és una coincidència, 
tot i que no havia pensat mai en la connexió. El que sí que 
és cert és que al Canadà el moviment va sorgir des de baix, 
és a dir, van ser les comunitats locals les que van comen-
çar a promoure’l. En el cas d’Irlanda, en la dècada de 1960, 
mentre es promovia des de dalt, ja començava a sorgir un 
moviment des de baix com el que després s’hi va desenvo-
lupar. 
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antoni Mas, universitat d’alacant: 

El ponent següent és doctor en Sociologia per la Universitat 
de Deusto i professor del Departament de Sociologia II de la 
Universitat del País Basc, on imparteix l’assignatura de Soci-
ologia de la llengua. Ha dirigit un curs de postgrau en línia 
sobre planificació lingüística i també cursos d’estiu de la 
Universitat del País Basc amb temes referits a l’èuscar. Dins 
de la seua dedicació professional, és membre del Consell de 
Redacció de la revista Bat Soziolinguistika aldizkaria, de socio-
lingüística, i investigador de recerques sobre la relació entre 
l’èuscar i els jóvens. De la seua extensa bibliografia desta-
carem la seua coautoria en el Mapa Sociolingüístico: análisis 
demolingüístico de la Comunidad Autónoma Vasca derivado 
del Padrón de 1986; Etorkizuna Aurreikusten 1999: Euskal Her-
riko gaztetxoak eta euskara [‘Una finestra al futur 1999: els 
jóvens del País Basc i l’euskera’]; Gizarte sareak eta hizkuntza-
ren erabilera: euskarari eta gaztelaniari egokitutako hurbilketa, 
1998 [‘Xarxes socials i ús de l’èuscar: una adaptació a l’èuscar 
i al castellà’]; Gazte donostiarren hizkuntzarekiko harremanak, 
1998 [‘Les relacions dels jóvens de Donòstia amb l’èuscar’], 
i Euskal hizkuntza komunitatearen bizindar etnolinguistikoa, 
2004 [‘Vitalitat etnolingüística de la llengua basca’]. També ha 
publicat en una revista capdavantera en sociolingüística com 
és l’International Journal of the Sociology of Language.

iñaki Martínez de luna:

Mi bibliografía no es tan extensa ni es tan rica como se ha 
presentado, solamente que ya tengo muchos años y algo 
tenía que hacer. Es un placer estar con todos vosotros en 

esta presentación. Fue una llamada muy interesante para mí 
porque tenía ganas de hacer una reflexión concreta sobre 
el fenómeno de Vitoria-Gasteiz. Yo soy de esa ciudad y soy 
euskaldunberri, es decir, nuevo vascoparlante, y un poco mi 
trayectoria personal de recuperación de la lengua vasca en 
mi caso ha ido vinculada también a la recuperación que 
ha habido en Vitoria al respecto. Y ya sin más preámbulos, 
entro en el tema.

0. Introducción

Antes de adentrarnos en el análisis de la situación sociolin-
güística de Vitoria-Gasteiz, se realiza una reflexión teórica 
sobre cuáles son las condiciones necesarias para la per-
vivencia de una lengua (Martínez de Luna, 2001 y 2004), 
que sirve de modelo para la lectura y evaluación posteriores 
de los datos empíricos. En un segundo paso, se presenta 
la situación y evolución sociolingüística 1981-2006 en la 
citada ciudad, en tres niveles: individual, micro y macroso-
cial. En tercer lugar, se plantea cuáles son las consecuen-
cias de tales condiciones sociolingüísticas para la existen-
cia del euskera como lengua viva en Vitoria-Gasteiz. Para 
concluir, se reflexiona sobre cuáles pueden ser la evolución 
y perspectivas previsibles para la lengua vasca en las próxi-
mas décadas, en la ciudad objeto de esta exposición.

1. Condiciones necesarias para la pervivencia de una 
lengua

Partimos del axioma de que la pervivencia de una lengua se 
basa en su uso, en su utilización para el desempeño de las 

Vitòria-Gasteiz 1981-2006: monolingüisme, diglòssia o bilingüisme?
iñaki Martínez de luna, universitat del país Basc
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funciones sociales de una comunidad. Por tanto, se asume 
aquí, a nivel operativo, que pervivencia y uso de una lengua 
es lo mismo. Avanzando un paso más, diremos que para 
que tal pervivencia —o uso  — se dé es necesario que con-
curran ciertas condiciones, a tres niveles: un nivel indivi-
dual, un nivel microsocial y un nivel macrosocial (véase el 
gráfico 1).

Gráfico 1. Condiciones para la pervivencia de una lengua

a) Nivel individual: competencia relativa y motivaciones
En situaciones de lenguas en contacto, para que los hablan-
tes se decanten por el uso de una lengua determinada, se 
necesitan unas circunstancias individuales favorables, tales 
como competencia relativa y motivación. En la actualidad, 
está ampliamente asumida la relación entre estos tres ele-
mentos —competencia, motivación y uso— de una lengua, 
como pone de manifiesto, por ejemplo, Sánchez Carrión 
«Txepetx» (1991: 35-64).

Comenzando por el conocimiento de la lengua, digamos 
que, para poder usarla, es necesario disponer de un nivel 
de competencia suficiente en la misma; pero, no sólo eso, en 
situaciones de lenguas en contacto y bilingüismo, además 
es necesario que tal competencia sea igual o superior a la 
que se tiene en la otra lengua; es decir, es preciso disponer 
de un nivel suficiente de competencia relativa en tal lengua. 
En caso contrario, es muy probable que la persona elija 
espontáneamente para comunicarse —de forma consciente 
o no— la lengua en que le resulta más sencillo y gratificante 
expresarse.

Por otra parte, también se hace necesario tener motiva-
ciones positivas hacia tal lengua, ya sean pragmáticas, sim-
bólicas, integrativas o de otro tipo. Es más, si las motivaci-
ones favorables a la lengua son simultáneamente de varios 
tipos, mayor será el impulso que la persona sienta hacia tal 
lengua, hacia su uso o aprendizaje, según los casos.

no cabe duda de que también será conveniente que 
se produzcan otras condiciones mínimas favorables —de 

diverso tipo— por parte del individuo, pero al nivel exposi-
tivo en que nos movemos aquí, las ya citadas (conocimiento 
relativo y motivación) son las más pertinentes y suficientes.

b) Nivel micro: situaciones y redes sociales
Se trata de la situación social según es definida por Joshua 
Fishman y que consta de tres ingredientes (Fishman, 1979: 
69):

• la realización de los derechos y deberes de una rela-
ción funcional concreta,

• en el lugar más apropiado o típico para esa relación,
• en el tiempo socialmente definido también como el 

adecuado para la misma.

La situación social se plasma en la cotidianeidad, a través 
de las redes de relaciones de las que formamos parte 
con el fin de desarrollar las mil y una funciones sociales 
que nos son habituales: en el hogar o familia, en nuestro 
entorno laboral, en nuestro círculo de amistades, en nues-
tros grupos de actividades de tiempo libre, etc. A nivel soci-
olingüístico, se trata de nuestras redes sociales próximas y, 
quizás, comunitarias, con quienes compartimos la misma 
lengua en tales intercambios. 

Además de las anteriormente mencionadas competencia 
y motivación hacia la lengua, para hacer posible su uso será 
también necesario que: 

a) Haya en esas redes otras personas que compartan la 
misma lengua.

b) El hablante de esa lengua identifique a las mismas 
como hablantes de esa lengua, es decir, sepa que 
son competentes en la misma.

c) En caso de tratarse de un grupo, una mayoría de sus 
miembros sean competentes en tal lengua. (Amo-
narriz, 1991: 40-41). 

Sólo cuando se den tales condiciones será posible la 
existencia de una red de relaciones en esa lengua, dentro 
de la situación social de que se trate. Con todo, hay que pre-
cisar que para la existencia de tales redes no es necesario 
un número elevado de hablantes envueltos en las condici-
ones citadas, sino que es más bien una cuestión de com-
pactación de tales redes. Dicho de otro modo, hace falta 
que esos hablantes constituyan una trama suficientemente 
entrelazada y consistente de relaciones, de tal modo que 
exista una comunidad lingüística propia.

c) Nivel macro: dominios y representaciones sociales
Cuando hablamos del nivel macrosocial, nos referimos al 
dominio según es definido por Joshua Fishman y cuya esen-
cia puede ser resumida del siguiente modo, de la mano de 
ese autor:
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«Las regularidades a gran escala resultantes de las vari-
edades y funciones socialmente reconocidas se examinan 
por medio del dominio. Los dominios son abstracciones par-
ticularmente útiles para la descripción funcional del macro-
nivel ... educativo, familiar, laboral, religioso... los dominios 
son tan reales como las propias instituciones sociales de la 
comunidad lingüística, y muestran un notable paralelismo 
con las instituciones sociales fundamentales.» (Barker, 
1947; apud Fishman, 1979: 73-75)

Por tanto, cuando hablamos de dominios, estamos refi-
riéndonos a una dimensión más abstracta, general y obje-
tiva (trasciende al individuo y sus circunstancias próximas) 
y que contiene las situaciones en las que tomamos parte 
cotidianamente. Por ejemplo, la situación de nuestras rela-
ciones diarias laborales corresponde al dominio del mundo 
del trabajo; una clase, al del sistema educativo; el pase de 
una película, al del tiempo de ocio y cultura; una emisión 
de radio, al de los medios de comunicación, etc. otro tanto 
sucede con cualquier otra situación cotidiana: cada una de 
ellas no es sino una de las múltiples componentes de un 
dominio más amplio. 

Para que una lengua pueda disfrutar de las condiciones 
adecuadas para poder pervivir, habrá de contar también con 
la aceptación explícita del derecho a su uso en la mayoría 
de los dominios. Tal aceptación abarcará desde el marco 
jurídico hasta las normas sociales no escritas y afectará a 
toda la comunicación inherente a cada dominio.

Por otra parte, en este nivel macrosocial situamos tam-
bién otro elemento, el de las representaciones sociales de 
una lengua. Esa imagen se corresponde, en buena medida, 
con el concepto de vitalité etnolinguistique subjective desar-

rollado —entre otros— por Landry, Allard, Harwood, Giles 
y Bourhis. En nuestro caso, ese concepto interesa por lo 
que concierne a la percepción que una sociedad tiene y a 
la valoración que hace de su lengua o lenguas. Evidente-
mente, la motivación que cada miembro —nivel individual— 
pueda tener respecto a una lengua puede estar relacionada 
con esa imagen o prestigio social, pero esos dos niveles ana-
líticos son diferentes.

Cuando a nivel de los dominios se da un estatus jurídico 
y/o social inferior para la lengua en cuestión (menor enti-
dad o —incluso— prohibición legal, ausencia en el paisaje 
lingüístico cotidiano, etc.) o, por otra parte, las representa-
ciones sociales sobre la misma son desfavorables (despres-
tigio social, norma social contraria, etc.), es probable que 
las personas bilingües se decanten por la otra lengua en 
contacto, por la lengua favorecida en tal entorno. Y eso bien 
puede suceder aunque las personas sientan alguna motiva-
ción hacia la lengua desfavorecida: 

«Inguruneak (orokorrean), motibazio pragmatiko-integrat-
zailerik bultzatzen (...) ez duenez, euskararen suspertze 
prozesua motibazio sinbolikoei bakarrik doa loturik; eta 
euskarri bakar hori berreskuratu nahi den hizkuntzarent-
zat eskasa da. [‘Como el entorno (en general) no propi-
cia motivaciones pragmatico-integradoras, los apoyos con 
que cuenta el euskera van sólo unidos a motivaciones sim-
bólicas; y sólo ese asidero es insuficiente para una lengua 
que se pretende recuperar.’]» (Martínez de Luna y Jausoro, 
1998: 132)

Por tanto, mientras una lengua no disfrute de unas con-
diciones favorables y una legitimidad completa en los diver-

En primer terme apareix el presentador de la 
ponència, Antoni Mas. A la dreta de la foto, Iñaki 
Martínez de Luna
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sos dominios, ni de unas representaciones sociales también 
propicias, el uso tolerado —cuando se dé— del que pueda 
disfrutar esa lengua mostrará tres características, nada 
halagüeñas:

• Una situación diglósica, con pocas funciones socia-
les de uso.

• Un uso basado en el voluntarismo y necesitado de un 
sobreesfuerzo permanente por parte de sus impul-
sores, por acaecer a contracorriente de una norma 
social favorable a la otra lengua en contacto.

• El riesgo a que tal uso sea censurado e interrumpido 
en el momento en que suponga algún costo o difi-
cultad para el habitual desempeño de las funciones 
sociales de un colectivo, organismo o ente, bien sea 
público o privado.

Por tanto, son muy pocas las oportunidades sociales que 
le quedan para su uso a una lengua en esas condiciones.

d) Interacción entre los tres niveles
Hemos de señalar que entre los niveles micro y macrosocia-
les, así como entre éstos y el nivel individual, se da una inte-
racción estrecha e intensa; es decir, los tres niveles están 
relacionados y se influyen entre sí:

«... los dominios y situaciones sociales revelan los lazos 
existentes entre el micro y el macronivel de la sociología 
del lenguaje.
Los miembros de comunidades diglósicas pueden llegar 
a tener ciertas concepciones de sus propias variedades 
o lenguas, porque están asociadas (en la conducta y 
en la actitud) con dominios concretos.» (Fishman, 1979: 
73-75)

Aunque la interacción entre los tres niveles se dé, hay 
que reconocer que no es completamente determinista y, de 
hecho, a pesar de las condiciones negativas que histórica-
mente han predominado en numerosos dominios, la comu-
nidad de una lengua minorizada ha sido muchas veces 
capaz de mantener un buen nivel de competencia, motiva-
ción y redes de uso, como señala Erize en su estudio sobre 
la historia del euskera en navarra:

«... euskarak iraun du azpian gizarte edo komunitate egitu-
ratu bat izan duelako; bertan euskalduna izatea balore bat 
zen, prestigioa zuen, eta, oro har, hizkuntz portaera euskal-
duna garatzen eta transmititzen zen.
[‘... el euskera ha pervivido porque ha dispuesto de una 
base social o comunidad estructurada; en ella, ser vasco-
hablante era un valor, estaba prestigiado y, en general, se 
desarrollaba y transmitía un comportamiento acorde con 
ello.’]» (Erize, 1997:24)

«Nafarroako euskal hizkuntz komunitateari ez zaio bere 
gainean eta bere hizkuntzan eratutako egituraketa politiko 
edo sozialik egokitu.»
[‘La comunidad vascófona de Navarra no ha dispuesto de 
una estructuración política o social superior en su lengua.’] 
(Erize, 1997: 36)

2. Situación y evolución sociolingüística de 1981 a 2006

Seguidamente se van a exponer y analizar la evolución soci-
olingüística de Vitoria-Gasteiz y su situación presente a la 
luz del esquema presentado en el apartado anterior, en sus 
tres niveles: individual, microsocial y macrosocial.

a) Nivel individual: competencia lingüística
Comenzando por la competencia lingüística, en las dos 
décadas transcurridas desde 1981 hasta 2001 se da una 
lenta pero constante evolución, consistente en el incremento 
de los bilingües (quienes saben castellano y euskera) y de 
los bilingües pasivos (saben bien castellano, pero sólo algo 
de euskera), crecimientos ambos que van en detrimento de 
los monolingües castellanos (véase el gráfico 2).

Gráfico 2. Competencia lingüística del 1981 al 2001

Fuente: Eustat.

Ahora bien, aunque la tendencia se encamina hacia una 
cierta recuperación del euskera, se hace preciso reconocer 
que la proporción de bilingües en la sociedad vitoriana o 
gasteiztarra es aún baja: 14,9 % en 2001. Además, la demo-
grafía no ayuda a la euskaldunización de la sociedad, ya que 
aunque en 2001 en el grupo de edad de cinco a nueve años 
eran más abundantes los bilingües que los bilingües pasivos 
o que los monolingües, la baja natalidad de la última década 
resta mucho peso demográfico relativo a esos tramos de 
edad con respecto al de las pobladas edades superiores. 
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Por otra parte, recordemos que, para que una lengua 
perviva en situación de contacto lingüístico, la competen-
cia relativa en la misma ha de ser igual o superior a la que 
esos mismos bilingües poseen en la lengua mayoritaria. 
Pero esa condición sólo se cumple en un 18 % de los bilin-
gües de Vitoria-Gasteiz, mientras que otro 80 % reconoce 
tener mayor competencia oral en castellano (Baxok et al., 
2006).5

En lo concerniente a la competencia lingüística en eus-
kera podemos concluir diciendo que, aunque la evolución 
es positiva, la misma se da en condiciones bastantes preca-
rias para que se traduzca necesariamente en uso.

b) Nivel individual: motivaciones lingüísticas
Para aproximarnos a lo que pueden ser las motivaciones 
lingüísticas de la población de Vitoria-Gasteiz, se han utili-
zado diversas preguntas referentes tanto a los sentimientos 
identitarios, como a las prácticas y actitudes ante el apren-
dizaje de la lengua.

Así, ante la pregunta «¿Cuáles son las dos condiciones 
más importantes para que una persona pueda considerarse 
vasca?» (véase la tabla 1), las respuestas obtenidas no con-
ceden un lugar predominante a la lengua como elemento 
conformador de la identidad colectiva: sólo un 7 % de la 
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz señala el euskera como ele-
mento necesario para poder sentirse vasco.

no es de extrañar, por tanto, que una mayoría de la pobla-
ción monolingüe alavesa (51 %) exprese un claro desinterés 
por el aprendizaje del euskera (véase el gráfico 3).6

5  Salvo cuando se especifique, los datos que se utilizan a conti-
nuación proceden de: Baxok et al. (2006).

6 Se han utilizado aquí datos de Álava en lugar de Vitoria-Gasteiz 
por no disponer de estos últimos; no obstante, los valores cor-
respondientes a ambos ámbitos son siempre muy próximos, 
por lo que se han considerados válidos los datos de la provincia 
para hablar de su capital.

Gráfico 3. Respuestas de los/las monolingües alaveses/as a la pre-
gunta «¿Está aprendiendo euskera?»

Por otra parte, las razones para el aprendizaje del eus-
kera expresadas por quienes lo están estudiando o ya lo han 
hecho, muestran la escasa necesidad social de tal lengua, ya 
que las motivaciones más señaladas son de corte simbólico e 
identitario, mientras que las de tipo pragmático tienen mucho 
menor peso: sólo un 16 % lo estudian porque lo necesitan 
para el trabajo y otro 8 % para los estudios (véase la tabla 2). 

Tabla 2. Respuestas de quienes están aprendiendo, han aprendido 
o estarían dispuestos a aprender euskera a la pregunta: «Por qué 
ha aprendido o quisiera aprenderlo?» 7

Respuesta

Porque es la lengua de este pueblo. 53
Para comunicarme con los/as euskaldunes. 26
Porque mis hijos/as están aprendiendo. 17
Porque lo necesito para trabajar. 16
Porque me siento vasco/a. 10
Por los estudios.  8
Para encontrar mis raíces.  7

7 El total no suma 100 porque se admitían varias respuestas.

Tabla 1. Respuestas a la pregunta «¿Cuáles son las dos condiciones más importantes para que una persona pueda considerarse vasca?»

Vitoria-Gasteiz Álava Euskadi Euskal Herria

Querer ser vasco/a. 38 37 46 42

Vivir y trabajar en el País Vasco. 58 55 46 41

nacer en el País Vasco. 46 44 36 39

Hablar euskera. 7 9 16 17

Defender el País Vasco. 12 14 17 16

Tener antepasados o apellidos vascos. 7 10 8 13

otras. 0 3 5 5

ns/nc. 2 2 4 4

Total 100 100 100 100
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Esa debilidad de las motivaciones pragmáticas favora-
bles al euskera tiene sus raíces, con toda seguridad, en la 
escasa presencia que esa lengua tiene en las situaciones y 
dominios sociales (niveles micro y macrosocial, respectiva-
mente), como veremos más adelante.

Con todo, las actitudes de la población vitoriana hacia 
el euskera no son completamente indiferentes o contra-
rias, puesto que una mayoría desearía que sus hijos e hijas 
aprendiesen tal lengua (58 %); eso sin olvidar el otro 32 % 
de quienes declaran que sus vástagos ya la saben (véase 
la tabla 3).

Tabla 3. Respuestas a la pregunta «Si tiene o tuviera hijos/as, ¿le 
gustaría que supieran euskera?»

Vitoria-
Gasteiz

Álava Euskadi Euskal 
Herria

Ya saben.   32   36    43    36

Si, me gustaría.   58   55    53    51

Me es indiferente.     8   7     3     8

no me gustaría.     1    1     1     3

ns/nc     1    1     1     2

Total 100 100 100 100

A la vista de los datos mostrados, podemos concluir que 
las motivaciones y actitudes hacia el euskera en Vitoria-Gas-
teiz son mayormente favorables, pero bastante pasivas —obs-
taculizadas por la poca presencia y necesidad sociales de tal 
lengua— y delegadas en la siguiente generación. Por tanto, 
tampoco parecen ser muy firmes, ni suficientes para impul-
sar decididamente una normalización de la legua vasca que 
incluyese no sólo su conocimiento sino también su uso.

c) Nivel microsocial: situaciones y redes sociales
¿Se puede hablar de la existencia de una comunidad lingü-
ística del euskera en Vitoria-Gasteiz? La situación muestra 
que los euskaldunes de Vitoria-Gasteiz:

• Son bilingües, es decir, saben tanto castellano como 
euskera.

• En su mayoría, han aprendido el euskera mediante el 
sistema educativo, y no provienen de la comunidad 
del euskera sino de la del castellano.

• Pueden desarrollar todas su funciones sociolingüís-
ticas en castellano y, de hecho, una mayoría así lo 
hace, y muy pocos lo hacen en euskera.

• No tienen una red de relaciones en euskera compac-
tada y exclusiva.

Por tanto, la mayoría de tales euskaldunes están disuel-
tos en la comunidad castellanohablante y sólo unos pocos 

disponen de una comunidad lingüística del euskera, como 
muestran —por ejemplo— los datos del uso del euskera en 
la familia (véase el gráfico 4).

Gráfico 4. Competencia en euskera frente a su uso familiar (1981-
2001)

Según esos datos, frente a casi un 15 % de bilingües, sólo 
un 5 % utiliza el euskera en la familia, solo o en combinación 
con el castellano, y únicamente un 2 % utiliza exclusiva-
mente el euskera. Es claro que, como decíamos, una mayo-
ría de tales bilingües no tiene una red de uso del euskera 
en la familia.

Veamos un testimonio bastante ilustrativo de la situación 
sociolingüística, expresado por oihane, corresponsal de 
Euskadi Irratia en Madrid:

«Es más fácil trabajar en euskera en Madrid que en Gasteiz. 
Quizás porque no esperas que en Madrid nadie te hable 
en euskera; en Gasteiz, esperas que alguien te hable, pero 
quizás no lo haga.» (Diario Berria, 20 de enero del 2007)

Es cierto que, hoy en día, a diferencia de hace unas déca-
das, existe un número reducido de situaciones sociales en 
euskera:

Privadas: a) algunas familias en las que (casi) todos sus 
miembros son bilingües; 

  b) algunas entidades y organismos populares, 
vinculados mayormente al movimiento social 
a favor del euskera.

Públicas: a) las aulas en las líneas educativas en eus-
kera (EGB, ESo y universidad), pero sin conti-
nuidad en las relaciones externas al aula;

  b) algunos servicios de algunas administraci-
ones y empresas públicas.

Por tanto, puede resultar más adecuado hablar de una 
protocomunidad del euskera que de una comunidad plena, 
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pero también es cierto que hace cuatro o cinco décadas no 
existían tales situaciones en la esfera pública y eran mucho 
más reducidas en la privada. Es decir, aun tratándose de 
situaciones que son numéricamente minoritarias, éstas han 
crecido y se han extendido a funciones sociales en las que 
hasta hace bien poco no existían. 

Pero, para que existiese una comunidad lingüística del 
euskera, los hablantes de esa lengua habrían de disponer 
de unas condiciones hoy día inexistentes o muy limitadas: 
conocerse, desear relacionarse en esa lengua, tener rela-
ción entre sí y que tales relaciones fuesen en varias áreas 
funcionales. Es decir, quienes son euskaldunes habrían de 
constituir una red de relaciones compacta, estable y con con-
ciencia de sí misma.

Por tanto, aunque se ha dado una evolución positiva, 
puede ser más exacto decir que existe una comunidad cas-
tellanohablante mayoritaria y predominante que cubre todos 
los niveles funcionales, y una protocomunidad del euskera 
con escaso peso social y que emerge tímida aunque pau-
latinamente.

En resumen, a nivel microsocial, podemos concluir que 
las situaciones y redes en euskera son escasas y que no hay 
fuerte demanda para su incremento, aunque han crecido 
con respecto a épocas pasadas.

d) Nivel macrosocial: marco legal
El euskera tiene cinco estatus legales diferentes en el 
conjunto de Euskal Herria (tres en la Comunidad Foral de 
navarra, uno en la Comunidad Autónoma de Euskadi y otro 
en Iparralde o País Vasco francés). 

El marco que compete a Vitoria-Gasteiz es el propio de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi, concretándose en lo 
dispuesto por el Estatuto de Autonomía que fue aprobado 
mediante la Ley orgánica 3/1979, de 18 de diciembre; en el 
mismo se explicita que en tal ámbito territorial existían dos 
lenguas oficiales, euskera y castellano, reconociéndose a la 
ciudadanía el derecho a conocer y usar ambas lenguas. Para 
regular y desarrollar lo dispuesto en el citado Estatuto se 
aprobó la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Ley Básica de 
Normalización del Uso del Euskera. En la normativa referente 
al euskera cabe destacar, así mismo, la Ley 6/1989, de Fun-
ción Pública Vasca, y la Ley 6/2003, de Estatuto de las Per-
sonas Consumidoras y Usuarias. Las anteriores son normas 
generales que afectan al uso del euskera, pero además exis-
ten normas específicas para ámbitos determinados: admi-
nistraciones públicas, enseñanza, medios de comunicación, 
sanidad, justicia y ertzaintza (policía autonómica).

Aunque Vitoria-Gasteiz está inmersa en este ordenami-
ento jurídico general y, además, tiene su propia ordenanza 
del Euskera y su Plan General, todas esas normativas no se 
ven reflejadas en las circunstancias cotidianas. Por ejemplo, 

según la Medición de las Políticas (lingüísticas) Municipa-
les, realizada por Euskararen Gizarte Erakundeen Kontsei-
lua (‘Consejo de organismos Sociales del Euskera’), salvo 
en algunos servicios municipales de cara al público, el cas-
tellano es la lengua predominante tanto en la comunica-
ción como en la mayoría de las actuaciones municipales. 
Con todo, Vitoria-Gasteiz alcanza una puntuación de 3,55 
—sobre diez — en la citada medición, por delante de Bilbao 
(2,61) y Pamplona-Iruña (1,75) y por detrás de Donostia-San 
Sebastián (4,22). De otra parte, en otro ejemplo basado en 
otra medición del mismo organismo se puede ver que la 
valoración de la oferta en euskera, realizada por una mues-
tra de cines de Vitoria-Gasteiz es de cero.

Podríamos concluir diciendo que el marco legal con que 
cuenta el euskera en Vitoria-Gasteiz es relativamente sufici-
ente y más desarrollado que la realidad y la demanda soci-
olingüísticas de organismos públicos o privados, sectores 
sociales y ciudadanía.

e) Nivel macrosocial: representaciones sociales
Un primer testimonio acerca de la frialdad existente en los 
entornos públicos con respecto al euskera lo proporciona 
una corresponsal de Euskadi Irratia en Madrid (oihane):

«... (en Madrid) los colegas te respetan más; si preguntas 
en euskera en una rueda de prensa, te miran bien y respe-
tan tu turno. En Gasteiz, a menudo, no te facilitan las cosas 
y, a veces, hay que ver alguna mala cara.» (Diario Berria, 20 
de enero del 2007)

De ese testimonio no sería adecuado deducir que el 
ambiente general sea manifiestamente contrario al eus-
kera, puesto que, por ejemplo, diversas fiestas reivindicati-
vas en favor del euskera, tales como Korrika o Araba Euske-
raz, reúnen habitualmente a miles de personas desde hace 
varias décadas. Esa aceptación del euskera por una gran 
parte de la sociedad vitoriana es avalada por las cifras de 
matriculación en los diversos modelos lingüísticos: tomando 
la enseñanza primaria, por ejemplo, para el curso 2005-06 
los datos fueron de 2.994 alumnos y alumnas en el modelo 
de inmersión, de 4.663 en el modelo bilingüe y de 3.026 en el 
modelo que sólo tiene el euskera como asignatura (Eustat). 

otro hecho, aunque anecdótico, ilustra adecuadamente 
la existencia de una corriente de opinión favorable a la 
recuperación del euskera que existe en todo Álava y que 
influye en algunos territorios limítrofes ajenos al País Vasco: 
138 personas estudian euskera en la Escuela Oficial de Idio-
mas de Miranda de Ebro, Burgos, a 38 km de Vitoria-Gasteiz 
(Semanario Argia, 21 de enero del 2007).

Atendiendo a los contenidos de los discursos sociales, es 
válida también para Vitoria-Gasteiz una conclusión publi-
cada recientemente para el conjunto de los territorios del 
euskera: la normalización del euskera (sea para apoyarla o 
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para rechazarla) es el principal tema de los discursos lingü-
ísticos, predomina en las principales líneas de investigación, 
también en las ideologías políticas y en los discursos socia-
les (Hernández, olaso y Martínez de Luna, 2006: 113).

Esa centralidad que ocupa la normalización del euskera, 
aunque concita opiniones muy diversas, no es, hoy por hoy, 
motivo de controversia o confrontación destacable, ni para 
la comunidad del euskera ni para la del castellano: sólo un 
17 % de los bilingües se han sentido alguna vez discrimina-
dos o marginados al haber querido usar el euskera y sólo 
un 14 % de los monolingües castellanos se han sentido 
alguna vez discriminados o marginados por no saber eus-
kera (véase el gráfico 5).

Gráfico 5. Respuestas a las preguntas a monolingües castella-
nohablantes alaveses/as «¿Alguna vez se ha sentido marginado 
o discriminado por no saber euskera?» y a bilingües alaveses/as 
«¿Alguna vez se ha sentido marginado por haber querido hablar 
en euskera?»

Resumiendo el balance de las representaciones sociales 
existentes acerca del euskera, la consideración social pre-
dominante es, entre los monolingües castellanohablantes, 
de aceptación pasiva del euskera, pero con ciertas reticen-
cias ante su politización y observando posiciones vigilan-
tes ante hipotéticas medidas en su favor y potencialmente 
percibidas como coercitivas. Con respecto a los bilingües 
euskaldunes, una mayoría asume la situación diglósica 
actual —quizás no a nivel teórico o ideológico, pero sí en la 
práctica—, sin dar muestras de poseer una sólida conciencia 
como comunidad lingüística diferenciada ni reivindicar sus 
derechos como tal.

f) Consecuencias para la existencia del euskera como 
lengua viva
Dado que, como se ha expuesto, ninguno de los niveles indi-
vidual, microsocial o macrosocial ofrecen las condiciones 

adecuadas para el uso normalizado del euskera, tales caren-
cias tienen un claro reflejo en las tímidas cifras de uso.

