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Les llengües vernacles
o populars
i l’ense nyament

En el món hi ha al voltant de
5.000 llengües. Aquestes llengües
són usades en l’àmbit
familiar i en el medi na-
tural de l’alumne que as-
sisteix a l’escola. La cul-
tura, els fets culturals,
han tingut com a vehicle
unes llengües determi-
nades, que són relativa-
ment poques. Són les
llengües que han creat
una literatura estable i
normalment impresa, que
han servit per a l’ensenya-
ment a tots els nivells,
que són capaces de crear
paraules noves per a la
ciència del nostre temps.
No cal dir que entre
aquestes cal incloure la
nostra. Fins a l’actuali-
tat, quan hi ha hagut
qualsevol colonització,
les llengües vernacles o
populars del món han
estat deixades a un costat fins a aca-
bar essent substituïdes per la llen-
gua colonial o dominant. Aquest fet
va ser tractat per diferents especia-
listes en dos estudis. El primer, l’any
1928, en l’Oficina Inter nacional de
l’Educació, a Luxem burg, quan di-
versos especialistes en temes esco-
lars d’arreu del món es reuniren per
reflexionar entorn de l’educació bi-
lingüe. El segon, l’any 1951, en què
la UNESCO refermà els criteris de
l’Oficina Inter nacional de Luxemburg.

En 1928 hom parlà d’estudis fets
en llocs on alumnes de llengua mi-
noritzada assistien a escoles de llen-
gua socialment, econòmicament i
políticament més forta, i en especial
s’examinà un treball molt ampli res-
pecte dels nens i nenes de Gal·les
que anaven a escola en anglès, i
també s’hi presentaren estudis fets
als Estats Units amb alumnes no an-
gloparlants que rebien ensenyament
en anglès. És sabut que els resultats
analitzats mostraren que aquells
alumnes als quals s’aplicava el pro-
grama de canvi de llengua al llarg de

l’escola obtenien en general més
mals resultats acadèmics i índexs més
baixos d’intel·ligència que aquells
nens i nenes la llengua d’instrucció
dels quals era la mateixa que la de la

família. A partir de la constatació d’a-
quests resultats, l’Oficina Internacional
de l’Educació manifestà públicament
que el primer ensenyament en llengua
materna havia de ser condició sine qua
non per a un ple desenvolupament
acadèmic i psicològic dels infants.

En 1951 la UNESCO, ubicada ja a
París, després de la renovació de
l’ONU, refermà els criteris suara al·lu-
dits amb la famosa frase: «És axiomà-
tic que el millor mitjà per a ensenyar
a un infant és la llengua materna.»
És important que la llengua de la fa-
mília i la llengua de l’escola siguen
la mateixa, per la senzilla raó que
llengua i concepte van units; a
més, el caràcter afectiu, familiar,
de la llengua es trasllada a l’esco-
la, i el xiquet, sense cap dubte, es
troba en òptimes condicions si l’es-
cola i la família constitueixen una
continuació.

Tot seguit posem el resum de
l’estudi de la UNESCO de 1951, edi-
tat l’any 1954, que es concreta en
els principis següents i que nosal-
tres, encara que acceptem també la

necessitat de la immersió, conside-
rem igualment vàlids pràcticament
en la seua totalitat (cf. Ús de les llen-
gües vernacles a l’ensenyament,
Edicions d’A por tació Cata lana, Bar -

celona 1963, pp. 49-51).

Principis establerts
per la UNESCO

sobre l’educació
bilingüe

Importància 
pedagògica de la
llengua materna
–La llengua materna és el
mitjà natural d’expressió
d’una persona, i una de les
seues primeres necessitats
és desenrotllar al màxim la
seua aptitud per a expres-
sar-se (1).
–Tots els alumnes han de co-
mençar llurs cursos escolars
en la llengua materna (2).
–Cap llengua franca no pot
substituir adequadament la

llengua materna si els infants no hi estan fa-
miliaritzats abans d’ingressar a l’escola (9).
–Per a l’alfabetització d’adults cal em-
prar llur llengua materna i passar des-
prés a una segona llengua si volen i
poden fer-ho (10).

