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Parlem amb Pau Vidal, conegut articulista, col·laborador de 
programes de ràdio i televisió, filòleg, escriptor i traductor 
al català d’Andrea Camilleri, Erri de Luca, Roberto Saviano, 
Giuseppe Tommasi di Lampedusa i Antonio Tabucchi. 

 
Què té la llengua que la fa tan important? 
 
Per a nosaltres és sinònim d'identitat. Si desapareix la 
llengua desapareixem com a grup diferenciat; no hi ha cap 
prova científica d'això, evidentment, perquè és una qüestió 
de sentiments. La identitat és sentimental. 
 
Teniu la impressió que el discurs lingüístic del Foro 
Babel i de Ciutadans ha esdevingut hegemònic? 
 
No, senzillament ha sortit de l'armari. Després d'anys de 
reprimir-se, la vergonya que els feia el monstre del 
franquisme s'ha anat difuminant (les generacions més 
joves segurament ni l'han rebuda) i tornen a dir les coses 
tal com les senten. Per a l'espanyolisme som l'enemic, i ens 
combatrà fins a la mort. Hegemònic no, però entre els 
castellans és majoritari.  
 
Com s’aconsegueix de criminalitzar un acte de 
restitució com ara la normalització lingüística? 
 
Com tot a la vida moderna: amb propaganda. Quan tens 
els aparells de l'Estat, mitjans inclosos, a favor teu, és bufar 
i fer ampolles. I encara més quan la víctima d'aquesta 
criminalització ja ve acoquinada de casa.  
 

 

 
 
Estem col·laborant els catalanoparlants en la nostra 
minorització? 
 
Per desgràcia sí. No ens sabem espolsar la por de sobre, i 
ens empassem els discursos bonistes amb una ingenuïtat 
esgarrifosa. Suïcida, diria.  
 
Fa poc parlàveu en un article de “porugueria lingüís-
tica” dels catalanoparlants. En què l’observeu? 
 
En les estratègies d'evitació del conflicte. Tres segles 
d'abusos de tota mena ens han gravat el temor a foc, i fem 
de tot per evitar l'enfrontament, perquè sabem que hi 
sortirem perdent. Bavejar amb els bells mots perduts en 
comptes de fer-los servir, que era el motiu de l'article, és una 
altra manera de no mirar la realitat, que ens és hostil.  
 
Amb dos estats en contra i unes administracions 
autònomes (?) que abdiquen de la seua responsabili-
tat, podem revertir els parlants el procés de subs-
titució lingüística? 
 
Decididament no. Perquè també hi ha la força del mercat, 
que és impressionant. Però això no és excusa per deixar de 
fer-ho. Se'ns menjaran, però espeternegarem fins al final.  
 
Sembla com si els parlants joves fossin els qui més 
passen de la llengua. Ho veieu així? Us ho expliqueu? 
 
Ells reben el discurs de la globalització, que és molt nociu, 
amb més violència que nosaltres. Hi han nascut. I a sobre 
paguen en la seva pell el greu error de les dues generacions 
anteriors, que és haver-se empassat la fal·làcia del bilin-
güisme.  
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Formulem una qüestió de gran importància a alguns 
participants en la segona taula rodona de les jornades 
Llengua i escola: “Escola en català i català a l’escola”, que 
reunirà, per primer cop, especialistes de tots set territo-
ris en què es divideix administrativament el domini 
lingüístic català. 
 

 

«Quin paper ha de tenir l’escola a 

l’hora de fer front al procés de 

substitució lingüística?» 

 
MARIA-ANTÒNIA FONT: portantveu del Sindicat 
de Treballadors de l’ensenyament de les 
Illes (STEI), professora a Palma, expresi-
denta de la Federació d’Organitzacions per 
la Llengua Catalana (FOLC) impulsora de la 
campanya Enllaçats per la Llengua. 
 
El paper de l'escola pública és molt 

important per tot el que pot fer per la cohesió social, la 
igualtat d'oportunitats en igualtat de condicions, per la 
inclusió, l'arrelament a la terra i la cultura de tots els 
infants i joves que viuen a les Illes, siguin d'on siguin i 
parlin la llengua que parlin. L'escola ensenya, crea 
ciutadans crítics, és acollidora, socialitzadora i ajuda a 
bastir un projecte nacional.  
 