Así, los niveles de uso del euskera en los dominios tanto 
familiar como público (en la calle) son reducidos, aunque su 
evolución es positiva. Dado todo lo expuesto en los aparta-
dos anteriores, es claro que no podemos esperar cifras más 
halagüeñas (véase el gráfico 6).8

Gráfico 6. Conocimiento del euskera y su uso familiar (1991-2001) 
y en la calle (1989-2006)

Cabe resaltar que, según datos de 2001, el uso en la calle 
aumenta a medida que desciende la edad de los interlocu-
tores: 0,3 % en el colectivo anciano, 2,9 % en el de adultos, 
3,4 % en el joven y 3,5 % en el infantil (Martínez de Luna, 
2002: 67). Pero tal progresión del uso del euskera entre las 
edades más tempranas está muy lejos del incremento del 
conocimiento que se da en las mismas.

3. Reflexiones finales: evolución lingüística y perspec-
tivas de futuro

Sobre la opción del monolingüismo, el monolingüismo (indi-
vidual) del castellano en Vitoria-Gasteiz es cosa del pasado, 
puesto que los jóvenes son cada vez más bilingües o mul-
tilingües.

Con respecto al bilingüismo, el bilingüismo social sólo 
existe sobre el papel. Es decir, aunque la ley plantea el 
reparto igualitario de áreas funcionales entre las dos len-
guas oficiales, en realidad el castellano las cubre todas y 

8 Los datos de conocimiento y uso familiar proceden de los 
censos y padrones elaborados por Eustat (www.eustat.es). Los 
datos de uso en la calle se han tomado de Martínez de Luna 
(2002) y de un avance de resultados de la medición realizada 
por Soziolinguistika Klusterra en 2006 y proporcionados desin-
teresadamente por este organismo (www.soziolinguistika.org).
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el euskera no tiene ninguna en exclusiva y es minoritario o 
residual en las que está presente.

Así, la respuesta final se decanta por la diglosia como el 
concepto que mejor describe la realidad de Vitoria-Gasteiz: 
una lengua (castellano) cubre las áreas funcionales en per-
juicio de la otra lengua (euskera) en contacto.

Por tanto, si nos quedáramos con una imagen estática 
de la situación sociolingüística, el balance sería netamente 
negativo. Pero, si contemplamos la evolución habida en 25 
años, se observa un incremento de bilingües —al nivel indi-
vidual—, el surgimiento de situaciones de uso de euskera 
—a nivel micro—, y la emergencia de dominios en los que el 
euskera tiene carta de legitimidad —a nivel macro—, por lo 
que concluiremos que se han dado importantes pasos y que 
la evolución actual del euskera es positiva.

Ha llegado el momento de hacerse las preguntas clave: 
¿es posible la revernacularización en unas condiciones 
sociolingüísticas como las de Vitoria-Gasteiz? y ¿cuáles son 
las claves para avanzar en la revernacularización?

Haciendo nuestra la esencia del discurso conocido como 
ecología de las lenguas (Bastardas, 2004), el futuro depende 
sobre todo de la actuación de la doble comunidad del eus-
kera: de su comunidad de uso y de su comunidad afectiva, 
aunque ésta sea castellanohablante. Pero también depende 
del resto de la comunidad castellanohablante. 

La comunidad de uso habrá de:
• Tomar conciencia de que el futuro de ese patrimonio 

lingüístico está, sobre todo, en sus manos.
• Mostrar lealtad (de uso) hacia la lengua.
• Organizarse para reclamar y ejercer sus derechos.
• Ejercer una labor pedagógica a partir de la filoso-

fía de multiculturalismo, plurilingüismo y ecología de 
las lenguas entre las comunidades del euskera y del 
castellano.

• Negociar la normalización sociolingüística del eus-
kera con la comunidad afectiva del euskera y la del 
castellano.

La comunidad afectiva del euskera, a su vez, reúne con-
diciones muy valiosas para la recuperación de dicha lengua, 
aunque no tenga competencia —completa o parcial— en la 
misma. He aquí las principales razones que justifican su 
importancia:

• Es demográficamente más poderosa que la comuni-
dad de uso del euskera.

• Ha demostrado históricamente que puede hacer gran-
des aportaciones a la normalización del euskera.

• Puede movilizar muchos recursos a favor del euskera.
• En caso de conflicto, puede ejercer de colchón entre 

los monolingües castellanos indiferentes o contrarios 
al euskera.

Toda la sociedad (monolingües castellanohablantes más 
bilingües euskaldunes) habrá de:

• Asumir que la pluralidad lingüística es una riqueza y un 
patrimonio de todos, sean o no hablantes de esa lengua.

• Superar la politización del euskera mediante la asun-
ción generalizada de su valor, más allá de colores 
políticos.

• Dialogar para negociar y alcanzar un consenso, con 
el fin de: a) arbitrar políticas eficaces de revernacu-
larización; b) minimizar y encauzar los conflictos de 
intereses, y c) minimizar los riesgos de discrimina-
ción de unos y otros.

otras preguntas clave son: ¿por dónde empezar?, ¿qué 
hay que hacer? y ¿cómo hay que trabajar? Algunas respues-
tas de urgencia pueden ser:

• Garantizar y ampliar la transmisión, sobre todo en la 
infancia y la juventud.

• Crear redes de uso (situaciones) para los nuevos 
hablantes, ya que las existentes en el mundo de los 
adultos son en castellano.

• Planificar desde una lógica que dé continuidad a 
lo ya iniciado o conseguido, dando nuevos pasos a 
partir de ello y optimizando así los siempre escasos 
recursos.

• En definitiva, articulando una planificación global y 
eficaz.

Con ello será posible superar la actual situación diglósica 
en favor del castellano y tender —sólo tender, dada su con-
dición utópica— hacia un bilingüismo social ya plasmado en 
el ordenamiento jurídico vigente.

Y no hace falta recordar que el cambio es posible:

«Los límites de lo posible no vienen dados por el presente, 
porque nosotros, en menor o mayor grado, podemos cam-
biar las instituciones políticas, sociales y muchas otras 
cosas.» (John Rawls: The Law of Peoples)
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5. Debat

Antoni Mas: Agraïm al professor Iñaki Martínez de Luna la 
seua ponència i donem pas al debat.

Jordi Davó: ¿Antes, cuando en Vitoria ocupaba el ayunta-
miento el PnV, con el alcalde Cuerda, el clima sociolingüís-
tico era mejor que el que pueda existir ahora?

Iñaki Martínez de Luna: Cuerda nunca lo ha dicho públi-
camente, pero tenía asumido que el tema del euskera estaba 
finiquitado, que no había ninguna posibilidad de recupera-
ción. Era una convicción personal de él. Y como los gobiernos 
de Cuerda eran muy personalistas, las políticas no avanzaron 
gran cosa en manos de los gobiernos nacionalistas. Paradóji-
camente, cuando llegó el PP, el nuevo alcalde dijo que iba a 
aprender euskera. Luego no ha dicho una sola palabra en 
euskera, pero salió un discurso en el PP en aquel momento 
de que esto del euskera habría que gestionarlo con cuidado. 
Entonces hubo una manifestación pública a los quince días o 
al mes, bastante fuerte, y cambiaron de estrategia. No tengo 
ningún dato más que el seguimiento de la situación y puede 
ser una opinión subjetiva. Entonces optaron por medidas 
internas de un cierto interés: una parte del funcionariado que 
se euskaldunizó, los centros públicos continúan en euskera 
pero no se está haciendo una política de recuperación del 
euskera sino de no molestar a la comunidad del euskera.

Joan Pere Le Bihan: ¿Existe algún intercambio de expe-
riencias entre los vascos de un lado y otro de la frontera 
hispanofrancesa?

Iñaki Martínez de Luna: Suele haber algún intercambio 
pero no está planificado a nivel masivo. Hay que tener pre-
sente que, demográficamente, Iparralde es muy pequeño y 
también que quienes en Iparralde van a inmersión en eus-
kera son muy pocos. Es decir, si cogiésemos a todos los de 
Iparralde, con todos los de Vitoria sería ya suficiente. Tam-
bién hay que decir que los estados han marcado unas fron-
teras muy sólidas y que en el marco de la Unión Europea 
sí que hay opciones para abrir nuevas líneas de comunica-
ción interfronteriza como en el Rosselló y Catalunya. Ahora 
se acaba de firmar un acuerdo oficial con el gobierno de 
Aquitania —ya que Iparralde no tiene una institucionaliza-
ción propia. El gobierno regional de Aquitania, con parte 
del Bearn y otras zonas, ha firmado un acuerdo institucio-
nal con representantes del gobierno del país, en este caso, 
con la Comunidad Autónoma Vasca, que tiene competencias 
plenas al respecto, y se van abriendo líneas. Pero esa medida 
se podría llevar a cabo sin necesidad del nivel oficial. 
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Persona del públic: Mi pregunta es sobre las redes socia-
les y cómo se pueden crear. Hemos visto antes en el caso de 
Irlanda que las escuelas crean todo un ambiente alrededor.

Iñaki Martínez de Luna: Las redes sociales son dinámi-
cas. En el caso de la gente que aprende una lengua hici-
mos una investigación: unos adquirían un nivel suficiente 
de conocimiento y llegaban a usar el euskera, y otros, no. Yo 
siempre digo: todos mis amigos, en mi época joven, empe-
zaron a aprender euskera. Yo no sé si de treinta o cuarenta 
amigos, en redes distintas, seremos capaces de hablarlo 
cinco o una cosa así. Entonces, la pregunta implícita es 
el porqué unos llegaban a usar la lengua, otros la llega-
ban a aprender pero no a usarla, y otros no la aprendían. 
El tema era de estrategias de redes sociales. no había una 
planificación ni pública ni nada porque nadie sabía nada en 
aquella época. No había una planificación para crear redes 
sociales. En mi caso, yo lo tuve claro: fui a la universidad y 
empecé a moverme sólo con los euskaldunes: eso fue para 
mí la comunidad de práctica. Una investigación que hici-
mos cualitativa al respecto en Éibar y San Sebastián dejaba 
eso claro: quienes habían desarrollado estrategias perso-
nales de integración en redes mantenían la competencia y 
hablaban y usaban el euskera. ¿Cómo se crean las redes? 
Por militancia en muchos casos, a nivel de sociedad civil, 
sociedades culturales, gastronómicas, etc. Hay programas 
de cursos de prácticas de euskera para euskaldunes, para 
nuevos euskaldunes, hay programas que mezclan nuevos 
euskaldunes con euskaldunes de siempre, con toda esa 
capacidad, esa potencia lingüística, para transmitirla. Cada 
vez se está trabajando más, sobre todo a nivel municipal 
porque esas redes son de competencia municipal —son 
los ayuntamientos los que tienen recursos para intervenir 
a nivel de ocio, de planificación del trabajo. Por lo tanto, 
las redes se están creando, pero siempre a nivel micro. 
Es imposible crearlas por ley; es imposible crearlas a nivel 
de dominio, sino que son situaciones cotidianas. Hay que 
tomar conciencia, hay que optar por decisiones personales: 
«Voy a dejar de mantener las redes que he mantenido hasta 
ahora y voy a abrirme a otra red nueva». Es una decisión 
consciente que no se ha trabajado a nivel pedagógico. Los 
centros de educación de enseñanza de euskera para adul-
tos nunca hacen esa reflexión con los alumnos: no vale la 
transmisión, no vale la competencia, tienes que seguir un 
proceso de integración a redes y, si no lo haces, no te apun-
tes a aprender euskera, que es perder el tiempo y el dinero. 
Eso lo tendrían que decir y lo tendrían que propiciar con un 
seguimiento y sería muy sencillo: a partir de equis horas de 
aprendizaje empieza ya tu momento de empezar a hablar. 
Una ficha a cada alumno, que la rellenase semanalmente, 
lengua que usas, cuántas horas, qué ámbito, cuánto tiempo 

semanal, en ese aspecto se pueden establecer unos míni-
mos con investigaciones que consolidasen un poco esto: 
por ejemplo, hace falta un mínimo de cinco horas de uso 
semanal para que a partir de cierto nivel de conocimiento se 
avance. Luego, a nivel municipal, programas de actividades 
sociales, de uso social, incluso gimnasia, tiempo libre, etc. 
Yo creo que es más interesante la apuesta por la iniciativa 
social privada. Hay que pedir a los poderes públicos que los 
ámbitos que están creados de dibujo, pintura, macramé, etc. 
se vayan desdoblando también en euskera porque es dar 
carta de legitimidad real al euskera, si no hay un riesgo de 
crear entornos pero muy aislados, esos serían más públi-
cos. El propio ayuntamiento, cuando sacase una oferta a 
primeros de septiembre de actividades, si saca actividades 
en euskera y saca actividades en castellano, está legiti-
mando el euskera delante de la comunidad en castellano. 
Como poder público, reconoce que los euskaldunes tienen 
derecho a sus propias actividades. Pero, con todo, las inicia-
tivas privadas también pueden ser muy interesantes.

Brauli Montoya: Tengo dos preguntas en que intento rela-
cionar el caso irlandés y el caso vasco. Por un lado, la cues-
tión de la estructura de la lengua. Has mencionado que la 
dificultad es mayor para los castellanohablantes que qui-
eren aprender vasco porque la distancia es mayor que lo 
sería entre dos lenguas románicas. Me parece una cons-
tatación interesante pero quería extender la pregunta si 
eso sucede en el caso irlandés, que es una lengua céltica, 
a diferencia del inglés, que es germánica. Por tanto, debe 
haber una cierta distancia. Eso por un lado. Por otro lado, 
quería preguntar si en el caso de Vitoria se ha hecho algo 
parecido a nuestra ERV-2007, basada en una de Dublín del 
propio Ó Riagáin, es decir, alguna encuesta que mire si hay 
alguna salida del vasco de la escuela a los ámbitos en que 
se encuentran estas escuelas de modelo lingüístico total-
mente en euskera.

Pádraig Ó Riagáin: Hay distintas actitudes lingüísticas 
según la lengua que hablemos, pero si la distancia es muy 
grande entre la lengua que se intenta hablar y la lengua 
propia, va a haber que invertir mucho más tiempo. Si el pro-
greso social en cuestión que se obtiene adquiriendo una 
lengua se puede conseguir por otros caminos, por otras vías, 
el hablante va a escoger esa opción en lugar de invertir en 
la nueva lengua, como en el caso del irlandés y el vasco.

Iñaki Martínez de Luna: Con respecto a la segunda pre-
gunta, veíamos que en el caso de uso familiar y de uso en la 
calle, el euskera iba cobrando una cierta presencia, y todos 
estos esfuerzos son gracias a los modelos de inmersión lin-
güística. Por dos razones: la creación de estos modelos ha 
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llevado a Vitoria gente preparada, en muchos casos, vizca-
ínos o guipuzcoanos, navarros, no necesariamente de Vito-
ria, lo cual ha proporcionado individuos plenamente compe-
tentes, pero no solamente a nivel cotidiano, sino académico 
y profesional. Eso es importante a nivel de competencia 
relativa porque en Vitoria convivían personas proceden-
tes de distintos puntos del País Vasco, es decir, personas 
con distintas modalidades del euskera pero sin una forma 
lingüística común —no existía el euskera unificado. Estas 
personas no tenían competencia, alfabetización, ni en áreas 
funcionales concretas, para utilizar la lengua en el trabajo, 
y se dio un fenómeno en los años 1950-60 de fábricas que 
se instalaron en Vitoria procedentes de zonas euskaldunes 
de Vizcaya, y, sin embargo, no se creó una comunidad lin-
güística del euskera. Desaparecieron los euskaldunes, no 
transmitieron el euskera a sus hijos, desaparecieron en la 
comunidad lingüística del castellano, no había un anclaje 
para la creación de redes sociales, había personas euskal-
dunes pero no había situaciones. 

Ahora bien, en el momento de la creación de los modelos 
lingüísticos escolares en los primeros años de la comuni-
dad autónoma vasca, se da cita en Vitoria un nuevo colec-
tivo de euskaldunes. A diferencia de lo que había sucedido 
anteriormente, esos euskaldunes no sólo eran capaces de 
entenderse entre ellos aunque fuesen de distintas zonas 
—sabían euskera unificado—, sino que estaban especi-
almente motivados para utilizar la lengua porque iban a 
esa ciudad precisamente para transmitirla, a pesar de las 
muchas dudas personales que pudieran albergar al res-
pecto. La aparición de ese colectivo se vio reforzada por 
la creación de la administración autonómica y la instala-
ción de la sede del gobierno vasco en Vitoria, lo que creó 
otro foco de apoyo al euskera en esa ciudad. A todo ello 
hay que sumarle que el parlamento también está en Vito-
ria y que la universidad pública, con más retraso, también 
ha abierto líneas en euskera y tiene además la Facultad de 
Filología Vasca. En todas esas instituciones se han creado 
redes con anclajes, no para personas que se han perdido 
—para recuperarlas como euskaldunes—, sino para los que 
iban con nuevas actitudes. Estas personas tenían a nivel 
macro unos dominios que creaban unas situaciones, en el 
mundo de la enseñanza, especialmente para muchos era 
su ámbito laboral, pero también en la Administración, etc. 
Y estas situaciones creaban sus redes: si una persona que 
es euskaldún habla con muchos de sus compañeros, lleva 
los niños a un modelo de inmersión y, además, conoce a 
profesorado de esos modelos, puede haber unas relaciones 
posteriores, que se van creando. Ese es el impacto que ha 
desarrollado fundamentalmente el sistema educativo, este 
es el dominio que más asumido tiene el dominio del eus-
kera, por encima de la Administración pública, y por encima 

también de la empresa privada, aunque también aquí ha 
habido algún intento: hay por ahí un par de empresas que 
están hablando de normalización lingüística; pero el tirón 
viene del mundo educativo, que es un mundo muy diná-
mico, muy a nivel de calle, de padres con niños, de parques, 
de relaciones entre padres que no se conocían entre sí. En 
cambio, el mundo de la Administración, fuera de las horas 
de trabajo es menos permeable, menos dinámico, aunque 
supone una gran aportación. Yo suelo defender que en 
Vitoria-Gasteiz hay que seguir creando redes a partir de los 
centros educativos porque su actividad no se restringe a la 
educación ni a las horas lectivas. Hay actividades de tiempo 
libre —también en los propios centros— que muchas veces 
están en manos de las asociaciones de padres y madres. Y 
es fundamental que estas asociaciones contraten a monito-
res euskaldunes y que propicien el uso de la lengua con los 
niños y que hagan un seguimiento. Y así se van creando las 
redes. Los jóvenes recién licenciados, que no tienen empleo 
y se meten como monitores, usarán el euskera si los contra-
tan con esa finalidad, con lo que se ampliarán las redes, no 
solamente de los niños sino de los jóvenes que abandonan 
el sistema educativo y que pueden conocer a otros monito-
res también euskaldunes. Esa es la línea de trabajo.

F. Xavier Vila i Moreno: Un matiz. Se te preguntaba cómo 
se creaban redes y ponías mucho énfasis en lo de la moti-
vación personal: «Yo buscaba una red...». Además de eso, 
es fundamental encontrar anclajes en algunas instituciones, 
el ejemplo de las escuelas irlandesas en Dublín, que pro-
mueven la creación de redes que son endebles, que son 
frágiles, pero que utilizan el irlandés donde no se utilizaba 
desde hace mucho tiempo. En el ejemplo de Vitoria, ¿qué 
tenemos? Tenemos una, dos, tres instituciones con nombre 
y apellidos: una escuela, un departamento determinado de 
la Administración, otro departamento de la universidad, etc. 
Todos ellos son catalizadores que atraen a hablantes poten-
ciales, y de esa manera es como conseguimos reconstruir 
redes. Si los euskaldunes no se encuentran entre ellos, la 
recuperación del euskera no avanzará, que es lo que suele 
pasar con las comunidades inmigrantes que no consiguen 
construir instituciones que les permitan el mantenimiento 
de las lenguas por más escuelas que construyan de sábado 
por la mañana. 
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Josep Maria Baldaquí, universitat d’alacant:

Joan Pere Le Bihan i Rullan és el director general de la Bres-
sola. Va nàixer a Marsella, fill de pare bretó i de mare mallor-
quina. La seva vida familiar el va portar a viatjar molt sovint 
de Marsella a Mallorca, on va passar llargues temporades. 
És bilingüe de naixement català (mallorquí) i francès. Lli-
cenciat en Filologia Hispànica a la Universitat d’Ais de Pro-
vença, ha exercit un temps de professor d’aquesta llengua 
en un liceu secundari de Marsella. Quan es va assabentar 
de la creació de la primera escola catalana de la Catalunya 
del Nord, va decidir d’anar amb la família a Perpinyà a par-
ticipar en les tasques de La Bressola, aleshores incipient. 
El 1979 es va fer càrrec de la segona escola de La Bres-
sola en el municipi de nyils (Rosselló), que tenia aleshores 
cinc alumnes matriculats i que va augmentar ràpidament 
d’alumnat. Amb motiu de la crisi que va portar a l’escissió 
de La Bressola (1981), va assumir a partir d’aquell any la 
responsabilitat de l’entitat amb diversos càrrecs (secretari 
general, president, director general) fins al dia d’avui. Va 
fundar l’escola catalana La Bressola de Prada (1990) i, com 
a president de l’associació Onofre d’Alentorn, va instal·lar els 
repetidors de TV3 al Conflent i al Riberal (1992). Durant la 
greu crisi que va patir La Bressola el 1991 va ser l’impulsor 
dels nous estatuts que van permetre la revifalla i la multipli-
cació posterior de les escoles. El 1995 va negociar amb el 
ministre francès d’Educació l’estatut vigent de La Bressola 
que permet que l’estat en pague els mestres si el centre té 
més de cinc anys. Va negociar amb el ministre de Cultura 
els articles 12 i 21 de la llei Toubon sobre l’obligatorietat de 
l’ús del francès que permeten que aquesta llei no s’apliqui al 
català i a les altres llengües minoritàries de l’Estat francès. 
Va negociar amb els ajuntaments corresponents la creació 

de les escoles del Soler (Rosselló, 1996), de Sant Esteve del 
Monestir (1998), del Vernet (Perpinyà, 1999) i de Càldegues 
(Alta Cerdanya). Al llarg dels anys ha anat intensificant les 
relacions entre La Bressola i la Generalitat de Catalunya per 
facilitar l’obertura de nous centres docents en català al nord 
de l’Albera. Ha copresidit la Comissió de Llengües Regionals 
de la Regió Llenguadoc-Rosselló. És un dels responsables 
del centre de formació de mestres catalans, occitans, bre-
tons, bascos i alsacians de l’Estat francès. Finalment, cal dir 
que ha rebut el Premi Jaume I d’actuació cívica.

Joan pere le Bihan:

1. Context històric i social

Cal començar parlant de l’ús social en el context de La Bres-
sola. La Catalunya del nord, com sabeu, va ser annexionada 
el 1659 per França i el 2 d’abril de 1700 Lluís XIV va publi-
car un edicte que prohibia l’ús legal de la llengua amb la 
frase següent: «El català repugna i és contrari a l’honor de 
la nació francesa». Molta gent diu que això se va escriure fa 
molt de temps, però també és cert que això no s’ha derogat 
mai. I no sols això, sinó que el 1992, no fa gaire, França va 
afegir a la constitució l’article 2: «La llengua de la Repú-
blica és el francès». Ara no hi ha la connotació insultant 
que donava Lluís XIV, però a la pràctica és una prohibició 
absoluta i total de la llengua catalana sense interrupció des 
de l’any 1700 fins ara. I el que tenim ara no està previst per 
la llei. Són toleràncies: tal ministre fa una circular perquè es 
pugui ensenyar el català, tal ministre signa un conveni amb 
La Bressola perquè pugui entrar en la llei d’ensenyament 

La Bressola, unes escoles per a un país
Joan pere le BiHan, director General de la Bressola de perpinyà
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privat, etc. Tot això no està emparat per cap llei. El que hem 
de tenir tots ben present és que si França avui fos candi-
data a l’adhesió a la Unió Europea, no s’hi podria adherir. 
Per què? Perquè així com se va demanar als països bàltics 
que modifiquessin llurs constitucions i lleis lingüístiques 
per a permetre la diversitat, així com s’exigeix a Turquia que 
reconegui la llengua kurda, tan perseguida, França també 
hauria de modificar l’article 2 i la legislació repressiva sobre 
el bretó, el basc, l’occità, l’alsacià, el flamenc, les llengües 
d’ultramar, de la Guaiana, etc. Veieu l’abast enorme de la 
repressió lingüística més que trisecular? I França, perquè no 
quedi tan vistós, autoritza l’ensenyament del català o clas-
ses bilingües en l’ensenyament públic, i fins i tot tolera que 
hi hagi un conveni amb La Bressola. Però això són toleràn-
cies per amagar el greu problema: que França és una veri-
table dictadura lingüística, impresentable a l’Europa d’avui. 
Fins i tot la representant del Partit Popular al Parlament de 
Catalunya va criticar la dictadura lingüística de França; és a 
dir, fins i tot el PP és més obert que la República Francesa 
pel que fa a les llengües de l’Estat francès. I encara afegiré 
altres detalls històrics de la repressió més pròxims a l’ense-
nyament: prohibició als seminaristes d’estudiar a Barcelona, 
imposició de capellans vinguts de França perquè els ser-
mons se fessin en francès a les esglésies, implantació d’es-
coles reials franceses, prohibició de mantenir una escola 
catalana oberta en un radi inferior a trenta quilòmetres de 
l’escola francesa, etc. Totes aquestes mesures, iniciades per 
Lluís XIV, no van conèixer cap interrupció en els diferents 
règims que se van succeir a França.

Així, tota aquesta repressió va continuar fins que l’any 
1951 el senyor Deixonne, un català —per cert, comunista— 
va presentar —i es va votar favorablement— una llei que per-
metia l’ensenyament optatiu del català i de les altres llengües 
de l’Estat una hora per setmana. Per primera vegada tornava 
a aparèixer en la llei la possibilitat d’ensenyar el català, però 
de manera tan homeopàtica que no va ser aplicada per un 
decret fins al 1972! L’any 1951, quan la llei es va votar, Per-
pinyà parlava francès (després de la guerra), però tots els 
pobles del voltant parlaven català, i encara que fos en dosis 
homeopàtiques, si aquella llei s’hagués aplicat mínimament 
a Prada, a Ceret, etc., amb una presència encara que fos 
simbòlica del català, probablement la davallada del català 
al voltant de Perpinyà no hagués tingut lloc de manera tan 
ràpida i dràstica. A tall anecdòtic, us diré que jo vaig conèi-
xer dos soldats alemanys que, en acabar la Segona Guerra 
Mundial, en comptes de tornar a Alemanya se van quedar a 
Bompàs, a set o vuit quilòmetres de Perpinyà i se varen inte-
grar al poble en català. També conec unes senyores, espa-
nyoles, una que és de León i una altra andalusa, que parlen 
entre elles en català, que es van integrar en català al Rosse-
lló, i parlen català rossellonès amb accent castellà. Això és 

important per veure l’impacte de l’Estat sobre els individus, 
ja que suposa un reflex polític i sociològic important, encara 
que sigui, de fet, inconscient. Si, per exemple, demanéssim 
a aquelles senyores si farien el mateix a Figueres, dirien que 
sí, però no a Perpinyà. Per tant, fins no fa gaire, cinquanta 
anys, els estrangers arribats al voltant de Perpinyà s’integra-
ven en català. A Perpinyà mateix, ja no.

2. Naixement de La Bressola

La llei referida de 1951 no va tenir l’impacte desitjat pel 
diputat Deixonne perquè no es va aplicar fins al 1972. Ales-
hores, el 1975, després de la presentació de les escoles i 
ikastoles d’Euskadi nord a la Universitat Catalana d’Estiu, 
Miquel Mayol va pensar que, igual que a Baiona se feien 
escoles basques, a Perpinyà també se podrien fer escoles 
catalanes. Així va ser com l’any 1976, a iniciativa d’un grup 
de progenitors i militants, es fa La Bressola i se constitu-
eix una associació que té per finalitat l’educació i la cul-
tura catalana dels infants que és independent de qualsevol 
organisme polític o religiós. Allò que deia la llei Deixonne 
s’aplicava en dosis homeopàtiques mentre que a la “Cata-
lunya Sud” començava a renéixer el català de manera ins-
titucional. El que es va pensar aleshores és que només una 
immersió eficaç podia fer possible la recuperació de la llen-
gua que havia patit aquella davallada, sobretot després de 
la Segona Guerra Mundial.