Cicles d’ensenyament i
llengua vernacla
–No hi ha res en l’estructura de cap llen-
gua que li impedesca d’esdevenir un
vehicle de civilització moderna (3).
–No hi ha cap llengua que siga inade-
quada per a satisfer les necessitats de
l’infant en els primers mesos d’ensenya-
ment escolar (4).
–Si la llengua materna és adequada en
tots els aspectes per a servir de vehicle
d’instrucció en les universitats i establi-
ments d’ensenyament, cal emprar-la
com a tal (6).
–Si no ho és, cal emprar la llengua ma-
terna en la mesura que ho permeta la
provisió de llibres i altre material d’en-
senyament (7).
–Les autoritats docents han de procurar
convèncer una població poc receptiva
perquè accepte l’ensenyament en la
seua llengua materna, però no han
d’imposar-la (11).
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Material i tècniques didàcti-
ques
–Cal que la UNESCO estudie amb una aten-
ció especial la qüestió de proveir els alum-
nes de manuals escolars i altre material
d’ensenyament (5).
–L’alfabetització només pot ser mantingu-
da si hi ha una provisió adequada de ma-
terial de lectura per a adolescents, adults
i infants en edat escolar, i tant per a en-
treteniment com per a estudi (12).
–En l’ensenyament de la llengua materna
i d’una llengua estrangera, cal emprar
tècniques modernes i eficaces. El sol fet
que siga la seua llengua materna no és
una qualificació suficient perquè un mes-
tre ensenye aquesta llengua (17).

Segona llengua
–Si la llengua materna de l’infant no és la
llengua oficial del seu país o una llengua
mundial, cal que aprenga una segona
llengua (13).
–És possible d’adquirir un bon coneixe-
ment de la segona llengua sense emprar-
 la com a mitjà d’instrucció general (14).
–Durant el primer any, o el segon, d’as-
sistència de l’infant a l’escola, l’estudi de
la segona llengua pot ser introduït com a
assignatura (15).
–L’ensenyament de la segona llengua ha
de progressar gradualment i no ha de ser
emprada com a mitjà d’instrucció fins
que els alumnes hi estaran prou familia-
ritzats (16).

Plurilingüisme
–Si en un país són parlades diverses llen-
gües, convé que siguen escrites amb la
màxima uniformitat possible (18).
–Per tal de facilitar-ne la reproducció im-
presa, cal escriure els idiomes, si és possi-
ble, amb un nombre limitat de signes i en
una sola línia (19).

La immersió com a mètode
didàctic

Si sovint comencem els estudis
parlant d’etimologia, la paraula im-
mersió correspon a la imatge de la
natació –de posar-se totalment en-
voltat de l’aigua–; en el nostre cas es
tracta d’envoltar-se d’una manera
natural, específica i amb unes certes
condicions, de la llengua que hom
vol aprendre, que vol fer seua. És
l’adquisició d’una nova llengua en
unes circumstàncies especials, que no
s’oposen als principis de 1928 de
l’Oficina de Luxemburg ni als princi-
pis la UNESCO adés esmentats. La
immersió lingüística respon no a una
destrucció d’una llengua sinó més
aviat a una major igualació i, d’una
manera especial, a un fer seua –o
més aviat donar les possibilitats per
fer seua– una llengua fins aleshores
estranya, totalment o en part.

Oportunament examinarem si
entre nosaltres, ara i ací, es donen les

circumstàncies per a una immersió,
després de recordar què han significat
en la investigació recent els estudis
sobre la immersió i de les circumstàn-
cies que s’exigeixen. Seguim en bona
part els estudis realitzats per J. Arenas
i J. M. Artigal.