La llengua catalana i el nostre patrimoni cultural és un dels 
nostres millors tresors. L'escola és un dels pilars de la 
normalització lingüística i a cada part del territori, ha 
d'estar autocentrada i oberta al món. La llengua catalana 
ha de ser l'eix vertebrador del sistema educatiu, la llengua 
vehicular de l'ensenyament i aprenentatge, la de comu-
nicació interior i exterior. L'entorn escolar també té molta 
feina per evitar la substitució lingüística. Necessitam la 
presència del català 100% a l'Administració, la justícia, els 
mitjans de comunicació. I és vital l'autoestima i la fidelitat 
lingüística dels parlants. És tot un conjunt d'accions que 
s'han fet, que hem de continuar fent i la millor manera, per 
aconseguir-ho plenament, és treballar per un estat propi en 
forma de república.  

 
ALEXANDRA MONNÉ: professora de 
ciències de l’educació de la Universitat 
d’Andorra (UA). Coautora del treball 
Joves i Llengües d’Andorra (2006) 
 
Podem dir que el Principat d’Andorra 

forma part de la comunitat pirinenca que en els últims 
cinquanta anys s’ha anat desenvolupant, evolucionant de 
manera constant i accelerada. La vinguda massiva de 
treballadors immigrants procedents d’Espanya, França i 
Portugal principalment han configurat un nou teixit 
cultural, social, econòmic, polític, modificant la composi-
ció de la població i donant lloc a una nova distribució 
demogràfica territorial. 
 
La llengua i la cultura també s’han vist influenciades per 
aquest allau migratori en constant flux de creixement, la 
qual cosa ha derivat en polítiques proteccionistes per part 
 
 

 
 
 
 
 
 

de l’Estat i del Govern andorrà per conservar la seva llengua, 
les seves tradicions i la seva cultura, a través de la creació 
d’un nou sistema educatiu públic estatal el qual garanteix no 
només el coneixement del propi en un país on la població 
autòctona és minoritària sinó que al mateix temps manté i 
consolida aquests coneixements fent-los extensius a la resta 
de la població en edat escolar. 
 
En el cas de les escoles nacionals, l’Estat regula la totalitat 
del currículum amb l’objectiu de centralitzar el programa 
educatiu. En el cas de les escoles estrangeres, l’Estat regula 
només una part del currículum mitjançant el programa de 
formació andorrana integrat obligatòriament dins dels 
plantejaments curriculars dels sistemes estrangers i establert 
per conveni 
 

IRENE COGHENE: llicenciada en dret, antiga 
membre de l’Oficina Lingüística del munici-
pi de l'Alguer i actualment coordinadora de 
la Plataforma per la Llengua en aquesta 
ciutat. 

 

L'escola és lo futur de la llengua, en societats com 
l'algueresa, on la substitució lingüística augmenta i la trans-
missió oral de la llengua s'està reduint sempre més. 
 
Permitir que ja de l'escola infantil les criatures entrin en 
contacte amb la llengua produirà tres efectes importants: 
donarà dignitat a la llengua, crearà familiaritat del minyó 
amb el català i sensibilitzarà los familiars. Imagin que tants 
iaios, que han parlat als fills en italià, puguin comprendre 
que tenen una segona possibilitat, perquè aqueix patrimoni 
immaterial sigui viu i que les noves generacions lo facin 
propi. 
 

ELENA GUAL: directora de l’Escola Arrels, 
de Vernet, a Perpinyà. 
 

Si el prestigi de la llengua catalana creix 
des de fa alguns anys, el seu ús quotidià, 

en canvi, no deixa de ser feble i sovint concentrat en una part 
de la població més gran de 65 anys. 
 

L’arribada important de nous vinguts de l’estat francès 
desequilibra el coneixement i la pràctica de la llengua en 
alguns territoris afavorint encara més la interrupció de la 
transmissió generacional. 
 

Malgrat tot, amb moltes dificultats legals i/o tècniques, els 
consumidors, 85 % favorable al català als mitjans de 
comunicació, poden seguir Ràdio Arrels (exclusivament en 
català), els informatius en català de la televisió estatal 
(alguns minuts diaris), i quan materialment es pot, TV3. 
 