Penseu que entre les dues guerres, els mestres d’escola 
francesos passaven per les cases, després de l’escola a dir 
a les famílies: «No parleu català amb els vostres fills perquè, 
si els parleu en català, els perjudicareu en els estudis i no 
podran anar mai a la universitat». Cal tenir en compte que hi 
ha una diferència fonamental entre la Catalunya del Nord i 
la Catalunya Sud: quan se va fer la divisió, el 1659, Perpinyà 
era la segona ciutat de Catalunya en pes econòmic i li feia 
la competència directa a Barcelona. Però si el 1659 se va 
establir la frontera més o menys per on la coneixem, fins a 
l’any 1789 es va mantenir l’antiga frontera de Salses, és a dir, 
que els productors rossellonesos havien de pagar drets per 
a exportar cap a França i per a exportar cap a la Catalunya 
Sud. no es necessita ser un gran economista per a entendre 
les conseqüències nefastes que aquesta mesura va tenir 
sobre l’economia rossellonesa: va quedar la mina i la terra. 
Tot el que hagués pogut ser la base de la revolució indus-
trial, que va tenir lloc al sud, no es va poder fer al nord; se’n 
va anar cap al sud o cap al nord. Si aneu a la ciutat occitana 
de Castres i mireu la guia telefònica, hi trobareu cognoms 
com Puig, Pujol, Verdaguer: són els descendents d’aquella 
gent que tenia manufactures al Rosselló i que, per no pagar 
drets cap a França, va haver de passar la frontera i produir 
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a la zona de l’Estat francès, ja que per a França era «la pro-
vince étrangère de Roussillon». Això té una conseqüència 
molt important perquè va destruir l’economia de la Cata-
lunya del Nord: és il·lustratiu  el fet que l’atur a Catalunya 
del nord és una cosa absolutament crònica. El segle XX, la 
Catalunya del nord es va anar buidant de la seva sang i va 
anar enviant tot el jovent cap a França o cap a les colònies 
franceses. Ja no hi havia indústria, no hi havia feina i la gent 
estudiava. Les estadístiques mostren que el nivell d’entrada 
a la universitat era el segon de tot l’Estat francès. Per què? 
Per ser funcionaris: professors, mestres d’escola, policies, 
duaners, etc. Jo recordo quan era petit que el tòpic era que 
el gendarme parlava francès amb accent català. I també 
molt del professorat que va anar a les colònies a imposar el 
francès com la llengua de la civilització. 

no obstant això, les colònies van desaparèixer, com en el 
cas d’Algèria el 1962; el 1968 hi ha un canvi de consciència 
total i molta gent descobreix que és basca, catalana, occi-
tana, etc. i arribem a la creació de La Bressola l’any 1976. 
En aquell moment tothom s’hi posa en contra. Poseu-vos 
en la imatge d’aquell temps: el català era la llengua dels 
pagesos; de desenvolupament econòmic no n’hi havia; la 
llengua de la promoció social —policia, duaners, professorat, 
etc.— era, evidentment, el francès; havíem vist funcionaris 
anar per totes les cases explicant que, si parlaven català, 
estarien condemnats a fer de pagès tota la vida —amb tota 
la connotació que això implica, etc. Aleshores, és clar: «Ai, 
ara als nens els ensenyareu en català? Seran minusvàlids». 
Finalment, es va crear La Bressola al garatge de la clínica 
veterinària La Creu Blava, sortint de Perpinyà, en direcció a 
Elna —encara hi és, aquesta clínica—, perquè l’amo de la clí-
nica era un dels set primers progenitors d’alumnes que van 

començar el 16 de setembre de 1976. Tothom hi estava en 
contra: fins i tot els catalanistes perquè, és clar, una escola 
que ho fes tot en català els semblava massa. Ho dic per 
il·lustrar fins a quin punt havia arribat l’alienació. Un cas 
concret: Josep Deloncle, que va muntar el Museu Etnològic 
del Castellet, que va pagar la quota a La Bressola mentre 
va viure, no hi havia manera que parlés en català a la filla. 
«no puc», deia, i ell era militant, conscient. Imagineu un que 
no té aquest nivell de consciència. Imagineu, doncs, què 
ha calgut, com a condicionament psicològic perquè tot un 
poble es trobi en la incapacitat psicològica d’expressar-se 
en català encara que el sàpiga!

Així, doncs, es crea La Bressola amb l’hostilitat de tot el 
món polític i del 80 % del reduït món catalanista de la Cata-
lunya del Nord. L’exemple mateix de La Bressola va fer caure 
tota la propaganda contrària que deia que aquells pobres 
nens no podrien avançar. La pràctica mostrava que aquells 
nens progressaven perfectament perquè, a més de saber 
francès, també sabien català. Així la gent veia que tota aque-
lla propaganda no era veritat. Les escoles públiques fran-
ceses són pagades totalment per l’Estat francès, les esco-
les privades franceses tenen els mestres pagats per l’Estat 
francès i les escoles catalanes no tenien res de ningú. Com 
podíem competir en aquestes condicions? Doncs així ens 
vam mantenir fins que el 1982 vaig tenir ocasió de parlar 
amb un ministre socialista de mentalitat oberta que se diu 
Jaques Lang, que va fer que ens rebessin en el Ministeri de 
Cultura i ens va donar una subvenció important per a La 
Bressola de 155.000 francs. Diguem que això ens va donar 
una empenta per començar a créixer. El 1983 vam tenir una 
negociació amb el Ministeri d’Educació, amb el qual vam 
establir uns acords que suposaven uns ajuts de l’Estat fran-

Ponència de Joan Pere Le Bihan, que 
es troba en primer terme. Al fons, el 
presentador del ponent i moderador del 
debat, Josep Maria Baldaquí
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cès per a les escoles amb uns objectius que vaig lluitar molt 
perquè fossin per escrit: s’havia d’aconseguir al final de la 
primària el bilingüisme de l’alumnat. Recordo que vaig haver 
de lluitar contra els col·legues bascos, que no ho tenien tan 
clar, perquè jo parlava del bilingüisme de l’alumnat i no de 
l’escola, cosa que hauria suposat un 50 % en les llengües 
que s’havien d’utilitzar en l’ensenyament. Amb un ensenya-
ment paritari en una llengua i l’altra no es pot arribar a l’ob-
jectiu final del bilingüisme; has de fer més ensenyament en 
català que en francès per reequilibrar la situació, és a dir, 
que l’alumnat parli en català igual que en francès. Amb una 
escola bilingüe era impossible d’arribar-hi. Així vaig aconse-
guir que el Ministeri, acceptant el terme bilingüe, ens deixés 
les mans lliures per a organitzar l’ensenyament com volgués-
sim. Això va passar el 1986. Al final hi va haver eleccions, va 
arribar Chirac com a primer ministre i la nova ministra ens 
va exigir, per a firmar el conveni, que ensenyéssim el 50 % 
en francès. Nosaltres no pensàvem de cap manera cedir 
en un punt que no se justificava i havíem demostrat que el 
nostre alumnat sabia tant de francès o més que els de les 
escoles franceses. Per tant, no hi havia cap raó pedagògica 
per canviar el nostre sistema d’ensenyament.

3. El català fora de La Bressola

Això ens porta al tema que considero central en aquesta 
Jornada: l’alumnat de La Bressola no sols parla en català 
a l’aula, sinó també al pati. Però el repte és que el català 
passi a l’exterior de l’escola. Per això necessitem a la Cata-
lunya del nord una presència pública del català. Així, ens 
vam comprometre amb l’arribada de TV3. Els repetidors pre-
vistos de l’Empordà podien col·locar-se en punts estratè-
gics per arribar a Perpinyà i en aquest aspecte vam fer de 
mitjancers amb el Ministeri francès de Telecomunicacions. 
Això permetia que la mainada, en sortir de l’escola, pogués 
veure dibuixos en català a casa. Una altra cosa que es va 
fer va ser que les autopistes que venien del sud posessin 
Perpinyà i no Perpignan. No influïa directament en l’escola, 
però sí en els progenitors que conduïen. Tampoc no influïa 
directament: la llengua dels talonaris de xecs, que a França 
tenen un ús social important. Vam aconseguir que el primer 
banc de França i de la Catalunya del nord imprimís talo-
naris en català. Una altra acció externa a l’escola és la col-
laboració amb la Federació Sardanista del Rosselló; penseu 
que la sardana a la Catalunya del nord té una implantació 
proporcionalment més important que al Principat. Això ens 
permet lligar una tradició folklòrica amb la recuperació de 
la llengua catalana. Intentem que hi hagi monitors de sar-
danes que vinguin a les escoles a fer-ho en català i això 
permet reintroduir el català dins el món de la sardana, que 

havia desaparegut. Amb el rugbi, tant el rugbi a quinze com 
el rugbi a tretze, també hi hem tingut relació. Del rugbi a 
quinze la Bressola fa el calendari amb les fotos dels juga-
dors de l’USAP, el club més emblemàtic. Penseu que quan 
va ser finalista del campionat de França, van pujar 30.000 
catalans a l’estadi de París, que és on es va jugar. nosaltres 
repartíem la lletra de «L’estaca», l’himne oficial de l’USAP, a 
tots els que agafaven el tren per anar-hi. Arribaven a París 
30.000 catalans cantant «L’estaca». no tots sabien parlar 
català, però tots cantaven «L’estaca». Llavors l’alumnat de La 
Bressola es va fer la foto amb els jugadors de l’USAP, la qual 
cosa va lligar l’esport més emblemàtic amb l’escola cata-
lana. Pel que fa al rugbi a tretze, que estava moribund, ha 
sortit un equip professional, els Dragons Catalans, que juga 
en la Super League anglesa. Ara funciona molt bé, són cin-
quens de la classificació, té un impacte econòmic important 
a Perpinyà quan hi arriben els 2.000 seguidors de l’equip 
anglès, van a comprar a les botigues i tothom està cofoi. I al 
començament de cada partit, ens aixequem, cantem l’himne 
nacional i tothom crida «català, català, català!». Ah que això 
aquí no passa? Doncs això cada quinze dies, a Perpinyà. És 
a dir, que hi ha una recuperació de la identitat catalana, que 
ara està fent una pujada, brutal per moltes raons, i l’esport 
n’és una. La Bressola també està creixent molt, i més que 
podria créixer si tinguéssim els mestres que ens falten, ja 
que necessitem mestres formats: no agafem el primer que 
passa; requerim professionalitat i motivació. La Bressola té 
també un suport del món polític. Tenim quatre diputats i dos 
senadors a la Catalunya del nord i hi ha un suport unànime. 
Tots són de dretes, excepte un que és socialista, però els 
sis parlamentaris que tenim donen suport a La Bressola i, 
cada vegada que els demano d’intervenir amb algun minis-
tre, no hi ha discussió, me fan la carta i, fins i tot, algun, més 
motivat que un altre, m’acompanya al ministeri i m’ajuda a 
aconseguir tot allò que necessitem. I aquest diputat és equi-
valent al PP!

4. Projectes de futur

La Bressola té set escoles primàries i només un centre de 
secundària, ubicat en un punt geogràfic central per per-
metre l’accés fàcil des dels centres de primària. El curs 
passat, però, no hem pogut acceptar totes les sol·licituds 
que teníem perquè havíem d’implantar una nova línia i no 
teníem els recursos per a fer-ho. Necessitem urgentment 
poder crear una segona línia de secundària. A secundària 
tenim més dificultats que a primària. El món que envolta 
la secundària a la Catalunya del Nord està tot en francès i 
la immersió no resulta igual. Si la fem com a primària pot 
causar rebuig perquè l’alumnat ho considera massa pesat. 
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Intentarem intensificar les relacions amb el sud, fer inter-
canvis amb escoles catalanes, que la frontera, en lloc de ser 
un inconvenient, sigui un avantatge. Hi ha una associació 
de cinquanta empresaris a la Catalunya del nord amb la 
qual volem negociar que l’alumnat de secundària faci pràc-
tiques a les empreses que tenen el català com a objectiu 
preferent. Per tant, hi ha una voluntat de recuperar el català 
en la vida econòmica del país. Intentem, doncs, que l’escola 
siga complementària de l’esport, de la sardana i del món 
econòmic.

5. Debat

Josep Maria Baldaquí: Moltes gràcies. Aquí a Alacant, 
els programes d’immersió tenen una importància vital, igual 
que a la Catalunya del nord. D’alguna manera ens trobem 
allunyats en el mapa dels Països Catalans, però, malgrat 
aquesta llunyania, compartim moltes de les situacions i 
alguns dels problemes sociolingüístics, educatius i, lògica-
ment, l’intercanvi d’experiències que ens enriqueix mútua-
ment. Si ara algú vol intervenir…

Brauli Montoya: Ser present a l’hora del pati amb l’alumnat 
és una tasca que fatiga qualsevol, ja que jugar cansa molt 
els adults, però eixa presència constant, a més de tu mateix, 
la practiquen tots els altres mestres?

Joan Pere Le Bihan: L’alumnat parla molt més entre ells 
que no amb els mestres. Per això, els mestres han de 
jugar-hi. Cal tenir en compte que tenim un màxim de deu 
alumnes per aula. Ara no ho faig jo, però abans, sí, i els 

mestres que hi ha ara continuen fent-ho. Tot això està basat 
en el convenciment que la llengua és un fet social i el lloc de 
socialització és el parvulari. Aprendre una llengua perquè sí 
no té sentit, i per a un nen de dos, tres o quatre anys, tot ha 
de ser molt pràctic. Tenim alumnes que vénen de Puigcerdà, 
que parlen català o castellà, ja que la immersió a Càldegues 
és un èxit.

Josep Maria Baldaquí: I quan tenen vuit o nou anys?

Joan Pere Le Bihan: Hi ha un aspecte molt important que 
és el de la verticalitat: totes les bressoles estan organitzades 
verticalment. A Prada tenim, per exemple, tres classes de 
parvulari. A cada classe en tenim de tres, quatre i cinc anys. 
Els de cinc anys cuiden els de quatre, i els de quatre, els 
de tres; això és, el més gran queda responsable de la llen-
gua del més petit. Tenim també dues classes paral·leles de 
primer, segon, tercer, quart i cinquè, on apliquem el criteri 
de la responsabilitat dels grans sobre els petits. I això té un 
avantatge enorme: que te responsabilitzes no només de la 
llengua sinó de tots els aspectes de la vida de l’escola i de 
l’aprenentatge de l’esperit cívic que La Bressola transmet a 
l’alumnat, i que està basat essencialment en la verticalitat. 
Imagineu en què consisteix la verticalitat: entres als dos o 
tres anys, un nen més gran te cuida, després tu ets més 
gran i en cuides un de més petit, i això no s’atura fins que 
arribes als deu o onze anys.

Aspecte dels panells de l’Exposició sobre La 
Bressola que va estar muntada a l’Institut 
d’Ensenyament Secundari les Dunes, de 
Guardamar del Segura, durant el mes de juny 
de 2007
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lluís CatalÀ, universitat d’alacant. 

A David González i Rafael Castelló els caracteritza un com-
promís científic i polític per la llengua, que són dues coses 
que se solen compaginar sense problemes, sobretot perquè 
no parlen des del poder, des d’on sempre ho tenen més 
fàcil. Tots dos són membres del Grup Valencià de la Xarxa 
CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans, que és una xarxa 
d’investigació que té com a objecte d’estudi els coneixe-
ments, els usos i les representacions de la llengua. L’en-
questa que presentaran va sorgir d’una reunió que va man-
tenir tot el grup valencià de la Xarxa CRUSCAT, de la qual 
són també membres Brauli Montoya, Antoni Mas i Josep M. 
Baldaquí, que ens acompanyen aquí,9 però ells són els prin-
cipals executors d’eixa enquesta, que està finançada per la 
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

D’una banda, David González és sociòleg i ha treballat en 
el camp privat com a tècnic quantitatiu d’anàlisi de dades 
en diverses consultores. Ell s’ha encarregat del major pes 
de l’ERV-2007: ha donat forma al qüestionari a partir de les 
idees proporcionades pel Grup, s’ha ocupat de la recollida 
de dades i de la primera explotació. I de l’altra, Rafael Cas-
telló és catedràtic d’escola universitària del Departament de 
Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de Valèn-
cia, on fa docència en Sociologia, Estructura Social i Teoria i 
Sociologia dels Nacionalismes. Ha fet investigació en diver-
sos camps, però sobretot destaca en tres: nacionalisme, 
identitat i llengua; urbanisme, territori i vivenda, i estructura 
social i demografia. Ell s’ha encarregat de l’explotació final 
de les dades i, per tant, en farà la presentació.

9 nota de l’editor: el presentador no s’esmenta, però ell també és 
membre del grup i va participar igualment en la reunió esmentada.

david gonzález

1. Aspectes tècnics i metodològics de l’ERV-2007

He actuat com a becari de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut 
d’Estudis Catalans per a coordinar el treball de camp que 
suposava el projecte sobre la revernacularització del català 
a la ciutat d’Alacant. En la primera reunió del Grup ens vam 
plantejar que les fonts d’informació foren tres enquestes, 
cadascuna adreçada a un dels tres estaments bàsics del sis-
tema educatiu: l’alumnat, els progenitors i el professorat. El 
meu propòsit és explicar-vos com ha anat el treball de camp: 
dificultats, desenvolupament, etc. Rafael Castelló us presen-
tarà després els resultats amb l’alumnat de tercer, quart, 
cinquè i sisè de primària que cursa el programa d’immersió 
lingüística (PIL), per una banda, i els resultats de l’enquesta 
als pares, mares o tutors d’aquest alumnat, per una altra.

Vam començar el treball de camp ara fa un any, al març 
de 2006, amb una sèrie de visites als directius dels centres 
de primària i secundària que aplicaven l’ensenyament en 
valencià. Els explicàvem el projecte i els demanàvem de col-
laborar. De seguida tots els directors o caps d’estudi visitats 
es van mostrar entusiasmats amb el projecte perquè con-
sideraven que hi havia una llacuna quant a estudis d’es-
tes característiques. Immediatament després, durant l’estiu, 
ens vam posar a treballar en la confecció dels tres qüesti-
onaris. Vam començar pel qüestionari per als progenitors, 
que havia de tenir una extensió considerable, perquè per 
a nosaltres era la font d’informació més important. Es trac-
tava, naturalment de persones adultes i eren les que millor 
ens podien transmetre la realitat de l’ús del valencià en el si 
de les famílies com a conseqüència que els seus fills hague-

Presentació de l’Enquesta sobre la revernacularització del valencià a Alacant 
als centres educatius de línia en valencià d’Alacant
Rafael Castelló, UniveRsitat de valènCia

david González, GRUp valenCià de la xaRxa CRUsCat
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ren començat els estudis en valencià. Pel que fa a l’alumnat, 
vam plantejar dos qüestionaris amb preguntes similars per 
poder comparar: un a alumnat de primària, més curt, amb 
conceptes molt clars i, en definitiva, més entenedor, i un 
altre qüestionari a alumnat de secundària. Teníem previst 
de passar els qüestionaris a l’alumnat després del pont del 9 
d’octubre del curs 2006-07,10 perquè a partir d’aquesta data 
deixa d’haver-hi interrupcions en el calendari escolar i els 
problemes organitzatius de principi de curs ja estan resolts. 
Ara bé, el retard a rebre les autoritzacions corresponents de 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ens va fer ajornar 
el començament del treball. La fitxa tècnica de l’enquesta 
als progenitors es pot llegir en el quadre 1.

El procediment de mostratge era molt senzill: enviàvem 
una circular als progenitors que tenien algun/a fill/a cursant 
els estudis en valencià amb una fitxa que havien d’emple-
nar i retornar en el cas que hi estigueren interessats. Entre 
quinze i vint famílies de cada centre es van mostrar dispo-
sades a col·laborar en l’estudi.

Les preguntes del qüestionari, que podeu consultar en 
els annexos, es distribuïen en quatre blocs. El primer bloc 
se centra en l’ús del valencià en la família: primer referit al 
passat del subjecte, que podia ser tant el pare o la mare 
de l’alumnat. Hi havia preguntes com ara on s’havien criat, 
per a saber si estaven socialitzats o no en valencià, perquè 
repercutia sobre els fills; preguntàvem també en quina llen-
gua parlaven amb els avis, els progenitors, els germans i 
amb la parella; també demanàvem si havien rebut ensenya-
ment en valencià a l’escola o l’institut; penseu que alguns 
progenitors eren jóvens i, ja als tretze o catorze anys, com 
a mínim, havien començat a rebre classes de valencià. 
Altres preguntes buscaven la parla a casa durant la joven-

10 És la diada del País Valencià. La seua proximitat a una altra 
festa d’àmbit estatal, la del 12 d’octubre, fa que sovint els dies 
que hi ha entremig siguen festius també.

tut dels subjectes entre els diferents membres de la famí-
lia. Les categories de resposta eren «Sempre en valencià», 
«Generalment en valencià», «Més en valencià que en caste-
llà», «Indistintament» —encara que aquesta categoria no es 
llegia—, «Més en castellà que en valencià», «Generalment en 
castellà» i «Sempre en castellà». Posteriorment, hem hagut 
d’agrupar algunes d’aquestes categories perquè hem vist 
que els subjectes no feien algunes distincions.

Les preguntes del segon bloc coincidien, per poder com-
parar, amb les que fa el Servei d’Investigació i Estudis Socio-
lingüístics de la Generalitat Valenciana (SIES). Preguntàvem 
per la competència, els usos i les actituds actuals del valen-
cià dels enquestats: saber parlar, entendre, llegir i escriure; 
els usos en diferents àmbits (a casa, al treball, de compres); 
les percepcions sobre l’ús actual respecte al passat, i també 
els demanàvem una valoració sobre si el valencià hauria 
d’usar-se més, igual o menys a la ciutat d’Alacant.

El tercer bloc era el central en l’ERV-2007: demanàvem 
pels efectes de l’escolarització en valencià dels fills, les raons 
que els van dur a portar els fills a una escola en valencià 
(proximitat, ambient provalencià del centre, etc), si havien 
rebut consell d’algú per a fer-ho, si tots els fills cursaven els 
estudis en valencià, etc. També preguntàvem com es par-
lava a casa amb la parella i amb els fills abans i després de 
matricular-los en un programa educatiu en valencià, perquè 
volíem conèixer si aquest fet repercutia o no en l’ús familiar 
del valencià. Ens interessava igualment si es creava xarxa 
social en valencià pel fet de portar els fills a una línia en 
aquesta llengua, és a dir, si hi havia un augment de les rela-
cions i els contactes amb valencianoparlants, com també el 
grau d’acord dels enquestats amb una sèrie de prejudicis 
que sol haver-hi al voltant de les escoles en valencià: «Els 
meus fills no poden amb el nivell de valencià.», «El castellà 
dels meus fills es ressent per la seua exposició al valencià.», 
«Les escoles en valencià són una pèrdua de temps si no hi 
ha continuïtat en els estudis posteriors.», etc.

Quadre 1. Fitxa tècnica de l’enquesta als progenitors de l’alumnat que cursa els estudis en valencià

Univers Famílies (pares, mares o tutors) d’alumnat de primària i secundària que cursa els estudis en valencià

Àmbit Ciutat d’Alacant

Mida de la mostra Entrevistes fetes: 150 

Punts de mostratge Cinc centres de primària: CP Azorín, CP Enric Valor, CP Joaquin Sorolla, CP Serra Mariola i CP 
Voramar; quatre centres de secundària: IES Cap de l’Horta, IES Figueras Pacheco, IES Jaume II i IES 
Jorge Juan

Procediment de mostratge Mostratge aleatori simple

Error estadístic L’error estadístic per al conjunt de la mostra és de ± 8 % per a un nivell de confiança del 95,5 % (2 σ) 
amb p = q = 50

Data de realització Del 23 d’octubre de 2006 fins al 14 de febrer de 2007
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El quart bloc es limitava a les típiques dades de control 
o classificació com el sexe, l’edat, el lloc de naixement, la 
situació laboral, el nivell d’estudis, etc. Aquest qüestionari 
es passava cara a cara i es tardava entre vint i vint-i-cinc 
minuts a respondre.

El qüestionari de l’alumnat de primària (vegeu-lo en l’an-
nex) era prou més senzill: només contenia dotze preguntes. 
Ens vam assessorar amb mestres de primària a veure si el 
qüestionari podia ser entès. La part central de les preguntes, 
a part del sexe, lloc de residència, etc., demanava pel lloc 
de criança de l’alumnat i dels ascendents familiars, per la 
llengua que els parlaven els familiars i per la que utilitzaven. 
També els preguntàvem pels mitjans de comunicació pre-
ferits, per saber la influència lingüística que en rebien, pels 
últims llibres que havien llegit, per saber la llengua amb què 
estaven escrits, i pels grups de música preferits i la llengua 
que empraven. Preguntàvem també per l’ús de la llengua 
habitual en una sèrie de situacions: al pati amb els com-
panys, a classe amb els companys, a classe amb els mestres, 
a l’hora de dinar, quan feien activitats extraescolars, quan 
jugaven amb els amics, amb els cosins —per exemple, els 
caps de setmana—, quan anaven a comprar tots sols, quan 
parlaven per telèfon amb altres familiars, amb els veïns i 
quan practicaven esport. Acabàvem amb una pregunta que 
potser no siga la més adequada per la joventut dels subjec-
tes, però no vam trobar una altra manera de plantejar-la: 
volíem saber quines eren les expectatives respecte a l’ús 
futur del valencià i quina valoració feien, i ho vam plantejar 
així: «En el futur, com creus que continuaràs usant el valen-
cià?», i a continuació s’especificaven una sèrie d’opcions: «A 
l’institut», «A la universitat», «En el treball», «Amb els pares», 
«Amb els germans», «Amb els avis», «Amb familiars», «Amb 
els amics», «Amb els veïns», «Altres», i, en aquest últim cas, 
esperàvem que especificaren. La fitxa tècnica corresponent 
es pot veure en el quadre 2.

De totes les escoles de primària de la ciutat, vam haver-ne 
de deixar fora dues: l’única privada-concertada que hi ha 

Alacant, la dels Agustins, perquè s’havia incorporat feia poc 
al PIL i l’alumnat més avançat era el de segon, i el Col·legi 
Públic 51, perquè el curs més elevat de l’alumnat d’immersió 
era P5.11 

El retard en la concessió dels permisos corresponents de 
la Conselleria d’Educació i, per tant, les dates tan recents 
amb què hem pogut passar el qüestionari a l’alumnat de 
primària, com es pot veure en la fitxa tècnica, ens ha fet 
limitar-nos a explotar i preparar per a aquesta exposició els 
dos qüestionaris que ja teníem passats. De tota manera, 
com veureu, tot seguit, en la intervenció de Rafael Castelló, 
l’anàlisi d’aquests dos qüestionaris ja ens proporciona una 
informació interessant.

rafael CastellÓ:

En primer lloc, vull agrair la insistència dels companys de 
la Xarxa CRUSCAT a implicar-me en aquesta mena d’es-
tudis per mitjà d’aquesta xarxa de recerca, que pot donar 
uns fruits magnífics d’informació, d’experiències i de col-
laboració als nostres països. Considere que és important 
que circulen aquesta mena d’informacions, que validem 
qüestionaris, que validem dissenys d’enquesta, que vali-
dem com obtenir determinades informacions, que validem 
qüestionaris amb gent de diverses característiques socials 
de sexe, edat, origen social, etc., per veure de quina manera 
podem copsar millor la realitat tan simbòlica i tan compli-
cada de la nostra expressió lingüística i de la nostra interac-
ció social quotidiana.

11 Recordem que l’ERV-2007 es va portar a terme durant el 
curs 2006-07. Actualment (curs 2009-10), el nombre de 
centres educatius amb línies en valencià a la ciutat d’Ala-
cant és de tretze de primària (dos més) i huit de secundària 
(no hi ha hagut augment).

Quadre 2. Fitxa tècnica de l’ERV-2007 a l’alumnat de primària que cursa els estudis en valencià

Univers Alumnat de tercer, quart, cinquè i sisè de primària que cursa els estudis per mitjà d’un programa 
d’immersió lingüística (PIL)

Àmbit Ciutat d’Alacant

Mida de la mostra Entrevistes fetes: 549 unitats (després d’eliminar-ne quaranta per diferents motius)

Punts de mostratge nou centres de primària: CP Azorín, CP Benalúa, CP Emilio Varela, CP El Palmeral, CP Enric Valor, CP 
Joaquin Sorolla, CP Monte Benacantil, CP Serra Mariola i CP Voramar

Procediment de mostratge no n’hi ha hagut, ja que pràcticament s’han enquestat tot l’alumnat PIL de tercer, quart, cinquè i sisè

Error estadístic no escau

Data de realització Del 16 de gener de 2007 al 12 de febrer de 2007
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Intentaré fer un primer resum de les dades perquè els 
resultats els hem tingut operatius fa ben poc per les raons 
especificades per David González. Veurem els resultats en 
freqüències; no hem pogut aprofundir molt més en creua-
ments de contingència d’unes variables amb altres perquè 
primer hem de conèixer bé com se comporta l’ERV-2007 en 
els seus components més bàsics abans de passar a majors 
complexitats.

Començaré amb resultats de les entrevistes amb progeni-
tors de l’alumnat d’escoles amb Programes d’Immersió Lin-
güística, per tractar-se d’un qüestionari més complex i més 
ric en informació, tot i que la mostra és bastant més curta i 
el marge d’error, per tant, més elevat. La riquesa del qües-
tionari i la complexitat de les interaccions possibles d’unes 
preguntes amb les altres per a anàlisis posteriors ens poden 
aportar pistes per intuir l’associació de determinades varia-
bles per a dissenys ulteriors o treballs qualitatius amb vista 
a entrevistar en profunditat o disposar d’altra mena de tèc-
niques d’investigació social dels progenitors de l’alumnat 
d’immersió lingüística. Després resumiré els resultats de les 
entrevistes a l’alumnat, amb una informació més limitada 
a causa d’un qüestionari més reduït. L’alumnat no pot ser 
torturat igual que els progenitors quan se’l sotmet a una 
enquesta. És més difícil de tracte, com ha pogut comprovar 
David González, que ha fet el treball de camp, i demana 
més llibertat a l’hora de respondre el qüestionari. Així que 
quan entraré a parlar de l’alumnat, aclariré algunes coses 
que hem hagut de canviar sobre la marxa i que han exigit 
un tractament determinat.

2. Qüestionari dels progenitors

La primera cosa que cal dir es refereix a les característi-
ques de la població enquestada perquè aquesta població 
no és com la població mitjana de la ciutat d’Alacant. Cal 
destacar que han respost molt majoritàriament les mares 
i, de manera minoritària, els progenitors masculins, cosa 
que, altrament, no ens ha de sorprendre atesa la dedica-
ció de les mares a aquests assumptes relacionats amb la 
vida quotidiana. Quan es tracta d’educació, són les mares 
les més implicades; com passa en tantes altres esferes de 
la vida domèstica: no debades, ahir celebràvem el dia de 
la dona treballadora. Això ho comprovem sistemàticament 
en els estudis, no només de llengua, sinó de qualsevol 
altre tipus. Pense que és important fer-ho constar, perquè 
respecte al padró, en què la població està més o menys 
compensada en raó de la composició, entre els que han 
contestat l’ERV-2007, dos de cada tres eren dones (vegeu 
la figura 1). Per tant, han sigut les mares les que més han 
col·laborat.

Figura 1. Comparació entre la proporció d’hòmens i dones en el 
padró i en l’ERV-200712

Font: Padró de 2006 i ERV-2007 (progenitors).

En segon lloc, ens trobem davant d’una població molt 
esbiaixada pel que fa al nivell d’estudis. Hi ha una distància 
important entre el nivell d’estudis del progenitors d’alum-
nes dels PIL d’Alacant respecte a la població alacantina en 
general: més de la meitat dels entrevistats (53,5 %) tenen 
estudis universitaris (vegeu la figura 2) 

Figura 2. Comparació entre el nivell d’estudis del cens i el de l’ERV-
2007

Font: Cens de 2001 i ERV-2007.

La distància es reduiria si prenguérem en consideració la 
població alacantina de la mateixa franja d’edat que la dels 
progenitors. Tanmateix, aquesta dada indica una especificitat 
molt rellevant. Una població objecte d’entrevista on més de la 
meitat són universitaris no és allò més normal en la població, 
amb tot el que això implica quant a formació, experiència, etc. 
És important retindre açò perquè després veurem una sèrie 
de característiques d’usos, valoracions, etc., que en gran part 
es poden explicar per aquesta variable. Ja podem avançar, 
doncs, que els PIL generen un procés de selecció social de 
la població. Després descobrirem que això no és aleatori i 
respon a alguna mena de pauta de context social. Quan ens 
trobem algun fenomen que sistemàticament s’esbiaixa cap a 
alguna categoria, discrepeu de qui diga que és una qüestió 
individual perquè si fóra una qüestió individual, tindria una 

12 A partir d’ací, i a menys que s’indique explícitament, tots els 
gràfics provenen de l’ERV-2007

sEnsE Estudis Estudis pRimaRis Estudis sECundaRis Estudis uniVERsitaRis

EnquEsta 2007                        CEns 2001
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distribució aleatòria. I si no és una distribució aleatòria, vol 
dir que hi ha alguna cosa que està fent que els daus pesen 
més d’un costat que d’un altre. Per tant, si ens trobem que 
en la mostra els progenitors tenen una mitjana d’estudis uni-
versitaris tan superior a la de la mitjana de la mateixa edat és 
perquè alguna cosa té a veure el nivell d’estudis.