L’any 1962, Pearl i Lambert, en
una investigació amb xiquets i xique-
tes bilingües francès/anglès al Ca  na dà,
en la qual esperaven mesurar determi-
nats components del pres  su  posat dè-
ficit dels bilingües, observaren com,
sorprenentment, les previsions de
l’Oficina Internacional de l’Educació i
de la UNESCO no es complien en la
població analitzada. Aquells bilingües
a qui tocava presentar puntuacions
més baixes que els monolingües, van
donar uns resultats contradictoris, ja
que, tant en aspectes verbals com fins
i tot en aspectes no verbals, presenta-
ven puntuacions més altes. Els sorpre-
nents resultats d’aquest estudi origi-
naren prompte altres treballs, amb
resultats coincidents: Balkan (1979), a
Suïssa; Been-Leev (1972), a Nova York
i Israel; Ianco-Borral (1972), a Sud-
Àfrica. Enmig d’aquest ambient,
Lambert i Tucker (1972-1974) compa-
raren alumnes angloparlants del
Quebec que assistien, els uns a esco-
les solament en anglès i els altres a
programes d’immersió al francès, i
comprovaren que els qui havien se-
guit un programa amb canvi de llen-
gua presentaven un desenvolupa-
ment similar, i en alguns aspectes
superior, al dels seus companys que
havien assistit a una escola de la ma-
teixa llengua de l’alumne.

Les anàlisis de diverses experièn-
cies escolars en diferents situacions
d’arreu del món amb llengües en con-
tacte, mostraven ara que, si bé hi ha
casos en els quals els infants necessi-
ten ser escolaritzats en la llengua de
la llar, en altres casos és possible i fins
i tot beneficiós fer-ho en una altra
llengua. D’ací es començà per prime-
ra vegada a diferenciar entre bilin-
güisme escolar additiu i subtractiu.

Dit en una altra terminologia, entre
immersió i submersió. S’anomenà im-
mersió o bilingüisme additiu aquella
experiència que, pel fet de complir
determinats requisits que veurem a
continuació, resultava enriquidora
per als alumnes als quals s’aplicava. I
s’anomenà submersió o bilingüisme
subtractiu aquella experiència que,
com havia constatat l’Oficina
Internacional de la UNESCO anys
abans, resultava negativa per al de-
senvolupament acadèmic, lingüístic i
psicològic dels infants.

Una de les circumstàncies que di-
ferencien els temps de 1928 i els de
l’estudi de la UNESCO, realitzat en
gran part en països del Tercer Món, és
l’existència en totes les cases dels mit-
jans de comunicació de masses. A
més de l’ús familiar que es té de la
llengua que «aparca» momentània-
ment la immersió, en totes les cases
hi ha uns programes televisius, moltes
vegades dedicats especialment als in-
fants, en la llengua que temporal-
ment es conrea sols indirectament. El
mètode d’immersió és com els plats
d’una balança, en la qual un dels
plats té excés de pes comparat amb
l’altre, i aleshores s’intenta d’igualar
el desafavorit per tal que tots dos es-
devinguen equilibrats.

Els resultats d’aquestes investiga-
cions no són encara definitius i pre-
senten, a vegades, fins i tot contra-
diccions. Cal fer patent que una part
important d’aquests estudis presen-
ten tres condicionants perquè el
canvi de llengua llar-escola puga ser
eficaç i perquè l’ensenyament d’una
llengua nova puga proporcionar me-
canismes additius en el desenvolupa-
ment lingüístic, acadèmic i psicològic
dels alumnes.

Aquests tres condicionants són:
1. L’estatus social fort, inamovible de la
llengua i cultura de la llar.
2. Les actituds dels alumnes, o en el seu
cas dels pares que ho transmeten als fills,
envers la llengua d’immersió de l’escola.
S’han d’acceptar els motius i la metodolo-
gia per a aprendre-la.
3. El tipus de tractament pedagògic per
mitjà del qual aquests alumnes accedei-
xen a la nova llengua.