Uns 80 % dels habitants serien interessats per l’ensenya-
ment bilingüe (català/francès) per a tots. Malauradament 
l’oferta d’ensenyament bilingüe, immersiu o d’iniciació 
arriba a només 7 % dels alumnes escolaritzats (públics i 
privats). La falta de mestres formats i la poca sensibilitat de 
l’administració dificulten encara més l’expansió. 
 

Finalment a Catalunya Nord, més de 360 anys després del 
Tractat dels Pirineus, encara es parla català. No es podrà 
triar entre escola en català o català a l’escola. Cal avançar i 
tot fa ventre ! 
 
 

El TEMA DE FONS:  
ESCOLA I SUBSTITUCIÓ LINGÜÍSTICA 



 
 

«El món és un mosaic de 
visions, i cada visió és expli-
cada per una llengua. Cada 
vegada que desapareix una 
llengua, desapareix una  
visió del món». 
 

David Crystal, lingüista nord-irlan- 
dès, 1941. 

LA FRASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                      EL  EMERGÈNCIA LINGÜÍSTICA 
 

 

 

 

 

A la Plataforma fa temps que advertim que el català 

es troba en una situació d'emergència lingüística 

que cal començar a solucionar amb polítiques i acti- 

tuds efectives de debò, decidides i desacomplexades. 
 

Però, per què diem que vivim en emergència lingüística? Les dades 

sociolingüístiques mostren una marcada i perillosa tendència de 

reducció de l’ús social del català arreu. Si no s’hi actua ara, ens 

encaminem de cap a l’extinció de la llengua. 
 

I què diuen, les dades? Aquests darrers quinze anys hem perdut mig 

milió de parlants habituals. El retrocés és especialment greu en el 

jovent. És a dir, els qui encarnen el futur de la llengua són els qui 

l’abandonen abans. Així doncs, només el 19,6 % dels barcelonins d’entre 

15 i 29 anys té el català com a llengua habitual, fet que significa una 

caiguda de més de deu punts en cinc anys. 
 

Al País Valencià, les dades no són millors. Al Cap i Casal menys del 10 % 

dels qui avui tenen menys de 40 anys han cursat els estudis obligatoris 

en valencià. A les Illes Balears, la situació també és alarmant. La llengua 

majoritària entre companys d’estudi és el castellà. Només el 30,6 % dels 

joves d’entre 15 i 24 anys fa servir el català de forma majoritària entre 

ells. A Eivissa, la situació és del tot crítica: només el 2,9 % del jovent el 

parla habitualment. 
 

Pel que fa a la Franja, la reculada també és palpable. Si el 73,6 % dels 

franjolins amb més de 65 anys parlen habitualment en català, aquesta 

dada cau al 39,6 % en la població d’entre 15 i 29. A la Catalunya del Nord 

només un 0,7 % de les famílies parlen en català amb els fills. I, a l’Alguer, 

només el 3,6 % dels progenitors d’entre 18 i 44 anys parlen en català 

amb els fills. 
 

No és cap discurs catastrofista: només és realista. Tot i la gravetat, 

estem convençuts que som a temps de capgirar la situació. Per això la 

Plataforma per la Llengua engeguem una campanya sobre l’emergència 

lingüística, que pretén sensibilitzar les administracions i la ciutadania de 

la situació real de la llengua i fer veure que cal començar des d'ara a 

prendre mesures si no volem anar pel pedregar: 
 

En primer lloc, cal un canvi de rumb immediat en les polítiques 

públiques, que posi la protecció i promoció de la llengua al centre, i que 

provoqui un canvi del paisatge lingüístic –especialment en els àmbits 

digital, audiovisual i del lleure, que són els que més afecten el jovent. 
 

Això també ha de portar un canvi en la conscienciació i actitud lingüística 

dels catalanoparlants, que han de prendre consciència que tots som i 

actuem de models lingüístics tothora. 
 

Podeu trobar tota la informació sobre la situació del català al web 

www.emergencialinguistica.cat. 
 

Òscar Escuder 

    L’ARTICLE DE PLATAFORMA x LA LLENGUA 

INSCRIPCIONS 