L’ordre d’exposició dels resultats que seguiré serà de les 
qüestions més generals a les més concretes, independent-
ment de l’ordre que presentaven en el qüestionari. Passem, 
doncs, a analitzar les competències, els usos lingüístics i les 
valoracions de caràcter més general. El fet que els progeni-
tors de l’alumnat siguen universitaris ens ajuda en principi 
a explicar una part no menyspreable de les competències 
en valencià de la població entrevistada respecte a la mitjana 
d’Alacant (vegeu la figura 3).

Figura 3. Competències en valencià de la població entrevistada

Font: Cens de 2001 i ERV-2007.

Segons el cens de 2001, un 22,8 % de la ciutadania d’Alacant 
declarava no entendre el valencià. Tanmateix, dels progenitors 
entrevistats no arriba a l’1 % la població que es declara total-
ment incompetent en valencià; de fet, un 88,2 % diu enten-
dre’l bastant bé o perfectament. Si pugem el nivell d’exigència 
competencial, en el cens un 26,5 % declarava saber-lo parlar, 
un 31 % saber-lo llegir i un 14,4 % saber-lo escriure.

Els progenitors de l’ERV-2007 superen significativament 
estos nivells i un 37 % declara saber parlar-lo perfectament, 
un 48 % saber llegir-lo perfectament, i un 22 % saber escriu-
re’l perfectament. No sé si cal que recorde que quan mesu-
rem enquestes, el que mesurem són representacions, no 
són coneixements efectius o objectius, sinó les percepcions 
que tenen els mateixos entrevistats sobre els seus coneixe-
ments. En qualsevol dels casos, si estan sobrevalorats, ens 
trobem amb una població amb una autoestima elevada, la 
qual cosa no està gens malament per a afrontar un context 
relativament complex.

Respecte als usos, aquesta població de progenitors 
d’alumnes també els presenta elevats en comparació amb 

la mitjana poblacional d’Alacant. Ara bé, els usos són escas-
sos en comparació amb els del castellà (vegeu la figura 4).

Figura 4. Usos dels progenitors dels alumnes entrevistats 

En termes generals, s’observa que, pel que fa als usos 
orals:

a) En tots els àmbits de relació, les pràctiques mono-
lingües en castellà són majoritàries, especialment en 
les grans superfícies i al carrer amb desconeguts. Els 
espais on hi ha menys presència d’aquest monolin-
güisme castellà dels progenitors és amb els amics i 
amb els companys de faena.

b) Eixe menor monolingüisme castellà, però, s’explica-
ria pels relativament més elevats usos bilingües que 
els progenitors fan amb els amics i els companys de 
faena, especialment amb els amics. 

c) Amb tot, és destacable que l’àmbit de relació amb 
major monolingüisme en català dels progenitors és a 
casa, amb un 18 %, i després amb els companys de 
faena.

Contrasta aquest últim punt amb les dades que pro-
porcionen les enquestes sociolingüístiques. He extret la 
mostra de la ciutat d’Alacant de l’enquesta del SIES de 
2005, que consistia en unes 350 entrevistes, i només el 
0,7 % de la població de la ciutat declarava que usava el 
valencià a casa, quan en la mateixa enquesta del SIES 
de l’any 1995 l’usava un 10 %. És arriscat fer la compara-
ció en aquestes condicions perquè l’enquesta del SIES no 
estava dissenyada per a desglossar la ciutat de la resta de 
la regió d’Alacant, però la distància tan gran entre 1995 
i 2005 fa sospitar que hi ha hagut un descens i que ha 
estat sever.

Pel que fa als usos escrits del català, cal destacar que els 
progenitors de l’alumnat dels PIL d’Alacant:

a) Declaren llegir llibres amb una freqüència molt ele-
vada, en comparació amb les dades de lectura de la 
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població: un 67,4 % declara que llig llibres en català i 
un 12 % diu que llig també revistes. Pràcticament ningú 
no declara no llegir res en català (vegeu la figura 5).

Figura 5. Dades de lectura en català de la població enquestada

b) Pel que fa a l’escriptura, més de la meitat diu que escriu 
en català, a la qual cosa afegeix que ho fa principal-
ment per raons del treball, però amb la mateixa fre-
qüència en relació amb l’escola: ajudar en els deures 
dels fills, enviar notes al professorat, etc. A partir d’aquí, 
les freqüències ja baixen, però hi ha un conjunt relati-
vament elevat, en relació amb la mitjana de la població 
alacantina, que escriu en català (vegeu la figura 6).

Figura 6. Capacitat d’escriure en català i raons per a fer-ho per 
part de la població enquestada

c) Ara bé, cal destacar que pràcticament un 17 % 
declara escriure en valencià sempre, ja que la consi-
dera la seua llengua. Es tracta d’una raó de caire més 
identitari, ideològic o militant.

Respecte a les valoracions, o representacions, en la pre-
gunta sobre l’ús actual del valencià a Alacant, per als progeni-
tors és una obvietat que el valencià s’usa poc a la ciutat: pràc-
ticament nou de cada deu progenitors així ho afirmen. És a 
dir, que tenen una percepció de carència (vegeu la figura 7). 

Figura 7. Percepció de la població enquestada sobre l’ús actual del 
català a Alacant

En relació amb el pas del temps, tres de cada quatre 
pensen que el valencià s’usa més o igual ara que fa uns 
anys; malgrat que les dades diuen que passa el contrari (és 
a dir, que s’usa menys). Potser l’explicació està en el fet que 
els subjectes veuen que ells mateixos usen més que abans 
el valencià amb els fills i generalitzen aquesta evolució 
familiar a la de tota la ciutat. Caldria aprofundir en aquestes 
dades, creuant-les o fent-ne algunes depuracions, per veri-
ficar realment a què respon açò perquè la seua percepció 
no s’adiu amb les dades de què disposem.

Respecte a les perspectives de futur, també tres de cada 
quatre mantenen que el valencià s’hauria d’usar més en el 
futur a Alacant. Això és bastant general al País Valencià, per 
bé que els progenitors de l’alumnat alacantí superen les mit-
janes valencianes. El fet de tenir fills que van a l’escola en 
valencià també hi ha de tenir alguna a cosa a veure ja que els 
progenitors valoren el capital lingüístic que els estan donant. 
Si cregueren que en el futur se parlarà menys, no tindria 
massa sentit per a ells eixa resposta (vegeu la figura 8).

Figura 8. Percepció sobre els usos del valencià respecte al passat i 
desig d’ús en el futur

En termes econòmics, ens trobem davant d’un tipus de 
mercat lingüístic amb escassetat d’oferta o excés de demanda, 
la qual cosa sol generar mercats negres, mercats soterrats 
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d’intercanvi —lingüístic, en aquest cas— i increments d’inflació, 
que són com pujades d’emoció. És una explicació que s’adiu 
bastant bé amb la situació acalorada que de vegades prenen 
les discussions lingüístiques al País Valencià i les dades que 
tenim de valoracions sobre el futur són bastant favorables a 
l’ús de la llengua tot i que després no s’use realment.

Entrem ara en el bloc relacionat amb els intercanvis en 
valencià dels progenitors. Davant la riquesa i complexitat 
de les dades, he intentat dibuixar una mena de gràfic d’in-
teraccions amb els percentatges de resposta d’ús monolin-
güe en valencià («Sempre en valencià» i «Generalment en 
valencià»). El gràfic que segueix s’ha de llegir de la manera 
següent: en el mig hi ha l’entrevistat i les fletxes de doble 
sentit impliquen la doble pregunta: «Com li parlen a vostè 
(els avis paterns, per exemple) i com parla vostè (als avis 
paterns)?». Més a prop de cada personatge de la família hi 
ha els percentatges de l’ús que li correspon (en què emet). 
Per tant, tots els percentatges centrals corresponen a les 
emissions de l’entrevistat (vegeu la figura 9).

Figura 9. Esquema de les interaccions orals en català dels subjectes

Una primera visió de l’esquema ens pot donar la impressió 
que el valencià es perd generacionalment, ja que els entre-
vistats —els progenitors de l’alumnat, no ho oblidem— parlen 
amb més freqüència amb els propis progenitors (21 % i 
21,7 %) que els fills amb ells (19,6 %). De tota manera, a qui 
—amb major freqüència— es dirigeixen els entrevistats en 
valencià és als fills, amb la qual cosa eixa primera impressió 
de retrocés generacional pot ser enganyosa, atès que els 
entrevistats perceben, i així ho manifesten, que parlen més 
als fills en valencià que els propis progenitors el parlaven 
amb ells. Els progenitors dels entrevistats s’hi adreçaven en 
valencià en un 20,3 %, mentre que ells s’adrecen en valencià 
als fills en un 23,1 %. Excepte els avis, tota la resta, es diri-
geixen a l’entrevistat en valencià amb menor freqüència que 
l’entrevistat a ells, i la menor freqüència es produeix amb la 
parella. El que crida més l’atenció és que l’entrevistat sempre 
parla més en valencià amb la resta dels familiars que l’en-
volten que els familiars amb ell; potser estiguem davant de 

l’amor propi o autoestima, excepte en el cas dels avis. També 
crida l’atenció que la menor freqüència d’intercanvis en 
valencià, en un sentit o un altre, es produeix amb la parella.

Si especifiquem més —perquè fins ara he agafat només la 
part de valencià—, en la figura 10 podem observar els usos 
monolingües en castellà, els usos monolingües en valencià 
i els usos bilingües. 

Figura 10. Usos monolingües en castellà o en valencià i bilingües 
dels progenitors

Els entrevistats, amb qui són menys monolingües en cas-
tellà, és amb els fills; en canvi usen més el castellà amb els 
altres membres de la família, especialment amb la parella. 
Però eixa reducció no se soluciona amb un monolingüisme en 
català, sinó amb un bilingüisme castellà-català, que és supe-
rior en la relació amb els fills que amb els altres membres de 
la família. És destacable l’ús escàs del català entre la parella i 
l’entrevistat. Hauria de fer-nos parar atenció la gran distància 
que hi ha a la llar on trobem els extrems: parella i fills. 

Passem ara a veure si els entrevistats han rebut ensenya-
ment en valencià (vegeu la figura 11).

Figura 11. Proporció de subjectes que ha rebut ensenyament en 
valencià i modalitat
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El 71% diu que ha rebut assignatures en valencià i un 
26 % que ha rebut l’assignatura de valencià. Pensem que 
són gent que molt majoritàriament ha anat a la universitat. 
Cal aclarir, però, que molts progenitors no entenien que la 
pregunta del qüestionari volia cenyir-se al període d’esco-
larització de primària i secundària. Per això és probable que 
molts hagen contestat per assignatures en valencià que han 
tingut a la universitat, ja que no és normal que la població 
general de més de quaranta anys declare haver tingut algu-
nes assignatures en valencià en una proporció tan elevada 
(pròxima al 80 %) i que les generacions de menys de qua-
ranta anys declaren haver tingut el valencià com a assigna-
tura, en una proporció de tres quarts.

Vegem ara en la figura 12 quins han estat els intercanvis 
lingüístics familiars dels entrevistats quan anaven a escola.

Figura 12. Intercanvis lingüístics familiars dels subjectes durant 
l’escolarització

En principi, s’hi entreveu un cert retrocés dels usos en 
el temps, és a dir, com parlaven els familiars quan el sub-
jecte era menut en distintes combinacions. Una seqüencia-
ció de freqüències de més a menys valencià donaria l’ordre 
següent: progenitors-avis, progenitors-familiars, progeni-
tors-amics, progenitors entre ells, progenitors-fills i ger-
mans entre ells.

Examinem ara per què porten els entrevistats als fills a 
una escola d’immersió lingüística? Les dues primeres raons 
adduïdes amb major freqüència són (1) perquè és un centre 
públic i (2) perquè és a prop de casa o hi està ben comuni-
cat. Cal tenir present que els que contesten aquestes dues 
raons poden ser els mateixos ja que podien donar fins a 
tres raons. En tercer lloc apareix una de les motivacions que 
hauríem esperat com a primera: l’ambient provalencià del 
centre. En quart lloc, hi ha el prestigi del centre, i en cinquè, 
el compromís dels mestres amb l’ensenyament. Ja a molta 
distància, hi ha una elecció forçosa del centre, fet que ha 
afectat només el 2,8 % dels progenitors. En suma, hi ha tres 

raons per damunt del 40 % de respostes, dues d’instrumen-
tals, és centre públic i és proper —quasi la meitat del proge-
nitors—, i una d’ideològico-identitària, té un ambient prova-
lencià (vegeu la figura 13).

Figura 13. Raons al·legades pels subjectes per a dur els fills a una 
escola PIL

Una altra pregunta demanava si hi ha hagut alguna mena 
de consell als entrevistats per a haver dut els fills a una 
escola en català. Més de la meitat contesten que abans 
de decidir-ho havien recaptat el consell d’algú (vegeu la 
figura 14).

Figura 14. Proporció de subjectes que s’han deixat aconsellar per a 
dur els fills a una escola en valencià

Dels que han respost afirmativament, destaquen els que 
diuen que els va aconsellar un professional no relacionat 
directament amb l’ensenyament (psicòleg, polític o profes-
sorat). Supera aquest grup el que diu que va rebre con-
sells d’altres progenitors d’alumnes; en aquest punt hem de 
sumar els progenitors que porten els fills a altres escoles i 
els qui els porten a la mateixa escola que els subjectes van 
acabar triant. Si sumem aquests percentatges i hi afegim 
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els d’altres familiars que també són progenitors que duen 
els fills a escoles en valencià, superen la meitat; és a dir, el 
consell més seguit és el dels progenitors que ja duen els 
fills a escoles en valencià. És a dir, la captació d’alumnat 
en aquestes escoles es produeix per mitjà d’una xarxa de 
comunicació entre progenitors; dit amb altres paraules, el 
boca-orella. I això, més enllà de les campanyes institucio-
nals, i, fins i tot, per davant del consell dels professionals: 
els assessors de la Conselleria, el director del centre, etc., 
factors que són comparativament d’influència més reduïda 
(vegeu la figura 15).

Figura 15. Quins han estat els consellers dels subjectes?

La qüestió següent és fins a quin punt tots els fills d’una 
parella van a la mateixa escola. Les dades mostren que, 
majoritàriament, una mateixa parella porta o ha portat tots 
els fills a una escola en valencià. Només un 19 % no ho fa 
(vegeu la figura 16).

Figura 16. Assistència de tots els fills a la mateixa escola en valencià

Els qui no porten tots els fills a l’escola en valencià és 
perquè els altres fills encara no han entrat en edat escolar 
o bé perquè en el moment no hi havia oferta per als fills 

majors. És a dir, si els progenitors no duen tots els fills a la 
mateixa escola és per variables independents de la pròpia 
voluntat (vegeu la figura 17).

Figura 17. Raons per les quals no tots els fills van a la mateixa escola 
en valencià

La pregunta següent és sobre els usos a casa segons 
els diferents contextos, àmbits o relacions que s’hi poden 
donar. Presentem les dades com a resultat d’un creuament 
entre els usos que es fan ara i els que es feien abans amb 
l’objectiu de veure la transferència d’usos d’una situació a 
l’altra. no és el resultat de preguntar als progenitors si el 
català s’usa més o menys que abans, sinó que és el resultat 
de preguntar-los per separat en quines situacions s’usa ara 
i en quines s’usava abans. A partir d’ací hem calculat quina 
és la diferència entre la resposta a una pregunta i la res-
posta a l’altra. En la figura 18 apareixen representats els qui 
han anat cap a majors usos del valencià.

Figura 18. Diferència entre els àmbits d’ús del català pretèrits i pre-
sents del català

El context més freqüent, però amb diferència, és quan 
els progenitors ajuden els fills a fer els deures a casa. El 
segon en freqüència té també relació amb l’àmbit esco-
lar, perquè és quan els progenitors lligen o conten histò-
ries als fills. I el tercer és el més genèric «entre vostè i els 
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fills». La resta d’ocasions baixen en escala fins a arribar a 
l’ús casolà més baix: amb la parella. Només el 3,7 % dels 
entrevistats han declarat que ara, amb l’altre membre, han 
pujat respecte a èpoques anteriors en l’ús del valencià. En 
qualsevol dels casos, es produeix un increment de l’ús en 
la llar. Cal tenir en compte així mateix que, com a terme 
temporal de comparació, es refereix al moment anterior a 
portar els fills a l’escola en valencià, però el fet que els 
progenitors entrevistats sempre hagen portat els fills al PIL 
redueix aquest període cronològic. Sí que s’ha notat dife-
rència positiva en la freqüència de sintonitzar la ràdio i la 
TV en valencià, que és d’un 49 %, dada que no apareix en 
aquest últim gràfic.

A la pregunta de si els progenitors pensen que els fills 
continuaran els estudis en valencià, tres de cada quatre 
pensen que sí, però un 22 % diu que no. Els motius per 
a no continuar els estudis en valencià no es deuen a la 
voluntat dels progenitors, sinó a la manca d’oferta. El futur, 
doncs, depèn de l’entorn en el qual conviuen (vegeu la 
figura 19).

Figura 19. Expectatives de continuació dels estudis en valencià i 
raons d’una creença negativa

La captació d’alumnat nou per a l’escola en valencià és 
cosa dels progenitors actuals. Tres de cada quatre proge-
nitors diuen que ho han intentat amb els fills dels altres i, 
d’aquests, huit de cada deu diuen que han tingut èxit en 
l’intent. Això ens demostra que hi ha una circulació fluida de 
la informació entre els progenitors vells i els nous. Hi ha, evi-
dentment, una xarxa de capital social i de confiança entre 
els progenitors. Això vol dir també que els lligams entre 
aquestes persones no són passatgers, sinó que tenen certa 
solidesa social (vegeu la figura 20).

Figura 20. Captació d’alumnat nou per a les línies en valencià i grau 
d’èxit assolit

Finalment, altres preguntes del qüestionari dels progeni-
tors requerien l’opinió sobre una sèrie de temes relacionats 
amb l’escolaritat en valencià dels fills (vegeu la figura 21).

Figura 21. opinions dels progenitors en relació amb l’escolaritat en 
valencià dels fills 

Hi ha dos qüestions amb quasi completa unanimitat per a 
manifestar-se en contra: «Els seus fills no poden amb el nivell 
de valencià»: quasi deu de cada deu no hi estan d’acord. 
Tampoc no hi estan —quasi nou de cada deu— a afirmar 
que «El castellà dels fills es ressent de l’escola en valencià». 
També hi ha desacord elevat en les afirmacions «Les escoles 
en valencià són una pèrdua de temps si no tenen continuï-
tat» i «L’escola en valencià és la meua preocupació principal». 
n’hi ha una en què es mostren clarament d’acord: «Es parla-
ria poc valencià a casa si els meus fills no anaren a l’escola 
en valencià»: quasi el 60 % s’hi mostra d’acord; és a dir, si els 
fills no estigueren matriculats en el PIL, a casa es parlaria 
menys o molt poc en valencià. Per acabar, n’hi ha dues que 
divideixen completament l’opinió dels progenitors: «L’escola 
en valencià és un món nou per a mi» i «La majoria de proge-
nitors no tenen el valencià com a interès principal».
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2. Qüestionari de l’alumnat

Passem al qüestionari de l’alumnat de primària, que era molt 
més reduït i amb respostes simples: «valencià» o «castellà». 
Sobre la tipologia de subjectes, cal dir que hi ha més xique-
tes que xiquets, que pràcticament tots han nascut a Alacant 
o en algun municipi de parla catalana i que els progeni-
tors són originaris d’Alacant. En la figura 22 podeu veure un 
esquema paral·lel al que hem construït per als progenitors 
(vegeu la figura 9) amb la direcció dels usos entre la família. 
És més simple perquè els xiquets no tenen ni parella ni fills. 
Novament, hi ha sumes de percentatges que fan més de 
cent perquè han respost a voltes que usen valencià i caste-
llà amb un mateix familiar.

Figura 22. Esquema i direcció dels usos lingüístics de l’alumnat

Hi ha certa contradicció entre l’enquesta dels progeni-
tors i aquesta: en aquella els progenitors declaraven que 
els fills els parlaven valencià amb menor freqüència que ells 
als fills, mentre que ací, l’alumnat diu que parla als proge-
nitors en valencià amb més freqüència que a la inversa. De 
nou les persones entrevistades (diuen que) parlen amb més 
freqüència valencià que els interlocutors, com apareixia en 
l’enquesta dels progenitors.

Respecte als àmbits d’ús del valencià de l’alumnat, en el 
95 % dels casos la pràctica majoritària del valencià és en 
les classes amb el professorat. A classe també, però amb 
els companys, ja baixa a més de la meitat de les respostes, 
i continua baixant quan entrem a les activitats extraesco-
lars (prop del 30 %). Els majors usos declarats de valen-
cià es donen, doncs, en entorns relacionats amb l’educa-
ció, reglada o no (a classe i en activitats extraescolars). 
Quan eixim de l’escola («Per telèfon», «Amb familiars», «Fent 
esport», etc.), trobem percentatges més baixos, però encara 
és més baix quan tornem a un context escolar molt concret: 
al pati, que mostra el percentatge més baix de tots, amb un 
6,2 %. Aquesta és la dada rellevant; no apareix en la figura 

23, però la pràctica del castellà suma un 98 % (ambdós per-
centatges sobrepassen el 100 % perquè hi ha qui contesta 
que al pati usa totes dues llengües).

Figura 23. Usos de l’alumnat amb diferents persones i situacions 

Font: Enquesta revernaculització (alumnes). Alacant 2007

Pel que fa a les audiències televisives, destaquen Antena 
3 i Tele 5. Les televisions pròpies, amb els territoris que 
tenen el català com a llengua, acumulen un 10 % (tenint 
en compte Canal 9 i Punt 2, on la programació infantil és en 
valencià) (vegeu la figura 24).

Figura 24. Preferències televisives de l’alumnat

Pel que fa a lectura, no consta en la figura anterior, però una 
mica més de la meitat de les mencions a llibres llegits recent-
ment (53 %) correspon a títols en valencià; és clar que poden 
ser lectures escolars. Quant a la música en la nostra llengua, 
només un 2 % es correspon a grups musicals que canten en 
català. La resta de mencions no són totes per a grups en cas-
tellà, sinó que un 20 % correspon a altres llengües.
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Finalment, vegem quines són les expectatives de futur. És 
cert que parlar de representacions en els xiquets és com-
plicat. De totes maneres, en les dades es reprodueix l’ex-
periència recent de les persones entrevistades, perquè les 
dos expectatives més nombroses són en l’institut, on nou de 
cada deu alumnes esperen continuar o creuen que usaran 
el valencià en l’institut i, la segona, huit de cada deu, a la 
universitat. La resta d’àmbits, extraacadèmics tots, ja baixa 
molt. Són dos espais escolars —parlem de gent que està a 
l’escola i encara no sap res dels altres mons— i els sembla 
que continuaran fent-ho en valencià quan progressen en 
els estudis (vegeu la figura 25).

Figura 25. Expectatives de l’alumnat pel que fa a l’ús futur del valencià

Font: Enquesta revernacularització (alumnes). Alacant 2007

Les conclusions que podem extraure de les dades expo-
sades són les següents:

• Hi ha una selecció social dels progenitors que trien 
escoles en valencià.

• Això implica un compromís —dels progenitors amb 
els fills— d’ensenyament i de transmissió lingüística 
perquè hem observat que amb els que més parlen en 
valencià és amb els fills. 

• Aquest compromís no és necessàriament militant 
ni solament identitari, sinó que pot anar associat a 
altres consideracions.

• Sembla dibuixar-se el funcionament de xarxes de 
progenitors i familiars com a transmissors i mitjan-
cers en la captació dels nous estudiants. Certament 
són xarxes reduïdes (hem entrevistat 150 progeni-
tors com a representants de les 2.000 famílies que 
hi ha implicades en l’ensenyament en valencià).

• Aquesta pràctica educativa té un efecte de reducció 
de les pràctiques monolingües castellanes. És a dir, 

té un impacte en els usos del castellà com a llengua 
exclusiva.

• L’efecte major que observem és l’increment de les 
pràctiques bilingües. Com veiem, no hi ha increment 
sobre un monolingüisme valencià.

• Això provoca que s’ature, si més no, el creixement 
intergeneracional del monolingüisme castellà. De fet, 
hem vist que s’ha reduït, però, per curar-nos en salut, 
val més afirmar que s’atura.

• Resta pendent la translació dels usos escolars (majo-
ritàriament en valencià) a altres espais socials, com 
el pati o altres. Caldria veure quines estratègies es 
poden dissenyar perquè l’augment que ja es dóna de 
l’ús familiar transcendisca a altres àmbits.

3. Debat

Lluís Català: obrim el torn de preguntes. Sobre el tema de 
l’optimisme dels progenitors i els fills, heu fet una selecció 
de les preguntes, però hi havia un indicador en els progeni-
tors que parlava sobre com veien les relacions dels xiquets 
fora de l’escola, és a dir, si eren en valencià o en castellà.

Rafael Castelló: Parlava dels amics: «Quina proporció dels 
amics dels seus fills van a l’escola en valencià?». Eixa dada 
no l’he donat, però la proporció de progenitors que decla-
raven que els fills tenien el 100 % o el 75 % en escoles en 
valencià era bastant elevada.

Lluís Català: Era sobre el 70 %, però després fora de l’es-
cola hi ha fins i tot un empat, ja es parla en castellà.

Rafael Castelló: Sí, però una cosa és dir que els teus amics 
van a la mateixa escola que tu i una altra cosa és dir en 
quina llengua hi parles. El que no podem fer és deduir que 
parlen entre els amics de diferents escoles en valencià pel 
fet que són del programa PIL. La pregunta no demana per 
la llengua que parlen entre aquests amics.

David González: I la majoria dels amics van a la mateixa 
escola.

Joan Pere Le Bihan: I al pati, amb el mestre, què parlen? 

Rafael Castelló: Eixa pregunta falta, no l’hem feta. 

Josep Forcadell: Cal tenir present que estem parlant d’un 
univers molt concret: a la ciutat d’Alacant, com a molt, 
s’arriba al 12 % dels xiquets de primària que estudien PIL 
en l’escola pública, i el 6 %, pam dalt pam baix, perquè 
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ValEnCià En l’intstitut

En El FutuR, CREu quE usaRà El 
ValEnCià amb altREs FamiliaRs
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En El FutuR, CREu quE usaRà El 
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En El FutuR, CREu quE usaRà El 
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ValEnCià al sEu tREball
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la Conselleria no facilita dades, del total dels que van a 
primària (pública més privada). Per tant, estem parlant de 
2.000 alumnes de la ciutat d’Alacant, que ja és important. 
Sí que hi ha una xarxa de progenitors que reforça que els 
xiquets vagen a línia en valencià; sempre hi ha gent que se 
saluda pel carrer; són familiars i coneguts i, per tant, els 
xiquets estan en un món relativament normal i no se senten 
estranys perquè els amics també van a línia. L’Administra-
ció no fa res. Al contrari, bloqueja, prohibeix, impedeix,  no 
facilita que les famílies sàpien que hi ha una oferta pública 
de qualitat —tot i la misèria de l’ensenyament públic—, però 
sí que és cert eixe 21 %, ja que el professorat està molt 
implicat. D’altra banda, hi ha una cosa que no heu dit: els 
progenitors que porten els fills a PIL tenen un compromís 
amb l’educació. no amb la militància ideològica o identità-
ria, sinó que a causa d’una sensibilitat especial per l’edu-
cació —i pel multilingüisme, fins i tot— dels fills. És a dir, tot 
i l’actuació contrària de l’Administració, hi ha 2.000 xiquets 
a la ciutat d’Alacant capaços d’anar a una escola relativa-
ment normal. I ser normal vol dir que tenen ensenyament en 
valencià. És veritat que al pati no es parla valencià perquè 
això és el que és normal a la societat alacantina, que es 
parle en castellà, fins i tot dins de casa entre progenitors 
sensibles. És normal que ells reproduïsquen allò que és de 
veritat, que són els models que aprenen, les normes d’ús 
que estan vives al carrer. Això implica que el professorat 

està ensenyant una cosa que no els serveix per a res com 
no siga per a canviar unes normes d’usos reals de la socie-
tat. Per tant, el que hauria de fer el professorat és fer les 
classes al pati, fer les classes al carrer i a la societat i no 
dins de l’aula, intentant reproduir una informació o una cul-
tura o unes normes de comportament artificials que són les 
que marca el temari, els objectius, el sistema educatiu. Els 
xiquets no són anormals; ells són normals. El que és anor-
mal és el sistema educatiu o el que s’ensenya dins de les 
escoles. Ara parle més com a president d’una AMPA que 
no com a llicenciat o com a amic. Una cosa que no sé si 
heu dit: la llengua primera o la llengua en què es va conèi-
xer la parella és molt difícil de canviar. Encara que siguen 
progenitors molt compromesos amb l’educació multilingüe 
o en valencià dels fills, si entre ells s’han parlat, s’han cone-
gut en castellà o en una altra llengua, difícilment canviaran 
en les relacions espontànies i habituals dins de casa, però 
parlaran en valencià amb els fills.

Rafael Castelló: He de confessar que he viscut en una 
família bilingüe des de sempre: l’àvia era originària d’Aiora 
i parlava castellà, els meus progenitors treballaven tots dos 
i em va socialitzar ella en castellà. Per tant, la llengua en 
què em van ensenyar a parlar era el castellà, i després jo 
vaig canviar de llengua a l’escola, perquè aleshores pas-
sava al revés: a classe parlàvem tots en castellà i, quan 

Ponència de Rafael Castelló (al centre) 
i David González (a l’esquerra). Al fons 
hi ha el presentador i moderador, Lluís 
Català
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eixíem al pati, parlàvem tots en valencià. Passava al revés: 
tots menys jo. Quan va arribar aqueixa edat de l’adolescèn-
cia en què comences a construir i prendre les decisions de 
la teua identitat, jo vaig canviar de llengua. Sabia parlar-la, 
el que passava és que no la practicava, però estava immers 
lingüísticament en un lloc —Carcaixent, la Ribera Alta—, on 
era el que se sentia. I a casa també, perquè els meus pro-
genitors entre ells parlaven en valencià, és a dir, que no 
m’és aliena aquesta experiència. En el cas que tu poses 
ens trobem amb progenitors que parlen entre ells en cas-
tellà i que intenten parlar als fills en una altra llengua. En 
ma casa això ha passat sempre, i, fins i tot, hi va haver un 
moment que vaig identificar els membres femenins de ma 
casa parlant entre ells en castellà i els membres masculins 
parlant entre ells en valencià. En un dinar: quan un se diri-
gia... segons el sexe o gènere del parent, del germà, pare, 
o segons si era home o dona, hi havia com una espècie de 
xip que canviava d’una llengua a l’altra. Ho deia simplement 
perquè em va cridar l’atenció aquesta dada: fan un esforç 
important amb els fills. Quan resulta que al llarg de la vida 
has experimentat, generació rere generació, que l’espai 
d’ús del valencià arriba a la seua màxima expressió quan te 
relaciones amb la parella, i quan et dediques a aconseguir 
que el teu fill tinga uns coneixements i uns usos lingüís-
tics fins i tot superiors als teus, estem davant d’una aposta 
important, d’un valor que hem de tindre en compte, d’un alt 

nivell de compromís d’aquests progenitors amb l’educació 
dels fills, i, en definitiva, amb el seu futur. I em referia a això: 
no tant en negatiu. Els progenitors parlen en castellà amb 
molta freqüència i, malgrat això, quan baixem als fills, diuen 
«No, anem a fer que això canvie o anem a aconseguir que 
els nostres fills siguen capaços d’expressar-se en qualsevol 
moment i en qualsevol situació en qualsevol de les dues 
llengües».

Josep Maria Baldaquí: Sobre l’adscripció social dels pro-
genitors, la meua experiència és que hi ha una proporció 
enorme d’educadors: de mestres, professorat d’institut que, 
perquè coneixen eixe ambient, porten els fills a programes 
d’immersió lingüística. És clar, són persones que d’alguna 
manera són especials pel que fa a la llengua, perquè la llen-
gua és el seu vehicle de treball. Per això la pregunta aquella 
«Heu fet classes en valencià» ha donat eixos resultats. I és 
lògic: és una proporció, segons la meua experiència, potser 
un 30 % de parelles en què un dels dos membres, o de 
vegades els dos treballen en el món de l’ensenyament.

Rafael Castelló: Jo te diria que més. no ho he dit, però 
hi havia diferències en la formació laboral, com ara la pro-
porció de gent que treballava fixa, que era molt elevada. A 
la vista de les dades vaig intuir que possiblement hi havia 
moltes persones que treballaven en l’àmbit de l’ensenya-

Vista parcial del públic assistent 
a la ponència de Rafael Castelló i 
David González. En la primera fila, 
a l’esquerra, hi ha Iñaki Martínez 

de Luna, i darrere d’ell, parcialment 
tapat, Pádraig Ó Riagáin
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ment, pel percentatge de llibres que diuen que lligen, la titu-
lació universitària, etc. Se’t fa com un univers, un món molt 
pròxim, amb unes característiques o afinitats selectives, que 
em recordaven el món dels mestres, del professorat, etc.

Josep Maria Baldaquí: I sobre allò que significa ser bilin-
gües o monolingües. Tu acabes de dir, per exemple, «La 
meua primera llengua és el castellà». Jo això ho pose en 
dubte perquè una persona que l’ensenyen a parlar en cas-
tellà però està sentint diàriament el valencià des de ben 
menut en la família, pot dir que és monolingüe en castellà? 
Aquí hi ha un grau de bilingüisme molt elevat, no? Doncs 
aquest tipus de circumstàncies es donen molt en aquestes 
parelles. I també, al fil de tot això, un altre fenomen que es 
produeix: parelles mixtes en el sentit que una persona és 
castellanoparlant i l’altra no o, segurament, cap de les dues, 
però han après valencià per raó professional, per interès, 
etc., i que quan arriba el moment que han d’educar un fill, 
es plantegen el tema de la llengua, i quan han de dur-lo a 
l’escola, que és un altre moment important, se’l tornen a 
plantejar, que és un tema que simplement ha quedat latent 
molt de temps. Però la seua relació personal ja no canviarà: 
continuaran parlant en castellà. Això es produeix amb mol-
tíssima freqüència. És difícil d’investigar en una enquesta. 
Les relacions lingüístiques són molt més complexes del que 
podem concloure a partir d’una enquesta.

Rafael Castelló: Hi estic totalment d’acord. De fet quan vaig 
decidir que volia parlar en valencià, que volia semblar-me 
als meus en eixa edat (onze o dotze anys), volia ser com els 
meus amics. De fet, va ser una decisió meua. Els que tenien 
problemes després eren els meus companys perquè jo par-
lava perfectament el valencià i ells em continuaven parlant 
en castellà perquè jo havia parlat sempre en castellà. Però 
com que havia estat immers, la fonètica la tenia en l’orella. 
I va ser una decisió: «Ara parlaré en valencià». I als meus 
amics: «Parleu-me en valencià». I la batalla era que t’hi par-
laren. Jo diria llengua materna, llengua primera, etc. jo no era 
monolingüe encara que les meues pràctiques foren així.

Pádraig Ó Riagáin: Dues preguntes: la primera és si teníeu 
possibilitat de connectar les mostres de l’enquesta dels nens 
i la dels progenitors, i la segona, si les dues mostres estan 
fetes a l’atzar i varien per tant els progenitors i els nens en 
relació amb la seva exposició a l’escola.

David González: Pel que fa a l’enquesta dels progenitors, 
tenim els que hi van voler col·laborar. Segur que són proge-
nitors d’alguns dels enquestats, però no hi ha manera d’en-
caixar-los perquè les enquestes eren anònimes.

Pádraig Ó Riagáin: M’interessa conèixer especialment la 
relació que hi ha entre progenitors i nens. Heu analitzat si hi 
ha variació interna en aquest camp?

David González: En el cas dels progenitors, sí, però en el 
cas de l’alumnat, hem anat a enquestar-lo tot excepte una 
xicoteta minoria en què els progenitors no van autoritzar els 
fills, però que és un percentatge prou menut.

Rafael Castelló: Si els progenitors diuen si volen contestar 
o no, es perd aleatorietat.

Josep Maria Baldaquí: Hi ha una raó de disponibilitat, 
també raons ideològiques.
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Josep Forcadell, Universitat d’Alacant: El professor de la 
Universitat de Barcelona F. Xavier Vila i Moreno és especi-
alista en sociolingüística. Posarà damunt la taula una sèrie 
d’interrogants, solucions, alternatives o possibles vies d’ei-
xida o de progressió a partir de les dades que han presentat 
Rafael Castelló i David González.

F. Xavier vila i Moreno

1. A tall d’introducció: què implica revernacularitzar 
una llengua?

El meu objectiu aquí no és repetir les dades que ja s’han 
ensenyat. Tot i que utilitzaré algunes de les dades que ja 
hem obtingut, m’agradaria posar damunt la taula qüestions 
que ens permetin no sols avaluar l’ERV-2007, sinó, a més a 
més, esbrinar els canvis que hi ha d’haver en els programes 
d’immersió —en els programes en valencià — amb l’objectiu 
de fer-los més productius, més interessants per al propòsit 
de la revernacularització. 

Què és revernacularitzar una llengua? És un procés per 
mitjà del qual els membres d’una comunitat lingüística 
subordinada, especialment les noves generacions, tornen a 
adoptar la llengua històricament pròpia de la comunitat com 
a llengua primera, llengua d’expressió habitual i llengua fami-
liar (Ruiz, Sans i Solé, 2001). Podem discutir sobre aquesta 
definició, però sembla que copsa força bé què volem enten-
dre per revernacularitzar: no és estrictament el mateix que 
normalitzar la llengua, no és tampoc el mateix que difondre 

el coneixement de la llengua, difondre’n l’ús en les pel·lícules 
o en altres àmbits, sinó que té a veure amb els usos més 
nuclears a l’hora de parlar del manteniment i la reproduc-
ció d’una llengua, que són els usos interpersonals i, sobre-
tot, la transmissió lingüística intergeneracional. Per tant, si 
poguéssim evitar d’utilitzar el terme revernacularització com 
a sinònim de promoció del català ens faríem un favor per a 
entendre la realitat. I no hi fa res que sigui un terme massa 
tècnic per a utilitzar-lo de cara a la premsa. no hi ha cap 
problema: a l’hora de parlar amb la premsa poden usar-se 
altres mots. Però procurem distingir conceptes. Quan parlem 
de revernacularitzar ens referim a ‘reintroduir com a llengua 
inicial, llengua familiar i llengua habitual, una llengua deter-
minada que s’havia perdut’. Dit d’una altra manera, l’objectiu 
de la revernacularització és (re)construir una comunitat de 
parlants sostenible, és a dir, una comunitat que transmeti la 
llengua com a llengua inicial a les noves generacions, una 
comunitat que, en realitat, no hagi de viure amb respiració 
assistida. Això no vol dir que ocupi tots els àmbits de la socie-
tat en què s’utilitza, sinó que hi hagi una comunitat que sigui 
capaç de reproduir-se fent servir les institucions a l’abast i 
transmeti la seva llengua a les noves generacions, això és 
el que és una comunitat sostenible. La idea de la respiració 
assistida i la reproducció sense assistència copsa bé quin 
hauria de ser l’objectiu al qual hem d’aspirar.

Quan hi ha un procés de substitució lingüística el sistema 
s’encongeix o es desgasta; el coneixement s’oblida —es pro-
dueix la pèrdua de la llengua, perquè, clar, si ja no en tenim 
memòria, senzillament, s’esvaeix, com l’ibèric, que no sabem ni 
si existia—; l’ús es desplaça —el veiem analitzat en un sistema 
de xarxes i àmbits—, i, finalment, pel que fa a les representaci-
ons hi ha un procés de deslegitimació (vegeu la taula 1).

Comentaris per a emmarcar els resultats de l’Enquesta sobre la revernacularització 
del valencià a Alacant
F. Xavier vila i Moreno, universitat de Barcelona
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Taula 1. Els efectes de la substitució lingüística

Dimensions de la llengua Reculada

Sistema Encongiment, desgast

Coneixement oblit

Ús Desplaçament

Representacions Deslegitimació

Si aquest és el procés, què cal fer per contrarestar les 
tendències substitutòries? En primer lloc, cal treballar per 
contrarestar el desgast o l’encongiment del sistema. D’això, 
en planificació lingüística, se’n sol dir la codificació i el cultiu 
de la llengua (Boix i Vila, 1998: 296). En segon lloc, cal tre-
ballar pel que fa al coneixement: si hi ha oblit, el que hi ha 
d’haver és reaprenentatge; però, alerta, el reaprenentatge 
a l’escola té uns condicionaments que no té l’aprenentatge 
com a llengua inicial. En tercer lloc, davant el desplaçament, 
cal que hi hagi reimplantació. I, finalment, davant el camp 
de les representacions, de la deslegitimació, cal que hi hagi 
relegitimació (vegeu la taula 2).

Taula 2. Què cal fer davant la substitució?

Dimensions 
de la llengua

Reculada Recuperació

Sistema
Encongiment, 
desgast

Codificació i cultiu

Coneixement oblit Reaprenentatge

Ús Desplaçament Reimplantació

Representacions Deslegitimació Relegitimació

De nou, les quatre dimensions són diferents i estan intrín-
secament interconnectades. La relegitimació es fa d’acord 
amb un sistema que els parlants aprenen. De vegades han 
d’aprendre determinades opcions: hem d’ensenyar als par-
lants l’increment -eix o -ix? Podem ensenyar la morfologia 
verbal local o estàndard? Això ens ajudarà a la relegitimació 
de la llengua o no ens hi ajudarà? 

2. Què pot fer l’escola per la revernacularització?

Davant d’aquest repte ens hauríem de fer una pregunta: pot 
l’escola revernacularitzar el valencià a Alacant tota sola? No: 
l’escola sola no pot. És important que això ho diguem clara-
ment. No pot ser que frustrem el professorat esperant que 
faci coses que no pot fer i que el cremem. no ens podem 
permetre el luxe de cremar la gent que està a primera línia, 
en una institució, l’escola, que és crucial. La necessitem 
fresca com una rosa. L’escola ha de ser part d’un esforç 
més ampli. L’escola hi pot ajudar, no pas fer tota la feina. 
Aquest és l’error que es va cometre a Catalunya dient «no, 
això ho farà l’escola o l’Administració». Es van passar deu 
anys dient «El català és cosa de la Generalitat». I al final va 
passar el que era inevitable: que la realitat no es transfor-
mava de soca-rel perquè l’escola no podia fer-ho. 

Per tant, ensenyem les cartes: què pot fer, l’escola? Què 
és legítim que li demanem a l’escola? Quins són els efectes 
de la substitució lingüística? En un procés de normalització 
d’una llengua tan minoritzada com el valencià a Alacant, 
l’escola pot funcionar com a eina d’ancoratge per a la comu-
nitat. En el procés de substitució lingüística, la comunitat es 

Xavier Vila al principi de la seua intervenció. Al 
fons, el seu  presentador, Josep Forcadell
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veu dislocada: ja no és legítim que es parli la llengua en 
públic ni que es parli la llengua en relacions interpersonals. 
Hi ha dislocacions que repercuteixen en els usos. A l’hora 
de capgirar el procés de substitució no només necessitem 
xarxes socials; necessitem institucions d’ancoratge. Ho hem 
vist a Irlanda i a Vitòria-Gasteiz: determinades escoles per-
meten reforçar xarxes tènues, però existents. Hi ha llocs on 
feia dos-cents anys que no es parlava gaèlic. Per què? Com 
ho fan les escoles? (vegeu la taula 3).

Taula 3. Beneficis del sistema de línies de l’escola valenciana a Alacant

L’escola com a ancoratge per a la comunitat lingüística

Increment del percentatge de parlants potencials— : dins 
de l’escola tinc més probabilitats de trobar-me algú que 
sàpiga valencià que al carrer.

Reducció d’hostils— : difícilment hi trobarem gent contrària 
al procés de normalització de la llengua.

Port segur per als parlants de la llengua— : espais on hi 
ha una reducció ostensible de l’hostilitat que hi ha 
fora de l’escola; els emigrants d’altres poblacions 
catalanoparlants a Alacant hi troben un «port segur» 
sense solució de continuïtat amb els descendents 
d’alacantins catalanoparlants que no van transmetre la 
llengua i han decidit de recuperar-la.

Reimplantació de l’ús acadèmic— : a l’escola es guanya 
accés a les varietats formals de l’idioma.

Reimplantació de l’ús interpersonal— : en alguns models 
escolars, com és el cas de La Bressola, s’assoleix que el 
pati sigui lloc d’ús del català.

Legitimació de l’ús acadèmic— : l’escola dóna carta de 
naturalesa als usos formals.

Legitimació de l’ús interpersonal— : dóna carta de 
naturalesa als usos informals.

L’escola PoT SER una institució clau per al desenvolupament 
de xarxes socials En llengua minoritzada.

La situació del català a Alacant avui és de forta minorit-
zació en tots els sentits. Com que això ara mateix no sembla 
que hagi de canviar, les línies poden ser clau per al desen-
volupament de xarxes socials en la llengua minoritzada, és 
a dir, en català. 

Mirem, per tant, què es pot fer i ho analitzarem en relació 
amb algunes de les dades de l’ERV-2007. La codificació i el 
cultiu del sistema no són ben bé feina de l’escola, ans  han 
de venir de fora. Per tant, el professorat no hi ha de dedi-
car els esforços, tot i que de les escoles, com de qualsevol 
institució social, surtin alguns elements que modifiquin el 
sistema de la llengua. En el conjunt del domini català, si hi 
ha algun lloc on es fa servir el duplicat de masculí-femení 

per evitar els masculins genèrics, és a les escoles: «Xiquets-
xiquetes, nois i noies, nens i nenes, etc.». Això prové bàsi-
cament de les institucions escolars, entre les quals s’inclou 
també la universitat. Bé, als centres educatius també hi ha 
creacions lèxiques: un sorral, si més no a Catalunya sempre 
és un sorral i no té traducció al castellà, que jo sàpiga. Un 
sorral és un lloc de sorra on juguen els nens als parcs i 
en castellà [el que se sent a Catalunya] també se’n diu un 
sorral. Això ha sortit de les escoles. o la tècnica dels racons. 
Tanmateix, tot això són detalls. Pel que fa a la codificació i el 
cultiu del sistema, l’escola sí que té un paper important en 
la detecció de canvis que tot sovint cal tractar específica-
ment. L’escola és un observatori privilegiat per a la detecció 
precoç i la intervenció ràpida. L’escola està a la trinxera: pot 
detectar amb certa facilitat canvis que s’estan produint en 
marxa. Per exemple, en determinats grups d’infants entorn 
de Barcelona se senten coses com «Qué coses!» [‘Quines 
coses?’]. En els parlars barcelonins, això és una mescla de 
català i castellà sense cap mena de dubte, i només ho tinc 
detectat en parlants molt joves. o coses com dir «A ver, a 
ver» [‘A veure, a veure?’]. Insisteixo: són parlants molt joves, 
que tenen nou anys. I no són tots: són anècdotes. Però són 
anècdotes repetides. L’escola aquí pot detectar i pot inter-
venir-hi abans que això es fossilitzi en el parlar d’una nova 
generació. També hi ha el cas de pillar. Quan vaig recollir 
dades a final de la dècada de 1990, en un treball en què 
vaig enregistrar jocs de pati en cinquanta escoles de Cata-
lunya, pillar pràcticament no va aparèixer perquè no es deia, 
no existia (Vila i Vial, 2000; Galindo, 2006). Es va estendre 
des de la dècada de 1990, per dues vies: juvenil (argòtica) 
i infantil. Les dades hi són. No sé si s’hauria pogut inter-
venir, però sí que s’hauria pogut detectar. I qui diu aquest 
exemple que ara ja hem naturalitzat, fins i tot els adults, pot 
passar a moltes altres formes. En pocs mots, l’escola és un 
observatori, però aquest no és el punt important per a la 
revernacularització.

En segon lloc, l’escola és obvi que pot treballar en el 
reaprenentatge, en la facilitació, que en diu Miquel Pueyo 
(1996). L’escola facilita i proporciona el coneixement, tant 
oral com escrit, de la varietat que volem recuperar. Sense 
aquest reaprenentatge, sense aquesta facilitació, la resta 
de processos no pot funcionar. Per tant, hi ha d’haver una 
insistència en el reaprenentatge. Aquest ja és un dels reptes 
que no estem resolent adequadament a les escoles, ni al 
País Valencià ni a Catalunya; l’aprenentatge ha de partir de 
la base que la llengua és una realitat multifuncional i de 
molts nivells. Té varietats funcionals, té varietats sociocultu-
rals, i això planteja un repte: fins a quin punt arriba la funció 
supletòria de l’escola? És a dir, pot l’escola ensenyar tot allò 
que necessitem des d’un punt de vista lingüístic perquè el 
parlant no se senti desproveït de recursos? Per exemple: pot 

Comentaris per a emmarcar els resultats de l’Enquesta sobre la revernacularització del valencià a Alacant
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l’escola ensenyar a insultar? Ningú no em dirà que insultar 
no és important! Jo, com a pare, dic «Nen, no diguis tal o tal 
altra paraulota!», però insultar és una eina que el nen ha de 
tenir. En determinats contextos, per exemple, si tinc catorze 
anys en un camp de futbol, m’he de poder defensar. Si ho 
sé fer només en una llengua —idea de la competència rela-
tiva— tenim un problema. 

Pel que fa als usos, en tercer lloc, l’escola pot aprofitar 
el seu lloc preeminent en les primeres etapes per introduir 
la llengua com a mitjà no sols vehicular sinó també en les 
relacions interpersonals. L’experiència de La Bressola, en 
condicions molt més difícils que Alacant, demostra que això 
és possible, si més no en l’ensenyament primari. Per acon-
seguir-ho, cal que l’escola aprofiti totes les eines a l’abast:

• Atenció especialíssima en el moment de socialització 
escolar inicial, amb tutoria dins i fora de l’aula, per a 
introduir la llengua no sols amb el professorat, sinó 
també en la relació entre iguals; per a proporcionar el 
lèxic i la fraseologia, i guiar l’alumnat fins al moment 
que funcioni autònomament en català.

• Atenció especialíssima als moments de fractura i 
recomposició de les xarxes socials: la tornada des-
prés de les vacances, la reorganització dels grups de 
classe, etc.

• Aprofitament dels coneixements que els infants porten 
de casa: hi ha infants valencianoparlants natius, no 
natius però productius, n’hi ha de receptius, etc. Cal 
aprofitar aquestes competències per eixamplar-les a 
l’aula.

En tots aquests casos cal no oblidar l’objectiu: reimplan-
tar la llengua diana no sols com a llengua de relació entre 
professorat i alumnat, sinó també entre l’alumnat mateix. En 
sociolingüística parlem de xarxes, parlem de grans àmbits 
(àmbits és la traducció habitual de language domain), parlem 
de tota una sèrie de subdivisions culturals. Deixeu-me que 
us plantegi una subdivisió molt genèrica, que és la d’esferes 
d’ús (vegeu la figura 1). La primera esfera d’ús i socialització 
lingüística dels infants és la família. En la vida quotidiana dels 
infants més petits, la família és pràcticament el tot. Aquesta 
esfera d’ús ben aviat es veu complementada per una altra, 
que és la dels amics i els veïns. En determinades cultures, en 
determinades classes socials els veïns són molt importants, 
en altres són molt poc importants. Hi ha nens de pis per als 
quals els veïns són irrellevants; hi ha nens de carrer per als 
quals els veïns poden arribar a pesar més que els progeni-
tors, però quan parlem d’infants menuts, l’esfera educativa, 
l’àmbit escolar, si voleu, ocupa un espai importantíssim. Aquí 
probablement tenim la gran esfera de vida en què els éssers 
humans ens socialitzem en la nostra societat quan som petits. 
A banda d’això, s’hauria de veure fins a quin punt cultura 

i esbarjo estan separats de la resta de les esferes. I, final-
ment, hi ha una altra esfera, mediàtica i cultural, que tendim 
a sobrevalorar: els adults tendim a pensar que, sobretot, els 
nens petits miren més la televisió del que realment la miren. 
Qui mira més la televisió són els avis. No ens enganyem. De 
fet, els progenitors la miren més que bona part dels infants, 
entre altres coses perquè els enviem a dormir. 

Figura 1. Esferes d’ús lingüístic

És molt difícil de dir quin és el pes de les esferes d’ús 
per a cadascun dels parlants, perquè, òbviament, variaré en 
funció de l’edat, el sexe, l’ocupació, etc. Per exemple, per al 
professorat, l’esfera professional i l’esfera educativa coinci-
deixen. Però per a un adult en relació amb un infant, la pre-
sència del món educatiu és molt reduïda. Sigui com sigui, la 
pregunta aquí rellevant és: en termes de coneixement, pre-
parem els nostres infants perquè puguin desenvolupar-se 
lingüísticament en totes les esferes de la seva vida? Dit de 
manera pràctica: sobretot en règim d’immersió, cal que l’es-
cola trobi maneres de preparar els infants per a molts més 
àmbits que no simplement la interacció amb el professorat. 
És difícil, però també hi hem d’aspirar. 

I us poso un exemple que lliga l’oralitat amb el repte de la 
mulfuncionalitat. A Catalunya, per exemple, no hem detec-
tat ni un sol infant, ni a les escoles on hi ha 100 % de cata-
lanoparlants ni a les que hi ha el 80 %, que sàpiga jugar a 
picar de mans amb cançons en català. Si n’hi havia, tot i el 
seu lligam amb el lleure infantil, s’han esvaït. Per tant, les 
han de fer en castellà. A diferència d’això, l’escola ha ajudat 
a reimplantar les cançons de tria. Jo, quan era petit, pràc-
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ticament només havia après el «Pito pito colorito». Amb les 
meves filles he aconseguit aprendre’n com a mínim dues en 
català. Una em sonava vagament: «Una plata d’enciam ben 
amanida, ben amanida. Una plata d’enciam ben amanida 
amb oli i sal». Doncs bé, totes aquestes eines lingüístiques 
formen part de les eines imprescindibles per a fer que els 
parlants siguin competents en la interacció cara a cara. I 
si no les tenen a l’abast, senzillament no se senten còmo-
des en aquesta llengua. no oblidem, per exemple, que molt 
bona part de la interacció que es fa en els patis és negoci-
ació entre amics, són duels, és competència, és agressivitat, 
és poder. Si llancem els nostres infants a un mercat lingü-
ístic en què no poden defensar-se, recorreran als recursos 
que tinguin a l’abast per sobreviure. I, en el nostre cas, això 
vol dir que es passaran a una altra llengua.

3. Hi ha pràctiques docents que podrien millorar, en 
aquest sentit. 

Els sistemes d’immersió, com la resta del nostre ensenya-
ment, tendeixen a prescindir de l’oralitat tan aviat com intro-
duïm la llengua escrita. Aquest és un greu error. Hem d’ubi-
car la llengua oral en el nucli central de la nostra docència. 
Això no vol dir deixar de banda la llengua escrita. Els psico-
lingüistes tornen a dir últimament que la lectura és proba-
blement l’activitat sociocognitiva que permet adquirir millor 
les unitats lèxiques i determinats registres de la llengua. 
Per tant, hem d’aconseguir que llegeixin. Ara bé, no podem 
fer-ho a costa de l’oralitat. No pot ser que a partir de segon 
o tercer les interaccions de l’infant amb la llengua de l’es-
cola passin a ser, trivials en el seu desenvolupament.

Passem a la reimplantació de l’ús. no ens enganyem: 
reimplantar l’ús en situació de minorització forta és difí-
cil, però és crucial. Si esmercem esforços en escoles d’im-
mersió no és perquè sàpiguen alguna cosa que no els ha 
de servir, sinó perquè puguin disposar d’una eina i la facin 
servir. Recordem: volem crear comunitats autosostenibles. 
El plurilingüisme social existeix. La sociolingüística d’ex-
pressió catalana, a causa de posicions més en voga fa vint 
anys que no pas ara, partia de la base que el bilingüisme 
és substitució. Bé, el bilingüisme social no sempre condueix 
a la substitució; és inestable. El nostre objectiu, com plan-
teja Fishman (1991), és procurar trobar maneres d’estabilit-
zar-lo, d’aconseguir que en situacions com aquesta hi hagi 
una reproducció d’aquest plurilingüisme social, perquè 
el nostre problema ara és que no arribem ni a estabilit-
zar-ne les funcions imprescindibles perquè es reprodueixi 
el català. Com podem treballar-hi en aquest camp? Volem:

• Crear usuaris interpersonals de la llengua X, en aquest 
cas, per al català. 

• Convertir l’escola en una microcomunitat d’usuaris. 
De nou: la nostra aspiració és La Bressola, no és 
quedar-nos on som ara; la nostra aspiració és arribar 
allà. 

• Crear usuaris consumidors en la llengua X.

Comencem pel darrer punt. En el món tradicional, el 
consum cultural —en el sentit que l’entenem avui dia d’in-
tercanvi econòmic— era infinitament menys important que 
avui dia. Avui dia, hem afegit noves esferes de socialitza-
ció i, per exemple, la televisió hi és i hi serà, la premsa hi 
és i hi serà —no sé si en paper o en Internet, però això 
són figues d’un altre paner. Per tant, hem de crear consu-
midors i, efectivament, les dades que es donaven pel que 
fa al consum en català són mínimes en aquest sentit. En 
altres paraules, hem d’aprendre —i des de l’escola hem de 
veure com fer-ho— a connectar amb les xarxes de distri-
bució i consum en la llengua que volem revernacularitzar. 
I això és bastant més complicat que simplement muntar la 
festa de fi de curs i posar-hi Ojos de brujo. Ja ho sé, ja ho 
entenc: per tenir música d’Ojos de brujo només he de bellu-
gar un dit i descarregar-la de la xarxa. Per tant, tot el que 
dic representa més feina. I jo en sóc conscient i qui treballa 
en les escoles d’immersió també n’és, de conscient. Però 
seria molt convenient que l’escola en valencià fes el possi-
ble perquè els infants d’Alacant tinguessin accés al consum 
cultural en català que, si no és per l’escola, difícilment arri-
baran a conèixer.

Passem a analitzar la importància d’aprofitar les xarxes 
socials escolars en xarxes que funcionen en valencià (vegeu 
la figura 2). Quina és la importància de crear dins de l’escola 
una xarxa d’interacció escolar, entre iguals, que funcioni en 
la llengua minoritzada? 

Figura 2. Pes del català per a l’alumnat d’una aula d’immersió sim-
plificada (set alumnes)

alumnat                         doCEnt                        pRogEnitoRs
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Els punts externs foscos representen parelles que tenen 
un fill (punts clars) i li transmeten el castellà, que és la llen-
gua ambiental predominant ara mateix a Alacant. Al centre 
d’aquesta xarxa hi teniu el docent, de color gris fosc. La 
llengua entre docent i alumnes és el català. En aquests 
moments, hem arribat fins a aquest punt, i hem fet molt. 
Vull insistir-hi: hem fet molt. Perquè no sempre s’hi arriba. 
És a dir, hem arribat al punt que la llengua d’interacció entre 
mestres i alumnes és el català (en línia més clara). Tanma-
teix, en el conjunt dels individus, el pes que tenen els seus 
vincles en català és molt limitat. Recordeu: si el coneixement 
està lligat a l’ús i el sistema està lligat al coneixement, i l’ús 
i les representacions estan lligats per a cadascun d’aquests 
infants, la presència del català en tots els sentits té molt 
poc pes en una escola d’immersió. Perquè el model de l’es-
quema és el d’una escola d’immersió. És clar, a què volem 
aspirar com a mínim? 

Es tracta de capgirar els usos lingüístics interpersonals 
entre els membres de la xarxa escolar. En termes de pes del 
català, el canvi de la llengua de relació amb els companys sig-
nifica realment un capgirament absolut de la xarxa de relació 
dels infants. Si ho comparem en termes de producció i expo-
sició, en una aula on només el docent parla valencià amb els 
infants, la producció de català dels infants és tan minsa que 
en el fons, en el pes global, no s’arriba a veure. I l’exposició, 
que és el que el mestre diu a tots, és molt reduïda. 

Finalment, la relegitimació de la llengua recessiva és el 
camp més conflictiu i on no tenim acord la gent que ens hi 
dediquem. L’escola pot combatre els prejudicis lingüístics 
i combatre l’autoodi. El dubte és si realment això es pot 
fer de manera explícita; fins a quin punt es poden incul-
car valors de manera explícita. Hi ha alguns autors que 
pensen que sí. Jo solc pensar que els valors, les legitimitats 
es deriven dels exemples de les pràctiques en ús i no pas 
dels discursos explícits (Cardús, 2000). Per molts motius, 
el primer és que els discursos explícits exteriors a l’escola 
són molt més forts que els pocs que pot generar l’escola 
mateixa. Per tant, s’entra en una lluita desigual de dispo-
nibilitat de discursos. D’altra banda, en el moment en què 
l’escola explicita excessivament que funciona a partir d’uns 
principis, visualitza unes normes contra les quals l’adoles-
cent es pot revoltar amb més facilitat. És a dir, en la mesura 
que hi ha uns principis explícits, és més fàcil la generació 
de contradiscursos. 

4. Estan les línies en valencià a Alacant contribuint a la 
revernacularització de la llengua?

Anem a algunes de les dades que tenim a partir de l’en-
questa feta a les escoles. Funciona d’alguna manera 

l’escola de port segur perquè les famílies de la ciutat 
d’Alacant que volen transmetre el valencià com a llen-
gua inicial als fills s’hi arrecerin? Per exemple, vinc de 
Gandia i m’instal·lo a treballar a Alacant, o sóc d’Alacant 
i he reaprès la llengua i la vull transmetre. Funciona la 
línia en valencià com a port segur per al manteniment de 
la llengua? Les dades de l’ERV-2007 fan pensar que sí. 
Pels motius que siguin, les parelles que ja tenen el català 
com a llengua la transmeten als fills. En la figura 3 teniu 
les diferències d’ús que hi ha entre la llengua que el fill 
diu que el pare li parla i la llengua que diu que ell parla 
al pare. Si el 20 % dels infants diu «El pare em parla en 
català» i el 25 % diu «Jo parlo en català al pare», s’obté 
una diferència de +5. Si fos al revés, que el 25 % diu «El 
pare em parla en català» i el 20 %, «Jo parlo en català al 
pare», hi ha una diferència de –5. La figura 7 és d’incre-
ments i decrements. 

Figura 3. Manteniment intergeneracional del valencià? Diferència 
entre exposició i producció del valencià entre l’alumnat amb pro-
genitors i germans

El marge d’error ens fa dir «sembla que hi ha manteni-
ment». Com a mínim podem afirmar amb certa seguretat 
que no hi ha retrocés; en altres paraules, per a aquest col-
lectiu l’escola serveix de port segur. Això vol dir que aques-
tes escoles s’haurien d’imposar com a repte, primer, que tot 
valencianoparlant que resideixi a la ciutat d’Alacant i tingui 
fills i estigui en disposició i ganes de transmetre el valencià 
acabi anant a raure en una d’aquestes escoles. Això és el 
que han fet les escoles flamenques a Brussel·les i les xifres 
són molt encoratjadores (Janssens, 2007). Cal, per tant, 
aconseguir que el prestigi d’aquestes escoles sigui tant que 
els progenitors ni s’ho plantegin: «Si parlen valencià, és evi-
dent que els portarem a aquestes línies».

Analitzem els espais més sòlids per al català segons 
l’ERV-2007. Si analitzem l’ús exclusiu o compartit, l’ús com-
partit no arriba al 10 % en cap cas. Bàsicament és ús exclu-
siu de valencià (vegeu la figura 4). 
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Figura 4. Ús de valencià (sol o compartit) en diferents situacions 
escolars i extraescolars. Percentatges

Què diuen els infants que fan a les escoles analitzades? 
El 95 % diu que parla en valencià amb el professorat. En el 
sistema de conjunció en català a Catalunya, això no és així 
(Consell Assessor de la Llengua, 2005: 105-141). Probable-
ment estem en, com a mínim, un 20 % de relacions en caste-
llà a Catalunya. Depèn de les escoles, però les escoles amb 
una situació similar a la de les escoles alacantines fa quedar 
en ridícul el percentatge d’ús de català que s’aconsegueix en 
aquests centres catalans. En aquest sentit, en les línies en 
valencià a Alacant s’hauria aconseguit una xifra molt elevada 
d’ús de català amb els mestres. En segon lloc, hi ha un 50 % 
d’ús amb els companys que s’ha de matisar, ja que més aviat 
vol dir: «quan parlo amb els companys davant del mestre, és a 
dir, quan realment el meu destinatari és el mestre i els meus 
companys són destinataris secundaris o oients privilegiats». 
Tot i això, el 50 % és un xifra considerablement alta. 

Tots dos usos —amb docents i amb companys— són supe-
riors al percentatge de catalanoparlants inicials de les esco-
les estudiades, que era de 18,1 % de valencianoparlants, als 
quals calia afegir un 20,1 % de bilingües (vegeu la figura 
4 del capítol de Castelló i González). L’ús de la llengua, en 
canvi, és força més baix en la resta de contextos. Així, quan 
es fan activitats extraescolars, gairebé un 30 % de l’alumnat 
diu que s’expressa en valencià. De tota manera, hi ha un 
percentatge que crida especialment l’atenció, que és l’ús 
de català quan es practica esport. Aquesta xifra és molt 
elevada en relació amb les expectatives. L’esport és una 
activitat interpersonal amb molt poc control dels monitors. 
En el model lingüísticament valencià, jo hauria esperat un 
percentatge inferior. 

Dit d’una altra manera: allà on hi ha la presència d’una 
certa supervisió del mestre estem aconseguint resultats 
considerables; molt millorables en algun cas, amb els com-
panys, per exemple, si ningú diu que no, però Déu n’hi do el 
pes que s’hi ha aconseguit tenir. 

Finalment, els espais més febles per al català són a 
l’hora de dinar i amb els companys al pati i, on estem 
molt per sota de la llengua inicial, com també jugant amb 
els amics; jugant amb els cosins és una altra història: no 
sabem si juguen aquí o en una altra localitat; quan van 
a comprar sols també és per sota de la llengua inicial; i 
els usos amb els veïns reprodueixen les pràctiques socials 
generals de la ciutat i milloren pel que fa l’univers d’in-
fants a Alacant. No em sembla que un 11 % surti al carrer 
i parli en català a l’hora d’anar a comprar sols. Aquesta 
xifra és raonablement considerable en relació amb la resta 
(vegeu la figura 5). 

Figura 5. Espais més febles d’ús del valencià

7. Síntesi i conclusions

Arribats en aquest punt, és hora de sintetitzar. Concreta-
ment, les escoles en valencià a Alacant:

• Semblen funcionar com a ancoratge per a famí-
lies favorables al valencià, cosa que té un cert biaix 
social. Ara bé, més que selecció social, com deia 
Rafael Castelló, hi ha autoselecció: en un context 
en què hi ha possibilitat de tria, una sèrie de pro-
genitors fa un esforç molt considerable i pren una 
decisió sobre la base de motius que tenen a veure 
amb la valoració del valencià. Els progenitors deci-
deixen fer un esforç suplementari i anar a aquests 
centres. Precisament el que cal aconseguir és que 
l’escola sigui més punt d’ancoratge per a més famí-
lies i que totes aquelles que hi siguin favorables, hi 
acabin anant.

• Semblen reeixir a introduir el valencià com a llengua 
vehicular. Ara és hora també de fer observació etno-
gràfica. És possible que les xifres no siguin les matei-
xes, però de moment el català sembla que funciona 
com la llengua d’interrelació dins de l’aula. I, fins i tot, 
en relacions amb companys dins de l’aula.

• Però sembla que no aconseguim que s’incorpori el 
valencià com a llengua d’usos interpersonals entre 
iguals, i, per tant, aquest és el punt que hem de tre-
ballar.
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Quin és l’objectiu que ens hem de proposar per a les 
línies en valencià a Alacant? Que l’escola sigui una eina 
per arribar a crear una comunitat sostenible? Però l’escola 
no pot fer tota la feina perquè, en realitat, una comunitat 
sostenible implica que acabem de crear contextos d’inte-
racció en valencià fins que arriba el moment d’aparellar-se. 
Ara bé, l’escola pot actuar, sobretot, en coneixements i 
usos, i per això cal que aprenguem a explotar una sèrie 
de principis:

Cal invertir bé els recursos. Fishman diu que la història de 
les iniciatives de revernacularització està plena de cadàvers 
de projectes amb molt bones intencions. És allò que l’infern 
està empedrat de bones intencions. Tenim pocs recursos 
i els hem de saber utilitzar. I saber utilitzar en aquest cas 
implica prendre decisions que a la vegada són doloroses: 
«Què prefereixo, invertir els diners per crear comunitat en 
unes poques escoles o eixamplar la presència del valencià, 
anecdòtica, a alguns altres àmbits?». Això ho han de decidir 
els impulsors de les línies. I és una decisió dura i compli-
cada, però que tot sovint s’ha de prendre. La saviesa popu-
lar diu que qui molt abraça poc estreny. 

Cal saber aprofitar els moments de resocialització per 
incidir sobre els usos. La Bressola acull els nens i, quan 
tenen dos o tres anys i s’estan socialitzant per primera 
vegada, insisteix a crear un entorn catalanoparlant. Acom-
panya, no força, els nens a parlar en català. No els imposa 
el català, però crea un entorn tan dens de català que els 
infants s’hi apunten. I això es vigila cada any. Com explicava 
Joan Pere Le Bihan: quan tornen de vacances, es passen 
uns dies treballant, perquè s’han passat dos mesos i mig 
sense parlar en català. Seria el mateix quan es passa de 
P5 a primària. Molts centres canvien les aules, canvien la 
composició, i aquest és el moment d’incidir-hi. Això també 
passa en el pas de cicle inicial a cicle mitjà i de cicle mitjà 
a cicle superior. En molts llocs canvien els integrants de les 
aules. És el moment d’incidir-hi per intentar acostar-nos a 
aquell objectiu.

8. Per a acabar

Cal insistir-hi, doncs: l’escola no pot fer-ho tot, però hi ha 
molt per fer des de l’escola perquè pot fer molt més del 
que fa ara. N’hem d’aprendre tots plegats. El que no podem 
fer és sortir desmoralitzats perquè no hem aconseguit que 
Alacant s’hagi posat a parlar en català de manera massiva 
d’aquí a quinze dies.

La llengua en el fons és una activitat, una cursa. I molts 
de nosaltres de vegades pensem: «Estic cansat: això és que 
no s’acaba mai». Davant la magnitud dels reptes hi ha una 
tendència, comprensible, al desànim. Però diria que el plan-

tejament que cal és justament el contrari. El cataclisme ja ens 
ha passat. Aquesta és la reflexió que es fa a la Catalunya del 
nord, i aquesta és una actitud bastant més intel·ligent que 
no pas plorar les glòries perdudes. El cataclisme ja va passar: 
Brauli Montoya (1996) ja l’ha retratat. D’acord, el franquisme 
va ser fatal per al català a Alacant, i abans del franquisme 
les coses van anar molt malament. Sí: i quina llàstima que no 
descobríssim els ordinadors en el segle Xii. Haurien anat les 
coses diferents. I mireu, la vacuna contra no sé quines malal-
ties encara no ha arribat i altres estan en procés. El cata-
clisme ja ens ha caigut al damunt i ja és hora que comencem 
a refer-nos; no comencem de zero, comencem de molt avall. 
En som conscients i comença la cursa. Amb aquesta pers-
pectiva, les perspectives de futur poden ser més optimistes. 
I insisteixo en una qüestió de perspectiva: compareu els dis-
cursos que fem tot sovint des dels territoris de llengua cata-
lana ubicats a l’Estat espanyol amb els discursos que sentiu 
als bascos, o els discursos que se senten des de la Catalunya 
del nord, o, si ho voleu, escolteu algunes vegades els israeli-
ans, que tenen una llengua en ple procés d’expansió de par-
lants, que encara està sota de la nostra, amb menys parlants 
que la nostra. De vegades jugar amb perspectives diferents 
ens ajuda a relativitzar la nostra posició.
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Debat

Josep V. Forcadell: Hem de tindre respecte i gratitud als 
mestres que el curs 1984-85 van buscar l’alumnat per a 
poder crear la primera escola en valencià, la primera línia 
al col·legi Enric Valor. Entre aquests, podem comptar amb 
la presència d’Enric Pellín, el qual, amb altres mestres i pro-
genitors, va crear un grup mínim de catorze, quinze, setze, 
dèsset persones per a començar aquell estiu de l’any 1985, 
quan la llei ja permetia l’ensenyament en valencià. I la grati-
tud també ha d’adreçar-se a tots els mestres que han treba-
llat i que estan treballant en les escoles en línia en valencià 
a la ciutat d’Alacant. Hem de demostrar aquest agraïment 
analitzant bé, passats estos anys d’experiència, quins èxits 
s’han aconseguit, com deia F. Xavier Vila i Moreno en l’anà-
lisi que ha fet, parcial i molt completa, des de fora, perquè 
des d’Alacant puguem continuar. Per tant, el que hem de 
fer, com a persones implicades en la revernacularització del 
català a la nostra ciutat, és veure quines coses són priori-
tàries, què es pot fer realment, com podem ajudar com a 
progenitors, com a ensenyants, com a alumnes, o com a 
exalumnes, com a persones, com a ciutadans, en aquest 
procés de reforçar l’escola perquè siga més eficaç. I també 
hem de ser molt exigents a no demanar a l’escola coses 
que l’escola no ha de fer o, almenys, les escoles que fan 
ensenyament en valencià no fa falta o no és prioritari que 
facen. La ciutadania o la civilitat, o la bona educació s’han 
de treballar, però no és precís que les escoles que fan línia 
ensenyen com circular, en cotxe o a peu, per la ciutat. 

Ara bé, hem d’aprofitar tots els recursos i les genialitats 
personals de tot el professorat i ajudar-lo a potenciar les 
seues millors habilitats i les seues millors capacitats. Si un 
mestre pot desplegar adequadament en la seua vida dins 
de la classe i en tot l’entorn escolar l’afició a les plantes o 

qualsevol aspecte de la música, del teatre, dels audiovisuals, 
hem d’animar-lo perquè puga fer-ho, perquè totes aquestes 
activitats les farà amb molta il·lusió, contaminarà l’alumnat 
d’aficions i d’afecte per coses de la vida real i, segurament, 
l’alumnat tindrà una formació complementària molt més útil 
per a tots els usos complementaris, per a tots els àmbits 
d’ús, molt millor que si sols es dedica a ensenyar-los d’una 
manera freda i repetitiva qüestions de gramàtica, o qües-
tions purament repetitives de geografia sense connectar-
les amb la realitat. Per tant, la nostra obligació, en reconei-
xement al treball fet pels ensenyants i els progenitors que 
s’han implicat en l’ensenyament en línia, hauria de ser molt 
exigent, com a persones que reflexionem sobre aquesta 
realitat, i intentar estalviar despeses innecessàries i cen-
trar-nos en aquelles coses que siguen fonamentals, encara 
que, de vegades, toque prendre solucions o decisions dolo-
roses. 

És veritat que no sabem moltes voltes cap a on anem o 
què volem en política lingüística o en immersió lingüística 
—és cert que no tenim criteris clars—, però en la mesura 
que ja comencem a intuir què vol dir això de la revernacu-
larització i quins mitjans són més eficaços que altres, hau-
ríem de poder començar a decidir. Per exemple, a la ciutat 
d’Alacant hi ha escoles que són monolingües en valencià, 
dues exactament, i n’hi ha d’altres —que és la solució habi-
tual— en què hi ha una línia en valencià i la mal dita, però 
real, línia en castellà. Clar, hem de decidir si optem per un 
model o per un altre en la mesura que puguem, com a pro-
genitors o ensenyants o com a pensants, o com a persones 
que reflexionen sobre això. Per què? Cada cosa té avantat-
ges i inconvenients. Per exemple, F. Xavier Vila i Moreno 
ha comentat que en l’esport hi ha una miqueta més d’usos 
del valencià que el que seria previsible. Els qui coneixeu 
les escoles de la ciutat, de la comarca o del País Valen-
cià sabeu que, com que hi ha molts dèficits de l’oralitat, 
en el col·legi recomanen que les activitats de menjador, els 
usos en el menjador, música i gimnàstica, es procuren fer 
en català en el major nombre possible de casos, encara que 
siga inclòs alumnat de la línia en castellà, perquè ho fan per 
a tot l’alumnat, no sols per al que va a línia en valencià. Per 
tant, és probable que, en l’àmbit del menjador o de la gim-
nàstica, totes les activitats es facen en valencià i hi estiguen 
més familiaritzats. Si en un col·legi hi ha línia en castellà i 
hi ha immersió lingüística en valencià, quan ixen al pati, si 
són del mateix poble o del mateix barri, és molt fàcil que 
es barregen tots. Hem de veure si aquest totum revolutum 
és positiu per a expandir allò que ja està consolidat o fa de 
barrera per a impedir la consolidació d’aquesta minisocie-
tat lingüística sostenible. Aquestes coses són les que hem 
d’analitzar; depèn de la força que tinguem, podrem optar 
per una solució o per una altra. L’opció més conservadora 
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però més segura potser siga intentar, allà on es puga, que 
tot el centre funcione en valencià. La realitat, com que no la 
controlem, és que siguen centres que tenen dues línies o, 
més encara, una línia en valencià i dues o tres en castellà, 
si són centres grans. Per aquest tipus de realitat és que F. 
Xavier Vila i Moreno ens invitava que fórem selectius, que 
férem una aposta, que l’explicàrem i que ens centràrem en 
solucions d’aquestes. El que hem de fer és conèixer la reali-
tat i anar veient quines opcions triem. 

Enric Pellín: Al fil de l’aportació de la dada del 25 % d’ac-
tivitats extraescolars en què s’utilitza el valencià, una expli-
cació podria ser que són els progenitors més responsables 
de l’escola els que porten els xiquets voluntàriament i el dis-
sabte juguen partidets i coses així. Això podria ser que bé 
hi haguera un monitor valencianoparlant en companyia dels 
progenitors més responsables, més interessats, que són 
valencianoparlants, podria ser que portara al 25 %, que és 
prou, i que és un dissabte. Després s’ha parlat en l’exposició 
de la intervenció del mestre en les interaccions als centres 
amb línia: això té una virtut i un vici. La virtut és que fa que 
els xiquets s’incorporen progressivament i ràpidament a uti-
litzar el valencià però fa que les interaccions siguen alum-
nes–mestres. Hauríem de buscar, i és un repte que ja fa 
anys que vaig pegant-li voltes, que poguera treballar-se en 
paral·lel: la immersió de l’adult cap al xiquet, però, al mateix 
temps, que hi hagueren mecanismes, jocs, activitats, etc. 
perquè la interacció fóra entre iguals: és a dir, entre alum-
nes. I després, m’agradaria que se poguera ampliar l’èmfasi 
que s’ha fet sobre la lectura com a font d’ajuda per a la 
immersió, perquè com estem en una escola, la lectura, no 
necessàriament ha de ser un acte individual, sinó que pot 
ser una activitat oral, igual que una exposició.

F. Xavier Vila i Moreno: La primera qüestió és la del 
repte del plantejament excessivament mestrecèntric que té 
la immersió. Certament, aquest és un dels problemes de 
tots els sistemes d’immersió del món. Al Canadà també es 
detecta aquest problema. Fins i tot en alguns casos també 
han arribat a dir: «oh, és que va en contra dels planteja-
ments pedagògics més innovadors, que fan que el centre 
de la docència sigui l’alumnat». 

Punt número u: hi ha un problema. Com el podem resol-
dre? El nostre repte és aconseguir que la interacció entre 
l’alumnat, per defecte, comenci en la llengua de l’escola. I 
això és el que La Bressola —i insisteixo en aquest sistema 
perquè dóna moltes pistes de per on pot anar— resol posant 
primer els bous davant del carro: en el moment que entren a 
escola fan el gran esforç d’introduir el català com a llengua 
de relació personal entre l’alumnat. Vol dir grups molt petits, 
vol dir sempre amb un adult al damunt durant el primer tri-

mestre, des del primer minut que entren fins al final, i que 
constantment està ajudant a introduir i a mantenir el català 
com a llengua de funcionament. Un cop això s’ha produït 
durant el primer trimestre o durant el primer curs, el repte 
queda resolt perquè, si la llengua per defecte entre l’alum-
nat és el català, aleshores pots centrar en l’alumnat la inte-
racció, que és el nucli de l’aprenentatge. Per tant, si podem 
resoldre el tema de la relació interpersonal al començament, 
aleshores hem capgirat absolutament el problema sencer.

Enric Pellín: Sí, però a la Bressola juguen amb poc alumnat 
i amb recursos, i nosaltres admetem 25 alumnes, i, a més 
a més, a La Bressola hi ha dos adults a la classe... de tal 
manera que nosaltres tenim un doble handicap: un, que en 
són 25, que crec que dupliquem, o tripliquem, i després que 
hi ha dos adults.

F. Xavier Vila i Moreno: Totalment d’acord. I quan dic que 
s’han de prendre decisions i s’ha de saber jugar amb els 
recursos, em refereixo exactament a això. És a dir, si el que 
és important per a nosaltres és reintroduir el català com a 
llengua d’ús interpersonal entre l’alumnat al començament, 
potser hauré de concentrar els meus esforços en el comen-
çament i hi ha altres coses que no podré fer més endavant. 
Si necessito suport extern i he de comptar amb alguns pro-
genitors perquè m’ajuden algunes hores, hauré de fer això 
i, en canvi, potser perdré els dissabtes al matí. I si no puc 
fer natació perquè no tinc diners, potser no puc fer-ne. Aquí 
ho podeu plantejar, perquè estem parlant d’un sistema per 
línies, un sistema petit, que afecta poca gent, que dispararia 
la qualitat de l’ensenyament i, per tant, atrauria més gent. 
Estem parlant de qüestions de màrqueting, però també 
metodològiques. Però, és clar, això tindria uns costos. Potser 
s’hauria de buscar suport econòmic extern, potser s’hauria 
de buscar algun altre tipus de col·laboració. En tot cas, és 
qüestió de dir: «Quants problemes podria resoldre si acon-
seguís fer això?». Si recordeu una mica el que explicava en 
Joan Pere Le Bihan, després hi ha la responsabilització dels 
infants. Els de P4 es responsabilitzen d’acollir els de P3, els 
de segon es responsabilitzen dels de primer, etc. Es crea 
una estructura jeràrquica en aquest sentit, en què l’alumnat 
assumeix, en la mesura que pot, la responsabilitat. Intueixo 
que aquí hi ha una de les portes que poden funcionar. I pel 
que deies de l’èmfasi en la lectura, Richard Clément, de la 
Universitat d’ottawa, detecta que la voluntat de comunicar 
en una segona llengua i el procés d’aprenentatge en una 
segona llengua es veu positivament afectat per la lectura 
en aquesta segona llengua com a acte privat. També és cert 
que una part de la lectura dins l’aula pot ser col·lectiva i faci-
lita l’oralitat. De fet, podem anar més enllà: l’aprenentatge 
memorístic de textos, allò que vam deixar enrere fa molts 
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anys perquè era antiquat té les seves virtuts ni que sigui 
perquè incrementa la capacitat mnemotècnica de l’alumnat 
i ajuda a memoritzar models de producció, models textuals. 
«Oh, no saben expressar-se en no sé quin context!». És clar, 
és que ni ho han vist ni ho han practicat mai. «oh, és que no 
saben escriure ni una carta!». És que ni l’han vista ni saben 
com s’ha de fer. D’on l’han de treure, si no? 

Rafael Castelló: Voldria justificar el perquè he utilitzat la 
paraula selecció. Segurament és una deformació professi-
onal, no un error de cosificació. El que passa és que a les 
aules, normalment —jo no sé si us passa, però, en el meu 
cas, et trobes que hi ha un món individualitzat— pensen en 
termes individuals, i quan analitzes tots els termes individu-
als, intentes fer una compensació del discurs. Evidentment 
que és una autoselecció. Quan deia selecció no estava 
pensant que hi havia algú que triés, tot i que, de vegades, 
alguns sociòlegs, quan parlen de la llengua, sembla que 
és una cosa que fa coses per ella mateixa. Bé, a mi m’inte-
ressa el que m’ha paregut entendre de com fem les coses i 
que està relacionat amb això de la selecció i l’autoselecció 
social, de concentració d’esforços i d’estratègies, d’inversió 
de recursos, i les estratègies que ens agradaria que foren 
més efectives. Com que és de les coses que més he estu-
diat o a què més m’he dedicat, em sembla que estem bas-
tant implantats tots  d’un model de relacions socials i de 
funcionament polític col·lectiu d’estat nació, i d’un model 
mental de funcionament del món i de l’univers basat en el 
model estat nació, amb una nació hegemònica, amb una 
voluntat de generar un món monolingüe bastant impor-
tant que hem patit tots. I aleshores, els que vivim a aquesta 
banda de la Península i que hem tingut intercanvis soci-
als, polítics, econòmics al llarg de la nostra història amb 
quasi totes les parts del món, tenim una tradició plurilingüe 
bastant extensa, bastant interioritzada en les nostres vides 
quotidianes. Llavors jo em pregunte, i m’agradaria saber 
la teua opinió al respecte, si de vegades no hem repro-
duït amb el nostre model identitari col·lectiu alternatiu una 
còpia del model que se’ns ha implantat per mitjà del model 
d’estat nació espanyol, i hem intentat construir i continuem 
intentant construir com a model polític d’intervenció i d’es-
tratègia una societat monolingüe, però en català, això és, 
substituir un monolingüisme per un altre, mentre que de 
les dades se’m presenta —amb independència que vulgam 
o no arribar-hi en un futur— una societat monolingüe cata-
lana. Se’ns presenta que podem ser efectius, podem acon-
seguir objectius importants en el manteniment de la llen-
gua, en la revernacularització, en la generació de comuni-
tats sociolingüísticament sostenibles, dintre de les nostres 
societats, convivint en una societat política plurilingüe, 
respectuosa i amb totes les expressions lingüístiques. És, 

de fet, un model que s’aproxima més a la nostra experièn-
cia històrica i que ens allunyaria del model de l’estat nació 
espanyol (el model francès).

F. Xavier Vila i Moreno: Em temo que tampoc no tinc 
una solució i, a més, sóc heterodox entre els heterodo-
xos. Si miro els fets, ara mateix, en el nostre marc polí-
tic europeu, els estats nació pràcticament han conclòs la 
liquidació de la diversitat lingüística històrica. no és només 
l’Estat espanyol, és l’Estat francès, és l’Estat italià, és l’Estat 
suec, és l’Estat danès, etc. Si comparo un mapa lingüístic 
de fa 150 anys amb un d’actual i en trec les immigracions 
recents, Déu n’hi do la feina que han fet els estats nació! 
No són cap creació només ideològica. Han funcionat molt. 
Per tant, no és estrany que en aquest context parteixo 
de la base que els estats nació existeixen en funció d’un 
moviment de creació continu. És a dir —a mi m’agrada molt 
allò del nacionalisme banal de Michael Billig (1995)—, les 
nacions dominants i les nacions no dominants constant-
ment s’estan reproduint i reconstruint. Així, no és estrany 
que els que no han tingut la xamba històrica de tenir un 
estat diguin: «Home, si els estats funcionen i jo no en 
tinc i podria funcionar...». En altres mots, el món en què 
ens belluguem s’acosta molt a això. Dit això, és cert que 
hi ha noves realitats. Els estats nació cada vegada tenen 
menys possibilitats. o siga, un cop la majoria dels estats 
nació occidentals han conclòs la feina d’homogeneïtzar la 
població, ara tenen menys legitimitat per a imposar-se a 
les minories discrepants o diferents. I els paradigmes dels 
drets humans i d’una certa tolerància liberal estan creixent 
en aquest moment. Dic liberal en el sentit polític i gairebé 
diria anglosaxó del terme, en què si hi ha certa diversitat, 
no necessàriament ha de ser esclafada per l’estat sinó que, 
fins i tot, s’ha de reconèixer. És cert que aquí hi ha un para-
digma emergent, com defensa Bernard Spolsky (2004). 
Llavors, ateses les circumstàncies, al País Valencià faríem 
bé de plantejar-nos que el model de creació d’un nou estat 
nació és escassament útil com a model final. Estic par-
lant del País Valencià; de la resta de territoris de l’Estat 
espanyol, en parlaríem. Per al País Valencià seria ideal que 
es trobessin maneres d’afavorir la coexistència del que, 
anant bé, poden ser col·lectius lingüístics diferents. Això, 
des d’Alacant, té prou sentit. Aquí, al que podem aspirar 
raonablement és a gaudir de suport per a continuar man-
tenint la comunitat catalanoparlant vibrant, plena, que 
incorpori la gent que s’hi vulgui incorporar, amb ple suport 
d’unes autoritats que siguin lleials amb els conciutadans. 
És un objectiu realista; altres objectius, des d’aquí els veig 
menys reals. En aquest sentit, el sistema per línies bene-
ficia aquest projecte de protecció d’una comunitat catala-
noparlant a Alacant. 
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Pádraig Ó Riagáin: En el context irlandès les escoles d’im-
mersió són bàsicament iguals que les altres. Això crea una 
tensió perquè, per exemple, des del punt de vista dels pro-
genitors, les escoles no sols han de demostrar que s’hi pot 
aprendre l’irlandès sinó també les matemàtiques, etc. Hi ha 
una gran diferència: la fluïdesa en el nivell oral, la compe-
tència acadèmica, etc. Els progenitors són pacients. La idea 
és que a Irlanda les escoles d’immersió no sols són escoles 
especials, sinó normals també des del propòsit d’una edu-
cació general.

F. Xavier Vila i Moreno: Aquí hi ha dues qüestions: fins a 
quin punt les escoles en valencià són o no són diferents de 
les escoles ordinàries. I fins a quin punt hi ha menys apre-
nentatge en les unes o en les altres. Als territoris de llengua 
catalana tenim la situació contrària a la que es produeix a 
llocs com Irlanda. Per una sèrie de factors, allà on s’ha llan-
çat l’escola d’immersió en règim de competència amb altres 
sistemes, escoles en castellà bàsicament, o en francès, les 
escoles d’immersió tenen uns resultats normalment superi-
ors, no només en llengua sinó en el conjunt de continguts. 
Això té molts motius. D’una banda, pel tipus de públic que 
solen atreure i, de l’altra, pel diferencial d’entusiasme i de 
voluntarisme que hi ha en progenitors i mestres en relació 
amb les altres escoles. Això ho explica bastant clarament. El 
fet és que els resultats són millors aquí i a la Catalunya del 
nord; al Principat de Catalunya van ser millors quan hi havia 
els dos sistemes. Per tant, el problema el tindria l’escola en 
castellà. A més a més, hi ha una altra qüestió que és molt 
interessant des d’un punt de vista comparatiu, i és que els 
estudis sobre ensenyament en una segona llengua fets per 
Jim Cummins13 i altres psicolingüistes, sobretot al Canadà, 
detecten que hi ha un aprenentatge relativament ràpid de 
la fluïdesa oral interpersonal i, en canvi, la competència que 
en diuen acadèmica arribaria més tard. Jo sospito —i estem 
treballant-hi— que això, entre nosaltres, no és així, i fins i 
tot gosaria dir que és possible que es produeixi a l’inrevés, 
és a dir, que la competència interpersonal ve després o no 
arriba mai. I, en canvi, es desenvolupa competència acadè-
mica; traduït a comprensible: els nostres infants d’immer-
sió de llengua inicial castellana són capaços de redactar 
un examen sense faltes, sense errors, i ben fet, d’història, 
però no són capaços de negociar segons què als patis. És 
clar, el nostre sistema és diferent que el sistema d’immer-
sió als Estats Units, per exemple, on tenen també immersió 
en anglès; l’infant nouvingut arriba i aprèn a defensar-se 
en anglès amb els companys, sembla que sàpiga anglès, 
però, en canvi, no segueix el professor de matemàtiques, 

13 Vegeu-ne la web a http://www.iteachilearn.com/cummins/.

no segueix el professor de geografia, i, per tant, l’adquisició 
d’aquesta competència triga molt més. no ho puc assegu-
rar: en aquests moments justament estem fent un estudi 
en aquest camp amb uns companys per mesurar els graus 
de competència acadèmica i de competència interpersonal. 
Em sembla que es deu a la semblança entre llengües; és 
a dir, la transferència entre el català acadèmic i el castellà 
acadèmic és més fàcil que entre l’anglès i el xinès, per posar 
un exemple.

Pádraig Ó Riagáin: Una possible explicació és que l’irlan-
dès i l’anglès són molt diferents.

F. Xavier Vila i Moreno: Totalment d’acord.

Josep Maria Baldaquí: Hi ha més variables: una és la 
procedència de l’alumnat. De tota manera, la competència 
que s’adquireix a l’escola, i també en la primera llengua, 
arriba més tard. Precisament un dels avantatges que se 
solen adduir del procés d’immersió és que el mateix procés 
d’aprenentatge d’una llengua és el mecanisme per a adqui-
rir capacitat d’abstracció de la llengua. Per tant, aquí hi ha 
un dels avantatges dels processos d’adquisició lingüística. 
I el que no queda clar és si la pràctica real a l’aula amb 
els mestres és suficient i es duu a la pràctica o en quin 
moment es perd. És a dir, en quin moment aquella neces-
sitat imperativa de qualsevol programa d’immersió lingü-
ística, que és l’adquisició d’un llenguatge contextualitzat, 
l’interès per descontextualitzar aquell missatge en altres 
camps arriba un moment que es perd. Un altre tema és el 
del prestigi. Aquí ha eixit el tema que l’escola d’immersió 
és una escola de prestigi. En el cas irlandès han comentat 
que la cosa és d’un altre orde. En el tema del prestigi hi 
ha una sèrie de raons ideològiques, des del bombardeig 
del poder públic. Són les escoles privades les que tenen 
tots els arguments. Una escola privada no és una escola 
de prestigi, en el sentit de com funcionen. Possiblement 
el problema de les escoles nostres és la incapacitat o la 
dificultat de vendre-les perquè l’Administració no hi dóna 
suport. Però els indicadors que hi ha són clars: els últims 
resultats dels programes d’immersió lingüística i dels pro-
grames bilingües enriquits són molt més positius que els 
altres, tant en l’aprenentatge del català, evidentment, com 
en l’aprenentatge d’altres matèries no lingüístiques, però 
també en l’aprenentatge del castellà i de llengües estran-
geres. Si alguna cosa valora hui en dia la societat és l’apre-
nentatge justament de les llengües estrangeres. Eixe és el 
model prestigiós i és el model cap on hem d’anar. El que 
hem d’intentar vendre per al futur és que a ser bilingüe a 
través del català s’arriba molt fàcilment, i per a un xiquet 
castellanoparlant, ser bilingüe és el camí per a ser pluri-
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lingüe. Per tant, és una porta oberta per a aprendre noves 
llengües, i els programes bilingües enriquits són el repte. 
L’altre repte és la integració europea i s’hi ha d’arribar amb 
tres llengües, i tenim més facilitat per a crear-ho nosaltres, 
que tenim la pràctica de dues llengües, que els que no les 
tenen. Això és un poc el que hem de vendre i ens hem de 
creure.

F. Xavier Vila i Moreno: Estic plenament d’acord amb tu en 
un 95 %. Només voldria fer un caveat: si el primer objectiu 
de l’escola és contribuir a crear una comunitat sostenible, 
el seu primer objectiu no és substituir totes les escoles pri-
vades d’elit. Hem de saber integrar la docència i l’aprenen-
tatge de les llengües estrangeres de manera que reforcin 
els objectius de l’escola, no convertint-les només en esco-
les de luxe perquè hi vingui molta gent de classe mitjana 
alta que no tingui cap interès en el manteniment de la llen-
gua, però que desitja aprendre gratuïtament anglès. Aquí hi 
ha un punt molt important i que, a més a més, és l’esquer 
que se’ns pararà: «Home, si funcioneu un terç, un terç i un 
terç, com està passant a les Illes Balears, mireu que bé, que 
vindrà la gent més contenta». Alerta: l’objectiu no és només 
donar llengua, no és donar coneixement en llengües; és 
arribar a crear aquesta comunitat. Per tant, l’aprenentatge 
de l’anglès i, si convé, de més llengües, s’ha de subordinar a 
la creació de la comunitat, no a l’inrevés.

Comentaris per a emmarcar els resultats de l’Enquesta sobre la revernacularització del valencià a Alacant
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Brauli Montoya:

Ara analitzarem els criteris i les propostes de futur dels 
professionals de l’educació a partir dels resultats de l’ERV-
2007. Els professionals que hem triat són dos professors 
compromesos amb l’ensenyament en valencià a Alacant 
fins al punt que tots dos dirigeixen sengles centres públics 
emblemàtics en el sector, un d’educació primària i un altre 
de secundària. 

Enric Pellín és mestre d’Educació Primària des de 1976. 
Treballa en la immersió educativa pràcticament des que 
s’instaurà a Alacant (1990). Ha organitzat les Trobades de 
les Escoles en Valencià a la comarca de l’Alacantí durant 
nou anys (entre 1989 i 1997). Al llarg d’aquest temps ha 
estat president de l’Associació Cívica per l’Ensenyament 
del Valencià a l’Alacantí. Actualment és director del Col·legi 
Públic Serra de Mariola.

Vicent Berenguer és professor de català a Batxillerat. Va 
fer la llicenciatura en Filologia Romànica en l’Especialitat de 
Francès i va tenir experiència com a lector de francès, però 
va acabar decantant-se per l’ensenyament de la nostra llen-
gua. Ha fet cursos de reciclatge de català com a professor 
de l’ICE i és autor d’un manual de llengua i literatura per a 
primer i segon de Batxillerat. És director de l’Institut d’Ense-
nyament Secundari Cap de l’Horta.

Ells dos ens parlaran com a docents en relació amb l’ERV-
2007, de la qual se’ls han avançat alguns resultats, però 
sempre partint de la seua experiència i del seu coneixement 
privilegiat. Finalment, Antoni Mas i jo mateix assajarem 
unes conclusions i obrirem el debat a tots sobre qualsevol 
dels temes que s’han tocat al llarg d’aquesta Jornada.

enriC pellín:

Intentaré fer una barreja i una síntesi entre la meua expe-
riència, la realitat de les escoles d’immersió, almenys de 
la meua i de les de la resta de la ciutat. També intentaré 
comentar alguna part de l’ERV-2007, sobre la qual ens van 
posar deures no fa gaire, i després també, agafant el tema 
de la taula redona, quines propostes de futur puc oferir.

Començaré per l’aportació d’una altra paraula. Ja que 
s’ha aportat la de revernacularització, que m’ha costat que 
m’isquera, jo propose realacantinitzar. Atès que Alacant és 
una ciutat del País Valencià, realacantinitzem. Simplement 
vull comentar que les escoles d’immersió són onze per a 
la ciutat d’Alacant en l’actualitat: deu de públiques i una 
de privada.14 Ja fa tres cursos que l’ensenyament privat 
concertat també s’ha incorporat a la línia d’immersió, tot i 
que eixes escoles, diríem d’elit, encara no estan en aquest 
grup, però supose que cal donar temps al temps. Actual-
ment, en cada districte escolar urbà en què es divideix la 
ciutat d’Alacant hi ha una oferta mínima d’una escola, però, 
per contra, no hi ha encara una escola d’immersió per al 
Camp d’Alacant.15 Tampoc no hi ha hagut una campanya 
clara a favor de promoure les escoles d’immersió a la ciutat, 
ni des de l’Ajuntament ni des de la Conselleria d’Educació. 
Per tant, tot el mèrit, o tot el que hi ha, prové del boca-orella, 
com hem vist en l’ERV-2007; això és, l’efecte taca d’oli dels 
pares i les mares en companyia dels amics, coneguts, veïns 
i saludats. El model de la Conselleria no fa avançar tampoc 

14  Com hem vist a la nota 11, el curs 2009-10 són dotze escoles 
públiques i una de concertada les que ofereixen la immersió en 
català a Alacant.

15  Àrea rural del municipi d’Alacant, on hi ha diversos caserius.

Criteris i propostes de futur dels professionals de l’educació a partir dels resultats 
de l’Enquesta sobre la revernacularització del valencià a Alacant

enric pellín, director del cp serra de Mariola

vicent BerenGuer, director de l’ies cap de l’Horta
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les escoles d’incorporació progressiva del valencià, les mal 
dites escoles en castellà, perquè no s’ofereixen assignatures 
en valencià al llarg de l’escolaritat ni tampoc altres matè-
ries que no siguen l’assignatura bàsica de valencià, com ara 
seria Educació Física, Matemàtiques, Música, ja que, com 
a molt, en aquestes escoles d’incorporació progressiva, es 
fa el Coneixement del Medi, però amb un dèficit pel que 
fa al vocabulari i als continguts. Tot això a les escoles en 
castellà. També seria molt interessant, i ara és un toc per a 
la universitat, que tots els mestres isqueren de la Facultat 
d’Educació dominant el valencià. S’estalviarien fer cursos i, 
per tant, s’estalviarien inversió en cursos, doblar esforços, 
doblar temps i s’economitzaria.

Tornem altra volta a les escoles d’immersió d’Alacant. Les 
dades que se’ns ofereixen diuen que els xiquets són capa-
ços de relacionar-se en valencià amb els mestres fins al 
95,4 %. És molt curiós observar com des dels tres anyets 
que s’incorporen els xiquets a les escoles fins que arriben 
al tercer de primària van a poc a poc dominant la llengua, 
i no és fins al tercer de primària quan quasi el 100 % dels 
xiquets poden utilitzar el valencià quan se dirigeixen al 
mestre. Parlem de la relació alumnes-mestres. Açò vol dir 
que fins aquesta època de tercer de primària, huit, nou anys, 
els xiquets van barrejant la llengua familiar i el valencià en 
menor o major grau. Segons el context, més formal de dins 
de l’aula i menys formal dels corredors, del pati i el menja-
dor escolar. Sí que hi ha alumnes que als quatre anys parlen 
fluidament valencià, però és perquè tenen reforços, bé dels 
iaios o bé d’algun membre de la parella, pare o mare, bé 
dels dos. També en l’ERV-2007 s’evidencia, i volia tornar a 
repetir-ho, que l’ús del valencià és alt en els contextos for-
mals, dins de l’aula, i que va decaient a mesura que s’arriba 
als contextos de pati, d’oci i de temps lliure.

L’any 1983 es va aprovar la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià (LUEV), la qual solament s’ha desplegat, i en part 
només, en l’apartat de l’ensenyament però mai en tot el que 
afecta l’ús social del valencià, que seria el coixí que falta-
ria per a donar suport i eixida a tots eixos esforços que es 
fan des de l’escola de primària, perquè no arribem a eixir 
per eixa manca d’ús social, de legislació, de temps d’oci, de 
materials audiovisuals, electrònics, etc. 

També ha eixit abans la paraula liberal. Parlar d’un dis-
curs liberal, sense connotacions negatives, podria portar 
a pensar que el mercat regularia l’ús del valencià. Però el 
punt de partida del valencià respecte a l’espanyol no era 
el mateix quan es va proclamar la LUEV i es van començar 
a incorporar les escoles d’immersió a la ciutat d’Alacant. El 
punt de partida no era el mateix, per tant, s’ha de legislar 
i des d’una perspectiva que no contemple aquesta liberali-
tat en el sentit anglosaxó que s’ha apuntat abans, i que se 
legisle a favor del valencià, desplegant o creant alguna altra 

cosa pel que fa a la part de l’ús del valencià de la LUEV. Evi-
dentment, aquesta part d’ús social també hauria d’obligar 
els polítics i els responsables de les administracions a utilit-
zar el valencià, que fóra visible tot eixe món de les escoles 
d’immersió i que els xiquets i les famílies pogueren perce-
bre que més enllà de les escoles hi ha també tot eixe coixí, 
tot eixe teixit social. Tot això seria referit a les intervencions 
orals dels polítics quan fan declaracions, inauguracions, 
reunions amb els ciutadans, etc.

Tampoc no es pot oblidar que en l’actualitat no sols arri-
ben a les escoles els mestres i els progenitors, sinó també 
tota una allau de nous professionals de l’educació que es 
fan presents a l’escola, que fan un paper i que, normalment, 
per l’edat o per la falta de formació, no coneixen el valencià. 
Me referisc a psicòlegs, pedagogs, logopedes, encarregats 
de menjador, conserges de les escoles, treballadors dels 
servicis socials dels ajuntaments, monitors de menjadors, 
cuiners, conductors d’autobús, monitors de les activitats 
educatives de l’Ajuntament, monitors dels parcs naturals 
que la Conselleria té en la seua oferta educativa, etc. Tota 
aquesta relació de personal entra i conviu habitualment a 
l’escola i, per tant, també se li ha d’exigir i també ha de 
dominar la llengua de l’escola d’immersió. Tampoc no s’han 
d’oblidar tots eixos nous professionals que atenen exposici-
ons educatives de les entitats d’estalvi, com ara de la Llonja 
del Peix, que actualment és una sala d’exposicions muni-
cipal, de Bancaixa, de la CAM,16 que estan prop de la Seu 
Ciutat d’Alacant, i altres entitats que promouen activitats 
educatives en exposicions, concerts, etc. També haurien 
d’oferir la part de senyalització, la part d’informació textual i 
també l’oralitat dels monitors que acompanyen l’activitat de 
l’alumnat de les escoles d’immersió.

Per acabar, convindria també que el sistema operatiu 
majoritari, el Windows, s’oferira en valencià en els ordina-
dors que arriben a les escoles d’immersió, perquè tots els 
ordinadors que serveix la Conselleria, quan s’utilitza el sis-
tema operatiu Windows, no ofereixen la possibilitat d’utilit-
zar també el valencià, sinó que està només en espanyol, la 
qual cosa és una contradicció. Si algú me diu que en el Soft-
català hi ha un pegat que permet treballar en català, quan 
vénen els tècnics de la Conselleria, diuen «No funciona bé 
pel pegat eixe que li heu col·locat». 

Aquí tancaria la part que és de l’alumnat i faria una breu 
exposició, des del meu punt de vista, evidentment, del que 
són les mares i els pares en l’escola, mares i pares en aquest 
ordre perquè no hem d’oblidar que l’escola és més de mares 
que de pares. La matrícula es fa per districtes. Per això apa-

16  Acrònim format amb les inicials de Caja de Ahorros del Medi-
terráneo, entitat financera que només presenta el nom en cas-
tellà.
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reix en l’ERV-2007 que una de les primeres prioritats o inte-
ressos dels progenitors a l’hora de triar escola és la proxi-
mitat; no hi ha més remei, perquè la puntuació en el barem 
més alta és viure dins del districte on està ubicada l’escola i, 
per tant, això obliga els progenitors a portar els fills a l’única 
escola que hi ha a cada districte. Si s’oferiren almenys dues 
escoles, els progenitors podrien triar de cada districte quina 
escola els interessava més. I no hauríem de perdre de vista 
que, a mesura que l’oferta augmentara, també creixeria la 
demanda. També s’haurien d’establir campanyes d’informa-
ció a les famílies perquè matricularen els xiquets en escoles 
d’immersió. Actualment, com a molt, quan tenen pressupost 
es fa una carta a les famílies que tenen alumnat en edat de 
tres anys per a entrar a matricular-se al curs següent. És 
l’única cosa que fa l’ajuntament de la ciutat per afavorir les 
escoles d’immersió. S’haurien de fer unes campanyes que 
pogueren arribar al 100 % dels ciutadans en televisió, mitjans 
escrits, ràdio, etc., unes campanyes que promocionaren les 
escoles d’immersió. A Alacant, l’època de matrícula de les 
escoles coincideix amb el final de les vacances de Pasqua, 
on s’afig el famós pont de la Santa Faç.17 Així, les famílies 

17  Les vacances de Pasqua al País Valencià comencen Dimecres 
Sant, s’allarguen tota la setmana després de Setmana Santa i 
inclouen el dilluns següent, diada de Sant Vicent, que és el final 
de la Pasqua. A la ciutat d’Alacant s’hi afig el dia de la Santa 
Faç, que cau el dijous després d’acabar la Pasqua. Això fa que, 
fora de l’oficialitat, però dins de la tradició escolar, s’incloga 
tota la setmana de Sant Vicent i la Santa Faç dins de les vacan-
ces de Pasqua.

tenen moltes dificultats per a poder matricular els fills, i això 
passa a la ciutat. Simplement organitzant un poc millor el 
calendari, afavoriríem les matrícules i, per tant, la matrícula a 
les escoles d’immersió. La campanya hauria d’anar acompa-
nyada d’informació a totes les cases on hi hagueren infants 
en edat de tres anys perquè els progenitors pogueren tindre 
coneixement de la matrícula i de la possibilitat de fer-ho en 
una escola d’immersió. I, a més a més, durant la resta de 
l’any s’haurien de fer altres campanyes, que podrien con-
sistir en visites guiades a les escoles perquè els progenitors 
pogueren conèixer un poquitiu l’entorn, i que no necessàri-
ament haurien de coincidir amb horari lectiu. Així, els pro-
genitors podrien conèixer l’equip directiu, les instal·lacions 
on estarien els xiquets, si tindrien uns lavabos adaptats, 
on farien el pati, etc. Les famílies rebrien informació sobre 
una sèrie de recursos per a tenir un millor coneixement de 
causa a l’hora de matricular els fills. Indirectament, aquestes 
famílies tindrien notícia de les escoles d’immersió. I, a més a 
més, aquestes campanyes haurien de ser institucionals, on 
els assessors pogueren informar les famílies i resoldre tots 
els dubtes, campanyes que intensificarien, difondrien i aug-
mentarien les línies d’immersió.

De l’ERV-2007 vull destacar dues coses que ja he comen-
tat al principi: l’efecte taca d’oli, que es veu molt clarament, 
i l’efecte boca-orella, que sembla que funciona i va molt bé. 
Vull dur aquí la preocupació dels pares i les mares per la 
continuïtat dels estudis, després de primària, en la secun-
dària obligatòria i en el batxillerat, i en la universitat, per 
suposat, i en els cicles formatius, que són la gran preocu-

Taula redona final: 
d’esquerra a dreta, Antoni 
Mas, Brauli Montoya, Enric 
Pellín i Vicent Berenguer

Criteris i propostes de futur dels professionals de l’educació a partir dels resultats de l’Enquesta sobre la revernacularització del valencià a Alacant
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pació que tenen els progenitors. I per acabar, voldria felici-
tar la troballa que l’ERV-2007 verifica que sembla que els 
valencianoparlants ens animem a usar el valencià quan ens 
ajuntem —és una de les preguntes que han aparegut.

viCent Berenguer:

Des del punt de vista de la secundària, no sóc optimista, 
perquè el meu nivell d’ensenyament s’ha convertit, pura-
ment i simple, en el regne del professor cremat, del pro-
fessor funcionari. I això va en detriment especialment de la 
qualitat de l’ensenyament, cosa que afecta la qualitat del 
valencià als instituts. He de dir, per una altra banda, que el 
nou professorat, gràcies al requisit lingüístic, ha de venir 
amb uns coneixements mínims de valencià, i això ha apor-
tat que el valencià, que deu anys enrere no se sentia als 
instituts, comence a sentir-se. I això és important perquè, a 
l’inici de curs i des de les direccions dels instituts, s’ha de 
recordar a tot el professorat nouvingut que la llei mana que 
s’ha d’acomplir un mínim d’assignatures, un mínim de matè-
ries, en valencià. En altres mons no cal recordar l’obligatori-
etat de complir la llei, però en el que envolta la nostra llen-
gua, sí. Hem de tenir una militància en valencià. I als centres 
on no hi ha una militància clara pel valencià hi ha una minva 
de l’ús del valencià, sobretot fora de l’aula. Fora de l’aula són 
els corredors, els patis, la cantina, la sala de professorat, 
la qual és un laboratori que demostra la vigència o no del 
valencià en un microcosmos com l’institut. L’institut és una 
ciutat xicoteta on hi ha de tot, i perquè el valencià continue 
vivint, perquè el valencià tinga salut, ha de sentir-se. Jo li 
he de donar la raó en certa mesura al professor Joan Pere 
Le Bihan quan parla de la llengua al pati. Som els adults, 
el professorat, els que li hem de donar realitat a la llengua 
perquè, com ha dit Josep Forcadell, l’ús del valencià al pati 
és el mateix que a la ciutat. Si a la ciutat d’Alacant la gent 
no comença a parlar-te en valencià i no té una militància, 
l’alumnat de secundària, llevat d’un mínim percentatge, no 
té militància. Té ideologia, però no militància.

Des del punt de vista de les institucions, no hi ha un 
autèntic suport de la realitat lingüística. Les direccions dels 
centres, quan demanen les substitucions per a cobrir una 
sèrie de places, majoritàriament demanen que siguen en 
valencià, però després el professorat nou arriba en la llen-
gua que arriba. I quan arriben eixes circumstàncies, li has 
de recordar que ha d’usar la llengua, i en molts casos, arri-
ben «Yo no sé valenciano. Por lo tanto, yo no puedo dar una 
clase en condiciones». Les direccions dels centres recorren 
aleshores a les assessories lingüístiques a veure què passa 
i la realitat és tota una altra: tenen tota la capacitació i és 

l’assessor qui ha de cridar a l’ordre, ha de fer complir la llei 
i no pots entrar a l’aula i dir-li a l’alumnat: «Fins ara heu fet 
els exàmens en valencià, a partir d’ara els heu de fer en cas-
tellà». Això és una realitat que s’està donant als instituts en 
moltes aules concretes. En la zona en què jo treballe, que 
és el Cap de l’Horta i la Platja de Sant Joan, hi ha moltís-
sima immigració vinguda de tot arreu. Llavors, les direccions 
dels instituts tenen l’obligació d’anar, com ha dit Enric Pellín, 
a les escoles, prèviament a la matriculació, a recordar que 
instituts com el meu, el del Cap de l’Horta, tenen línies en 
valencià. En el cas d’aquest IES, la línia és molt jove, data del 
curs 2003-04. En suma, hem de recordar als progenitors que 
en instituts com aquest hi ha línies en valencià on es poden 
continuar els estudis encetats a la primària o a la infantil. Ja 
sabem que és una realitat, i l’ERV-2007 ho confirma, que hi 
ha una caiguda del nombre d’alumnes de primària que no 
passen a línia en valencià a secundària.

Així mateix, les direccions dels centres tenen la respon-
sabilitat de dir als progenitors que en les línies en valen-
cià hi ha un percentatge mínim de fracàs escolar. Les línies 
en valencià tenen un èxit educatiu i, si més no, ha de ser 
la nostra base. Un altre tema és que en aquestes reunions 
amb els progenitors hi ha un canvi en els àmbits d’ús: hi ha 
una minva en els àmbits d’ús col·loquial i familiar en molts 
casos i, això no obstant, hi ha un augment en els àmbits 
d’usos socials. Si més no, a causa de l’èxit relatiu de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, perquè la gent 
s’esforça per preparar-se els exàmens amb vista a oposi-
cions a l’Administració pública, i molts progenitors envien 
els fills a l’ensenyament en valencià pensant en una col-
locació futura dels fills com a funcionaris. 

I ja per acabar, un record d’agraïment a una persona que 
ha fet molt pel valencià des del Servei Territorial de la Con-
selleria d’Educació. Em referisc a Pere López, inspector jubi-
lat, que era com un almogàver que plantava la senyera de 
l’ús lingüístic i que, a més a més, donava una presència 
en eixa santa casa i jo li done les gràcies perquè ha fet un 
gran esforç perquè el valencià tinguera una presència en 
les línies dels instituts, que era on més treballava. 

Brauli Montoya:

A continuació, Antoni Mas i jo mateix farem una breu reco-
pilació. Si més no, destacarem algunes de les coses més 
importants que s’han dit: amb el títol que hem assignat a 
aquesta última sessió, ens agradaria parlar de les perspec-
tives de revernacularització del valencià a la ciutat d’Ala-
cant, és a dir, si és possible arribar-hi, si podem seguir unes 
passes concretes, si algunes de les idees que s’han llançat 
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tenen algun futur, etc. Per tant, aquesta recopilació va enca-
minada a suscitar la intervenció de tothom i sobre la totalitat 
dels continguts de la Jornada.

antoni Mas:

En principi volia fer una mena de síntesi del que han estat 
aquests dos dies, però pense que, atès el poc temps que 
ens queda, serà més profitós apuntar les coses més impor-
tants que s’han dit amb vista a unes conclusions de la Jor-
nada i poder debatre després els temes que han eixit.

Brauli Montoya apuntava les dues parts de què s’ha com-
post aquesta Jornada: una primera part per a veure expe-
riències d’altres llocs i una segona part per a veure el cas 
concret d’Alacant. La intenció de la primera part era ocupar-
nos de comunitats de parla que es trobaren en la mateixa, 
o semblant, situació que Alacant: Irlanda (i Dublín), Vitòria, 
la capital del País Basc, i la Catalunya del nord (i Perpinyà) 
ens han ofert tres perspectives diferents de la situació.

De Dublín hem rebut una perspectiva històrica major que 
la nostra perquè tenen programes d’immersió des de 1930. 
De l’aportació del professor Ó Riagáin en la recerca del cas 
irlandès, hem pogut prendre bona nota del qüestionari que 
va aplicar en la dècada de 1970 per a adoptar-lo en el cas 
alacantí. Jo ressaltaria, de les dades aportades per Ó Ria-
gáin, que entre el 60 % i el 70 % de les famílies que havien 
portat els fills a immersió, havia augmentat l’ús de l’irlan-
dès.

Per la seua banda, Iñaki Martínez de Luna començava 
fent alguns plantejaments teòrics. Es demanava primer què 
són les llengües vives i responia que es fonamenten en tres 
pilars: la competència individual, les xarxes socials dels 
individus i les representacions socials. I concloïa amb bones 
perspectives de futur, encara que tímides, perquè a Vitòria 
les interaccions en èuscar entre els adults oscil·len entre el 
0,3 % dels ancians, el 2,9 % dels adults, el 3,4 % dels jóvens 
i el 3,5 % dels xiquets.

De Perpinyà i la Catalunya del Nord hem rebut un enfoca-
ment més aviat pedagògic que ens permet observar grans 
diferències amb els models lingüístics educatius que s’apli-
quen al País Valencià. Sobretot, jo en destacaria el tema de 
la responsabilització en sentit vertical dels xiquets majors 
cap als menors. La qüestió és si podríem aplicar aquest 
mètode al nostre sistema educatiu, on anem més a la quan-
titat que a la qualitat, mentre que allí és a l’inrevés. 

Siga com siga, a tot arreu el marc escolar és insufi cient 
per a intentar revernacularitzar la llengua i per això cal 
aplaudir l’esforç de La Bressola a estimular el sorgiment de 
xarxes de socialització externes a l’escolar (sardanes, rugbi, 

etc.); a Irlanda l’esforç es concentra en les activitats extra-
acadèmiques i en la creació de xarxes d’amistat. I a Vitòria 
s’apuntava això mateix a partir de les activitats municipals 
que s’organitzen per als adults. La projecció social, per tant, 
no podem obviar-la, i, en aquest aspecte, el paper que ha 
de tenir-hi el professorat és important. Esperem que l’efecte 
del professor cremat que apuntava Vicent Berenguer no 
impedisca limitar aquesta projecció exterior de l’escola.

Però no és tot qüestió de coneixements i usos, sinó 
també d’actituds. Hem observat que en tots els llocs on 
hi ha programes d’immersió lingüística o estan en procés 
semblant al nostre, les actituds sempre són favorables, tot 
i que sense compromís. El professor Martínez de Luna uti-
litzava el terme delegables per a afirmar que no tots els qui 
mostren aquestes actituds estan disposats a posar-les en 
pràctica. Això no obstant, hauríem de veure-ho com un pas 
en el procés: en principi ho veuen molt bé, però ells no s’hi 
comprometen; esperem que en un pas següent arriben a 
comprometre-s’hi.

Brauli Montoya:

La segona part de la Jornada ha consistit a exposar els 
resultats de l’ERV-2007, inspirada en la que es va fer fa 
uns anys a Dublín gràcies al professor Ó Riagáin, i que ens 
ha estat molt útil. El nostre objectiu era veure si la llengua 
que trobàvem reclosa a l’escola transcendia a l’entorn més 
immediat i es generava un efecte que voldríem multiplica-
dor. Com ja ens imaginàvem a partir del nostre coneixe-
ment personal, necessitàvem eixa certificació empírica, ja 
que és una elit a la ciutat la que porta els fills a l’escola en 
català. La majoria són, fins i tot, progenitors i professorat, 
del gremi. Això és positiu perquè pot generar una dinàmica 
d’emulació atès que ens trobem entre gent d’estudis, gent 
que se suposa que sap de l’educació i que no són simples 
progenitors, sinó que tenen una formació superior. Això pot 
generar una cadena d’imitacions, el boca-orella de què par-
làvem. Ara bé, hi ha una certa marca ideològica cap a l’es-
querra que ens pot suposar un llast. Dissortadament, aquest 
defecte és inherent al País Valencià per les circumstàncies 
històriques que ens han precedit: una classe alta dirigent 
que en el segle i mig passat que ha fet fugina de l’idioma 
no l’ha transmès. Això ens ha deixat amb una classe alta 
que sol ser representada per les ideologies conservadores 
i que ens ha deixat desemparats en el tema de la llengua. 
Per aquest motiu, aquesta marca ideològica esquerrana del 
valencianisme no és positiva perquè ens limita davant una 
possible emulació generalitzada de la població, de la gent 
que es podria emmirallar en el comportament de les perso-
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nes benestants, que solen erigir-se en models de conducta 
social. Tenim el pro i el contra, per tant. Els casos d’Irlanda, 
de Vitòria, de la Catalunya del nord, ens poden servir per 
a aprofitar el que tenen de positiu o allò que han aconse-
guit de positiu. Per exemple, la generació de xarxes socials 
o xarxes que ofereixen relacions d’amistat, relacions d’oci, 
per mitjà de l’esport, de l’associacionisme. El cas l’hem vist 
sobretot a Irlanda i a la Catalunya del nord, especialment 
en aquest últim territori, pel fet que sembla que La Bres-
sola és més que una escola, diríem imitant allò que el Barça 
és més que un club. És clar, l’escola ha de fer eixe paper, 
però a Irlanda, segons altres lectures que he fet diferents 
de les del professor Ó Riagáin, hi ha hagut intents de gene-
rar una residencialitat (crec que m’invente el terme) de gent 
procliu al voltant de certes escoles, certs barris, de crear 
aveïnaments nous per generar una dinàmica de gent que 
es coneix, que es relaciona. Aquesta experiència, en alguns 
casos, sembla que no va tenir massa èxit. 

Aquesta idea em ballava pel cap quan vaig fer les con-
clusions del meu llibre Alacant: la llengua interrompuda, en 
què veia que l’única solució que teníem era tancar files dins 
de la dinàmica que proposava F. Xavier Vila i Moreno en la 
seua intervenció. L’alternativa és escampar-nos per tot arreu 
i sembrar la llavor per totes les escoles i esperar que hi haja 
almogàvers per totes les escoles, perquè, si no, no fun ciona, 
ja que els directors han de ser almogàvers, com ha dit Vicent 
Berenguer i hem comprovat més d’una volta. Intentem això 
i potser correm el perill de diluir-nos molt fàcilment, o bé 
concentrem esforços, generem marcs socials residencials 
urbans amb un cert prestigi per a ser emulats. Això sona a 
ficció, però tothom sap que a les ciutats sempre hi ha dife-
rències socials quant a residència. Hi ha zones en què queda 
més bé dir que s’hi viu perquè hi ha pisos més cars, són 
més cèntrics i amb més facilitat d’accés a tots els serveis. En 
canvi, hi ha zones on poca gent vol viure i la que hi viu és 
perquè no té més remei. no sé si això sona a políticament 
incorrecte ni, en un altre nivell, si tan sols seríem capaços, 
sobretot en les condicions polítiques actuals, d’intentar-ho, 
però alguna idea hauria de circular per aquí. Clar, quan jo 
proposava això també intentava lligar-ho, per bé que ja amb 
una situació molt precària, amb els dos barris de la ciutat 
d’Alacant en què més tard s’havia produït la interrupció defi-
nitiva de la transmissió de progenitors a fills, les Carolines i 
el Raval Roig. Han passat deu anys d’aquelles conclusions, 
quan jo les feia eren els avis els que havien anat aguantant la 
llengua —tot i que ells mateixos no l’havien transmesa, però 
eren els que la podien transmetre tal qual, que aquest seria 
un altre tema. Ara ens trobem en una situació realment pitjor 
perquè, encara que hàgem avançat en el coneixement —hi 
ha més alacantins que diuen en els censos que saben parlar 
valencià, des del 22 % del primer cens lingüístic que es va 

fer el 1986 al 27 % del de 2001, hi ha molts més jóvens que 
el saben, la gent té més nivell cultural, el sap més, etc. Però 
això que diuen les estadístiques és purament coneixement. 
Contràriament, les enquestes, com alguna que ens ha avan-
çat Rafael Castelló, diuen que l’ús a casa, que l’any 1985 era 
d’un 11 %, segurament format tot per gent d’edat, ha dava-
llat greument. Al costat d’això tenim la lleu esperança de 
l’ERV-2007, que ens diu que en aquestes escoles, en aquesta 
elit de progenitors, sembla que hi ha una reintroducció, que 
hi ha intents de revernacularització de l’idioma, és a dir, de 
passar d’una llengua que és L2 en els progenitors a conver-
tir-se en L1 dels fills. Fixeu-vos que eixe és el procés invers al 
que hem viscut anteriorment. Depenent dels llocs serà més 
antic o més modern, però el procés de deixar de transmetre 
la llengua pròpia a uns fills suposa que una parella cata-
lanoparlant que té el castellà com a llengua segona deci-
deix transmetre-la als fills, els quals converteixen en primera 
llengua la que era segona per als progenitors. Justament el 
que intentem és invertir eixe procés. És clar, jo em pregunte 
fins a quin punt podem imitar les tàctiques dels qui ens han 
precedit en l’activitat inversa, és a dir, dels qui han intentat 
eliminar el català de la circulació transmetent una llengua 
segona, que era el castellà, per a acabar abandonant la pri-
mera. Les seues tàctiques, que tots coneixem, sobretot al 
País Valencià, i com més grans les ciutats, més coneixem, 
com ara la intervenció d’educadors —sovint religiosos— ens 
l’ha explicada amb molt de detall i d’una manera esfereïdora, 
Joan Pere Le Bihan quan deia que aquests mestres, aquesta 
mena de servidors de la República francesa, anaven de casa 
en casa animant a l’abandó del català. En els casos que jo 
conec, cridaven els progenitors a l’escola, però la cosa no 
canvia gaire. Fins a quin punt és lícit que iniciem una tasca 
similar, això sí, dins els límits que els drets humans ens per-
meten? Per descomptat que podem al·legar que tenim raons 
històriques, raons de defensa, de recuperació d’una llengua 
injustament perseguida, però, és clar, ens hem de plantejar 
com podem actuar en aquest sentit. De moment, fem tot el 
que podem.

I per donar pas ja al debat, jo voldria enfocar-lo —a part 
de poder-se produir intervencions sobre qualsevol de les 
ponències que hem escoltat— en la proposta d’idees sobre 
què podem fer tenint en compte eixe objectiu màxim, que 
pot ser llunyà, però no gaire perquè se’ns en pot anar de les 
mans tornar a fer el valencià la llengua pròpia dels alacan-
tins, o d’una part, si més no.

Debat

Bartomeu Font: Jo som de Mallorca. Hem parlat de models 
educatius i voldria saber què és exactament allò que hi ha 
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actualment en valencià a la ciutat d’Alacant, què és allò que 
ajuda. Per exemple, en un club de futbol ja no diuen ni «Bon 
dia» als estadis. Què és allò que fa, a part de l’escola, que la 
gent pugui sentir el català? No sé la situació al País Valen-
cià, però a partir d’allò que hi ha se pot fer feina. Hi ha una 
escola, hi ha unes línies a Alacant, al País Valencià també, 
però què més hi ha? Una cosa alternativa que heu dit en les 
conclusions és que la gent té un títol, fa unes oposicions, 
treballa en una escola, però què més hi ha aquí per tornar a 
normalitzar el català?

Vicent Berenguer: Hi ha una gent que parla en valencià. 
Que això és prou! Vas al mercat central i hi ha una gent que 
parla en valencià. Vas als carrers i hi ha una gent que parla 
en valencià, hi ha un gruix de gent que coneix el valencià. 
Ara bé, des del punt de vista institucional ja és una altra 
cosa. Enric Pellín potser té unes altres experiències.

Enric Pellín: Per augmentar l’ús social del valencià, del 
nostre català, que se senta, hauríem de passar perquè en 
tot el món festiu i associatiu —fogueres, celebracions que 
fan en els districtes durant la resta de l’any: elecció de 
Bellea del Foc, etc.— hi hauria d’haver presència del valen-
cià. Quines altres coses col·lectives hi ha a Alacant? Per 
exemple, al camp de futbol, de l’Hércules, en la dècada de 
1980, hi havia un senyor que saludava en valencià; la gent 
l’esbroncava, però l’home feia la intervenció motu propio. 
ningú de la Junta Directiva li ho deia. I ell, per imitació d’al-
tres estadis, ho feia encara que la gent l’esbroncava. D’al-
guna manera s’ha de canviar eixa actitud, s’ha de donar 
valors de tolerància.

Bartomeu Font: Actualment el valencià està en ús entre 
persones militants, hi ha un grup de persones que el parlen, 
i, en una altra línia, els escolars. Si no hi ha una entitat que 
faci coses al carrer i que surti, no arribarem a aconseguir 
aquesta revernacularització. És clar, pots estar vivint aquí 
i no sentir mai el català. Com manco es parli, més esbron-
cades hi haurà perquè no hi ha ningú que surti al camp a 
dir «A veure què passa aquí!». A posta demanava jo quines 
altres entitats, plataformes que facin feina a part de l’escola 
i que podrien anar fent accions al carrer, sortint, accions 
programades, és a dir, una acció directa. Molt bé: hi ha l’es-
cola, però a Mallorca passa igual, si les entitats com obra 
Cultural Balear o Acció Cultural del País Valencià no surten 
a fer coses…

Brauli Montoya: Jo insistiria en el que ha dit Enric Pellín: 
l’únic camp simbòlic que podem utilitzar —pel paral·lelisme 
amb el cas de la Catalunya del nord i perquè la gent a Ala-
cant encara ho té considerat així— i podem aprofitar en 

aquest sentit és el món de la festa, de les Fogueres d’Ala-
cant, concretament, que és l’associacionisme més massiu; 
no el tinc quantificat, el futbolístic, però sembla que és més 
massiu encara el festiu, entre socis de barraques, de fogue-
res, etc. Les barraques són carrers que es tallen i allí es 
munta la paradeta i hi ha molta socialització, es menja al 
carrer, etc. Molta gent, quan feia les entrevistes sobre la 
transmissió del català a Alacant, em deia que es limitava 
a usar el valencià en aquestes ocasions. Això sí: exage-
rava, perquè el que ells entenien per usar el valencià era 
dir fogueres, coca en tonyina i poca cosa més. Però, com a 
mínim, seria un àmbit aprofitable. Com es connecta això? 
Com es connecta l’escola amb aquest món fester? Potser 
seria possible amb una bona quantitat d’almogàvers, reclu-
tats entre els progenitors.

Enric Pellín: En defensa de les festes podem dir que la 
Bellea del Foc d’enguany ha estudiat en immersió i ja s’han 
fet contactes perquè salude, faça intervencions, etc., que 
d’alguna manera palese que ha fet escola en valencià, que 
ha fet immersió. Si seguiu els actes festers, veureu que quan 
pugen les bellees diuen: «Sap parlar en castellà, en francès 
i en valencià». 

Rafael Castelló: Entenc que és una sessió per a intentar 
traure alguna mena de conclusions, perspectives, etc. Tot 
i no haver estat present en algunes de les intervencions, 
m’han anat arribant les informacions més rellevants i he de 
confessar-vos que me’n vaig amb un bon cacau mental. 
Segurament per l’allau de dades que vaig donar ahir, que, 
efectivament, va ser un xàfec, com deia F. Xavier Vila i 
Moreno, però també perquè jo això de seu universitària m’ho 
crec: un espai de llibertat d’expressió i d’exposició, lliure, on 
jo mateix estava intentant reformular el model al qual estem 
aliats més bé. o siga, jo arribe amb una idea que açò de la 
normalització lingüística és una cosa que s’ha de fer amb 
estratègies de masses, és a dir, que hem d’arribar i transfor-
mar i canviar una societat en el seu conjunt, arribar a tots, 
massivament, etc. I després d’escoltar-vos i que m’hagen 
arribat algunes de les idees, exemples i experiències expo-
sades, aquest plantejament me trontolla molt nítidament. 
Per això vull fer ara l’exposició agosarada dels dubtes que 
m’entren. El company de Vitòria, com que som de la mateixa 
professió i utilitzem un llenguatge molt similar, l’he sentit 
parlar d’allò micro, allò macro, etc. I si se’ns pregunta què 
podem fer, hi ha diversos nivells d’acció. Hi ha un nivell d’ac-
ció micro, que afectaria bàsicament o estaria molt vinculat a 
l’exposició dels companys de primària i de secundària, que 
són les accions que fem a peu d’obra, de primera línia, en 
el dia a dia, en la vida quotidiana. Ho fem a l’escola, ho 
fem a casa, a qualsevol lloc. En aquest tema que ens ocupa 
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seria l’escola bàsicament, però també la llar on conviuen els 
xiquets amb els progenitors, els cercles d’amics que tenen 
els xiquets, com ha dit F. Xavier Vila i Moreno, en les actua-
cions diàries. El que ens arriba d’alguna manera, i no només 
en aquesta última intervenció, és que si fem descansar tota 
acció possible en allò micro és ben probable socarrar una 
persona. I això passa perquè, és clar, la societat o el conjunt 
d’interaccions no només ocorren en allò micro, també ocor-
ren en allò macro, és a dir, que allò micro requereix la seua 
intervenció en allò macro. no és unidireccional, sinó que és 
en interacció contínua, però si allò micro està deixat al seu 
aire, és ben probable que, amb determinades condicions 
de correlacions de forces, de majories i minories, allò micro 
aparega cremat i socarrat. Per tant, es requereixen també 
accions de caràcter macro. L’experiència de La Bressola 
s’expressa ací i es planteja en termes micro, una estratègia 
en termes micro és «A veure què fem el professorat en el 
nostre entorn perquè això que passa en el pati, que passa 
en els nostres patis a Alacant, no passa a l’aula». Però no 
oblidem que eixa experiència de La Bressola, que és micro, 
té determinada cobertura macro, que és una escola privada, 
que treballa en un entorn estatal, amb una legislació que 
té determinades característiques. Amb això vull dir que el 
nostre professorat i mestres han fet una tasca heroica i con-
tinuen fent-la perquè no tenen cobertura macro, o la que 
tenen no és l’adient. Per això feia referència al model d’estat 
nació, perquè eixa estructura macro depèn molt de les nos-
tres cultures polítiques, d’allò que estem acostumats a fer 
en política. Si la nostra cultura política és una cultura en què 
allò públic té més valor, és a dir, és l’Estat el que s’encarrega 
de l’educació de la gent, és el govern el que ha de prendre 
decisions, en eixe context macro també es poden fer coses. 
En una escola privada el Consell de Direcció és un consell 
determinat que és el que contracta el professorat, estableix 
les regles del joc de l’escola, etc. Qui posa les regles del joc? 
La Conselleria, supose, el govern. Clar, si el govern és segons 
de quin color, de quin model no només d’estat, és a dir, com 
a identitat nacional, sinó de model d’estat de benestar, hi ha 
una sèrie de variables que se’ns escapen mentre no acon-
seguim govern. Per tant, què podem fer? Canviar el govern. 
Ja ho vaig dir en una sessió en l’Institut d’Estudis Catalans, 
però és que és una urgència macro. És a dir, podem fer acci-
ons micro, efectivament, revisem les estratègies, etc., però 
hi ha determinades accions micro que no podrem fer o si 
les fem ens cremarem com a bonzes si no fem actuacions a 
nivell macro. Vull dir, canviar la política educativa d’este país 
d’una vegada per totes, i per a això què necessites? Can-
viar el govern. Això és evident, però ja no veig tan clar que 
puguem canviar el govern, o siga, les polítiques del govern 
estant dintre de l’Estat espanyol perquè, com deia F. Xavier 
Vila i Moreno, que deixem d’estar a Espanya els valencians 

va per a llarg, si és que va. Podem canviar la política del 
govern fins al punt que ens permeta dur endavant les estra-
tègies necessàries per a construir des d’allò públic? O ens 
hem de plantejar: no, doncs anem a optar per la via privada, 
cas de La Bressola. Les sessions d’esta Jornada ens han 
obert totes eixes possibilitats. Ara, l’estratègia de reverna-
cularització a Alacant és una estratègia educativa per a la 
reproducció del valencià que ha de ser totalment distinta 
a l’estratègia educativa en valencià a oliva, el meu poble, 
perquè el meu nebot i la meua neboda, que tenen línia en 
valencià, el seu entorn social, al carrer, continua sent tot en 
valencià, a casa és tot en valencià, quan van al futbol és tot 
en valencià, i no escridassen ningú perquè per la megafonia 
es diga «Bon dia» o un locutor de la ràdio local parle deter-
minada llengua, perquè en el pati i el carrer és la llengua 
d’Oliva. No pot ser que la Conselleria faça la mateixa política 
a oliva que a Alacant.

Josep Forcadell: S’ha de fer macro. I des de l’ensenya-
ment públic s’ha de donar resposta i solució a la revalenci-
anització dels nostres xiquets, o a la revernacularització, o 
realacantinització. Des de la perspectiva micro, s’ha d’agrair 
el magnífic treball fet des de l’escola com a institució. Per 
descomptat, dels ensenyants, per moltes coses. A voltes 
sembla que perdem de vista les possibilitats que té l’escola, 
tot i que jo deia que estem carregant l’escola de respon-
sabilitats excessives. Enric Pellín n’ha apuntat algunes, és 
a dir, l’escola és la relació entre mestres i alumnes, però 
també és la relació entre mestres i progenitors. Molts dels 
progenitors no són valencianoparlants o són de fora. L’es-
cola també és un espai per a entrar en contacte amb tots 
els nous professionals, com apuntava Enric Pellín, nous pro-
fessionals i institucions que presten serveis o que fan acti-
vitats relacio nades amb el món educatiu. Per tant, des de 
la institució pública, des de la Conselleria, des de l’escola 
com a institució es pot incidir, a poc a poc si voleu, però 
s’hi ha d’incidir, perquè els serveis que presten autobusos, 
neteja, visites guiades, excursions, esplais organitzats des 
de la mateixa institució, tot això vaja sent coherent amb els 
objectius de l’escola, i això es pot fer i es va fent a poc a poc, 
es va aconseguint, o, almenys, està denunciant-se, i això 
permetrà que un dia s’aconseguisca. Després existeixen les 
associacions de mares i pares d’alumnes de les escoles, que 
són espais dins dels barris de la ciutat on es pot sentir parlar 
en valencià en públicperquè és normal que l’equip direc-
tiu, o els tutors, quan s’adrecen als progenitors dels xiquets 
de línia els parlen en valencià com un fet normal i, fins i 
tot, educatiu, o de facilitat perquè els progenitors puguen 
ajudar després els fills. I normalment funciona prou bé, hi ha 
molta tolerància. En definitiva, és un espai no habitual a la 
ciutat d’Alacant entre persones desconegudes. Les AMPA, 
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i les mateixes escoles també, actuen com un espai de soci-
alització i d’integració de persones nouvingudes, les quals 
poden ser immigrants o poden ser persones que, per raons 
diverses, han canviat de residència. Jo no seria tan teòric o 
tan atrevit com el professor Brauli Montoya de crear barris, 
perquè la realitat ja ho fa això. Les escoles actuen de xarxa 
de socialització i d’integració de persones que no es conei-
xen, les quals, encara que visquen en la mateixa escala o en 
el mateix carrer, no es coneixen fins que no comparteixen 
el mateix mestre o la mateixa escola, que, així, els ajuda a 
integrar-se. Per tant, l’escola, com a institució, està fent molt 
més del que a voltes —excessivament crítics— som capa-
ços de reconèixer. També les universitats hem de ser molt 
autocrítiques i molt autoexigents. Hauríem de repensar què 
formem, amb quins plans d’estudis estem formant els nous 
professionals i per a què els formem. Pot ser que hi haja 
una assignatura que es diu Escola i Llengua al País Valencià, 
que, teòricament, és la que ha de formar els mestres perquè 
sàpien què han de fer i quina és la seua finalitat última. 
M’imagine que la finalitat última de qualsevol mestre és 
la revalencianització de l’alumnat en una situació anormal, 
com és la nostra. o, almenys, que l’alumnat —i els progeni-
tors— que tinguen ganes de redescobrir o recrear una rea-
litat tinguen un espai on poder fer-ho d’acord amb els seus 
objectius i interessos i no sotmetre’s a una realitat imposada 
des de fora. I després d’algunes intervencions, em queda 
la idea que hem de vendre la moto: allò que La Bressola és 
més que una escola ho hem de tenir en compte perquè ells 
ho fan bé. Com va explicar Joan Pere Le Bihan, porten a fer 
el manifest un gran jugador del Barça, també Domènech, 
l’entrenador de la selecció francesa, que és d’origen català, 
l’Oleguer i qui faça falta. Ells saben que s’han de vendre i 
que han d’eixir d’eixe cau de l’ensenyament privat i tradici-
onalista. nosaltres haurem d’animar la gent que vinga a la 
línia, perquè és veritat que hi pot haver una escola per dis-
tricte, però, com apuntava Vicent Berenguer, no està garan-
tit que hi haja un institut que corresponga al districte o al 
barri. Per tant, ell apuntava que molta gent no continua de 
primària a secundària i semblava com si això ocorreguera 
perquè l’alumnat estava avorrit o haguera fracassat. El pro-
blema és que no hi ha oferta al mateix barri i és molt dur 
que un xiquet d’onze o dotze anys, quan passe a secundària, 
haja de canviar de barri, ara que havia aconseguit tindre uns 
amiguets al voltant de l’escola, per a poder fer línia en valen-
cià. Ací el que hi ha és una estafa des de l’Administració; és 
a dir, no es garanteix amb un mínim de coherència tot el sis-
tema de l’opció lingüística que han fet els progenitors.

Enric Pellín: Sobre el que ha dit Josep Forcadell, s’hauria 
d’assegurar que cada escola tinguera un institut de continu-
ïtat. L’escola Serra de Mariola té un institut; hi ha una altra 

escola, l’Enric Valor, que pot continuar en un altre institut; 
hauria de ser així; el Costa Blanca, un col·legi de primària, 
hauria de tindre l’institut de Vicent Berenguer.

Vicent Berenguer: El Costa Blanca no té encara institut 
de destí, i, a més a més, no s’assegura la continuïtat perquè 
l’ensenyament es mira des d’un paràmetre econòmic; és a 
dir, s’han de cobrir les places, s’ha d’abaratir l’ensenyament, 
etc. De quina manera? Si un professor pot donar classe 
quan s’acaba l’escola obligatòria, que és fins on normal-
ment podem assegurar les direccions dels centres un ense-
nyament en valencià, unes línies en valencià, fins a tercer 
màxim, a quart ja comencem a tenir problemes perquè hi 
ha una sèrie d’optatives que t’obliguen a barrejar i clavar 
gent que és de la línia amb gent que no és de la línia, i ahí 
entren les militàncies, perquè has de ser agosarat, has de 
ser valent i dir «No: el professorat que no és de la línia, si vol 
fer, per exemple, Biologia, que la faça en valencià». Si hi ha 
una protesta que arriba a Conselleria, la Conselleria té dos 
camins: dir-los «Això és el que hi ha», o bé posar un altre 
professor de Biologia. Això no ho fan, i aleshores el que fan 
és pressionar perquè el professor de Biologia done la seua 
assignatura en castellà. És el compliment de la legislació.

F. Xavier Vila i Moreno: Jo comprenc que discutir i pre-
sentar experiències d’altres països pot generar determinat 
grau de confusió i pot trencar alguns esquemes i, com diu 
molt bé Rafael Castelló, estem en seu universitària, no par-
lamentària, i és bo que obrim les clepses i deixem circular-hi 
l’aire. També entenc que hi ha moltes situacions que ens 
rebel·len individualment i col·lectivament i que és evident 
que la realitat demogràfica i social d’Alacant està confor-
mada d’una manera determinada i que no és la més alegre 
amb vista a la supervivència del català, però hem de ser 
pràctics. L’objectiu essencial de la Jornada és veure de quina 
manera podem millorar una de les eines que tenim, que és 
l’escola, per aconseguir uns objectius que siguin factibles; 
si no fossin factibles, ens cremaríem, i si no ens poséssim 
objectius ambiciosos, no tindria sentit fer la Jornada. A la 
pròxima jornada o a l’altra, en la qual podríem parlar de quin 
és el model adequat a partir del qual es pot modificar el 
panorama polític, o el funcionament de l’Administració, etc., 
serà fantàstic que ho discutim i que ho posem damunt de la 
taula, un cop tinguem clars els objectius, ara mateix, per a 
l’escola. Dic això perquè hi ha una certa tendència a dir que 
la solució al problema sempre està en un altre camp; quan 
parlem de l’escola, la solució està en l’Administració; quan 
parlem de l’Administració, la solució està en les eleccions; 
quan parlem de les eleccions, la solució està en la demo-
grafia, i quan parlem de la demografia, la solució està en la 
Secretaria de Política Lingüística, i quan parlem de la Secre-
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taria de Política Lingüística... Hem de dir prou, hem de tallar 
i ser capaços de plantejar objectius realistes en cadascun 
dels àmbits que  estan interrelacionats. ningú no diu que 
no estiguin interrelacionats, però de la nostra intel·ligència 
depèn ser capaços de delimitar objectius ambiciosos i asso-
libles, i aleshores buscar les eines per fer-ho. D’aquesta 
Jornada jo no me’n vaig amb confusió, me’n vaig realment 
molt més content del que venia, perquè hi he après coses, i 
veig més coses que no veia fa dos dies. Si algú comparteix 
aquesta sensació, me n’alegraré.

Josep Maria Baldaquí: Jo voldria ser pràctic també. La 
meua experiència, com a persona que ha treballat sempre 
en el món educatiu i que coneix un poc el món de l’es-
cola  és que hi ha una sèrie de tòpics dins de l’escola, 
dins de les creences dels mestres que treballen en progra-
mes d’immersió i dins del funcionament de les escoles en 
general, que s’han mantingut durant vint anys i s’apliquen i 
són efectius, perquè són els que realment d’alguna manera 
marquen les coses que es fan. Per exemple, un tòpic és 
que el mestre ha de parlar en valencià amb l’alumnat, i 
això ho manté. Com que no tenim massa possibilitats d’ac-
tuar sobre la realitat, d’alguna manera tindríem la possibi-
litat d’actuar sobre les representacions de la realitat, sobre 
aquelles coses que habitualment s’accepten com a correc-
tes. Jo voldria aquí destacar algunes coses que s’haurien 
de reintroduir d’alguna manera. Per exemple, una qüestió 
és el model de qualitat. Quin és el model d’ensenyament 
de qualitat? El model públic, el model privat? Hi ha mol-
tíssimes raons per a defensar el model públic que, en el 
context d’Alacant, té més qualitat en general que el model 
privat, i, especialment, el model d’immersió. Això s’ha d’ex-
plotar i no s’explota suficientment. L’exploten els progeni-
tors, una vegada que experimenten com a usuaris que el 
model funciona i ho diuen al veí: «La vecina me ha dicho 
no sé qué». Però això no s’explota d’una manera consci-
ent o no tant com es podria explotar des de les persones 
que tenim la responsabilitat, des dels que estem treba-
llant a la universitat, des dels que estan treballant a les 
escoles, de donar aquesta informació. Una altra qüestió 
relacionada és la de la transmissió lingüística. Jo, com a 
pare i com a persona usuària del sistema educatiu, amb 
les filles, veig moltes vegades allò dels matrimonis mixtos 
que parlen castellà entre ells, com és norma habitual en el 
nostre entorn, i després transmeten habitualment el cas-
tellà als fills i no es plantegen mai allò que altres matri-
monis mixtos sí que es plantegen. Jo, per exemple, conec 
una parella, ell castellà i ella anglesa, en què cada un dels 
progenitors parlen una llengua als fills. És bastant habitual 
en aquest tipus de parelles, però en les parelles mixtes 
valenciano-castellanes no és habitual o no ho és tant en el 

nostre context. És un tipus d’actuació, de tòpic, que s’hau-
ria d’intentar trencar. Perquè la realitat d’Alacant és que 
encara n’hi ha moltes, o algunes, o bastants. Però parelles 
valen cianoparlants, de ben poques en conec. I quan no es 
trenca eixa tendència, qui cau sempre és la part dèbil, el 
valencià. Hi ha un altre tema que és el de la defensa dels 
nostres drets. Per desgràcia, a la ciutat d’Alacant tenim 
molts exemples d’iniciatives que no han reeixit. En altres 
cultures, segurament més democràtiques, hi ha una tra-
dició de participació de la gent i de la societat civil més 
important. Una situació com la nostra seria bastant impen-
sable, entre altres coses perquè els valencianoparlants ens 
haguérem unit per a defensar els nostres drets davant de 
l’Administració i reclamar-los allà on fera falta, davant dels 
tribunals, cosa que aquí realment és impensable. Enric 
Pellín ho sap perfectament perquè ha sigut durant molt 
de temps president de l’Associació Cívica per la norma-
lització del Valencià. També és cert que tenim unes auto-
ritats que no escolten. només escolten els tribunals i no 
sempre, i això també és un camí molt dur. Una altra qües-
tió pràctica des d’un punt de vista organitzatiu i que a mi 
m’ha cridat molt l’atenció quan parlava amb Joan Pere Le 
Bihan explicant el perquè al pati l’alumnat de La Bressola 
parla en català és que, és clar, organitzativament, això aquí 
com es podria intentar aplicar o introduir a les escoles? Em 
sembla complex, però seria un camí per a anar pensant en 
aquest tema. I si, per exemple, d’aquesta Jornada isqueren 
una sèrie de bones pràctiques, tres o quatre recomana-
cions, no més —com més pitjor, és la veritat, perquè en 
estos casos convé que siguen coses molt concentrades i 
molt fàcils de transmetre i molt assumibles— estaria molt 
bé. Respecte a aquestes qüestions, sí que hi ha material 
per a poder definir-les, i, sobretot hi ha àmbits. Ara s’està 
treballant en el tema de les bones pràctiques —per exem-
ple, Linguamón, també a Alacant. Si poguérem d’alguna 
manera definir-les i transmetre-les potser seria un resultat 
pràctic, interessant, que eixiria d’aquesta Jornada.

Per acabar, com a persona que treballa en la universitat i 
arreplegant un poc el repte que deia Josep Forcadell i que 
jo també he dit, ens trobem ara en un moment clau, perquè 
estem canviant el sistema educatiu, que serà el de les titu-
lacions dels propers vint anys, de tot un sistema educatiu 
que es basa en la qualitat, la professionalitat, la formació 
dels mestres. I ara tenim l’oportunitat d’alguna manera de 
definir quina serà aquesta formació per als propers vint 
anys. És un moment en què ens juguem molt. no és com dir 
que el futur està guanyat o està perdut, però sí que el futur 
dels propers anys en el sistema educatiu ve pel canvi del 
sistema educatiu: els graus, els postgraus i el que siguem 
capaços d’implementar en aquesta etapa. I és aquí, des de 
la universitat, que hem de constituir-nos com un grup de 
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pressió i pressionar molt fortament perquè els ensenyants 
del futur d’alguna manera tinguen una línia determinada. 
Això sí que influirà necessàriament en el sistema educatiu 
els propers anys.

Antoni Mas: I ja, si ens permeteu, Brauli Montoya i jo volem 
dir unes breus paraules com a cloenda, tot i que F. Xavier 
Vila i Moreno ja s’ha avançat al nostre propòsit en la seua 
darrera intervenció. Nosaltres fem una valoració positiva del 
que ha estat la Jornada per moltes raons. Una, per la quali-
tat dels ponents, als quals ho hem d’agrair; també pel treball 
fructífer que han fet Rafael Castelló i David González, i, així 
mateix, per les intervencions dels assistents. Jo també me’n 
vaig molt content perquè Alacant, amb aquesta Jornada, 
torna a ser capdavantera en aquest tipus de qüestions soci-
olingüístiques. Si va ser ja capdavantera en l’estudi de la 
interrupció, també ho és ara en l’estudi de la revernacula-
rització i, per tant, com a última qüestió, voldria llançar el 
compromís de prosseguir, veure en quin espai ho podríem 
repetir i anar aprofundint en aquesta línia d’estudis.
veure en quin espai ho podríem repetir i anar aprofundint en 
aquesta línia d’estudis.

Brauli Montoya: L’espai haurà de ser el de la presentació 
pública de les actes d’aquesta Jornada. Eixe serà el nexe de 
contacte futur.
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