Quant al primer condicionament,
s’ha de fer notar que la llengua forta
que coneixen i usen s’ha de continuar
emprant en la família; fins i tot en al-
tres àmbits que no són l’escola, es
continua progressant en el coneixe-
ment i ús d’aquesta primera llengua.
A aquests alumnes la immersió els pot
proporcionar un bon coneixement de
la nova llengua de l’escola en la me-
sura que serà adquirida d’una mane-
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Les anàlisis de diverses expe-
riències escolars arreu del

món amb llengües en contacte
mostraven que, si bé a vegades
els infants necessiten ser esco-

laritzats en la llengua de la
llar, en altres casos és fins i tot
beneficiós fer-ho en una altra

llengua.



ra natural a partir d’un ús real, comu-
nicatiu, apresa en funció d’unes cir-
cumstàncies que es viuen, i això de
cap manera no els ha de representar
un fre en el desenvolupament normal
de les habilitats respecte a la llengua
de casa. Aquesta primera llengua, si
bé normalment absent en els primers
cursos escolars, serà posteriorment
introduïda en el currículum.

Quant al segon condicionament,
que fa referència a les actituds d’a -
lum nes i pares, els estudis remar-
quen que un programa amb canvi de
llengua no pot venir mai imposat i
no ha de ser viscut per l’infant com
un rebuig explícit o implícit de la
seua llengua i cultura familiars. Els
alumnes han de poder usar la llen-
gua de casa fins que ho desitgen o
ho necessiten, i els mestres, encara
que no usen mai aquesta llengua,
han de ser sempre competents per a
comprendre-la. Aquesta motivació
positiva és en gran part responsable
de l’èxit o fracàs d’un programa
d’immersió, tan important com les
mateixes aptituds acadèmiques i pe-
dagògiques del professor.

El tercer condicionant és el trac-
tament didàctic per a la immersió.
La nova llengua ha d’arribar als
alumnes amb un missatge compren-
sible, diríem més bé, interessant. Els
alumnes faran seua aquesta nova
llengua si la comunicabilitat respec-
te a allò de què es parla està asse-
gurada en la nova llengua. Estem si-
tuats, en el nostre cas, davant
llengües romàniques que són molt
semblants les unes a les altres, i ales-
hores aquesta comunicabilitat és re-
lativament fàcil; no resultaria tan
planer si es tractàs de llengües com
poden ser el basc o l’alemany, i
també l’anglès, que resulten bastant
estranyes per a qui parla la llengua
castellana o la llengua catalana.
Aquesta facilitat, per exemple, la
tindríem també en una llengua com
l’italià, que qualsevol persona que
es trasllada a aquell país, al cap de
poc temps d’estar-hi, comprèn i, en
un temps també bastant curt, parla.
Tanmateix, per la gran disposició re-
ceptiva que tenen els alumnes dels
primers anys, aquesta diferència o
similitud d’una llengua no té gaire
importància si s’usen les estratègies
i els recursos adients.

Com a estratègia i recurs didàctic,
primerament, cal focalitzar l’atenció
en allò que els parlants es proposen
de fer en cada cas, i no en l’estricta
correcció formal de la llengua. En
segon lloc, s’han de cercar els proce-
diments que calguen –però sempre

sense usar la llengua de casa– per a
fer sempre comprensible i realitzable
l’activitat proposada en la classe. Si
aquella nova activitat no l’han viscuda
en la llengua de casa, aquella activitat
anirà unida a la llengua de la immer-
sió. És, per tant, de gran importància
que aquella activitat que va unida a la
llengua d’immersió tinga el màxim in-
terès per a aquells a qui va dirigida.
Les activitats pròpies de la pedagogia
del lleure són normalment molt apro-
fitables en el mètode d’immersió lin-
güística.

El mètode d’immersió entre
nosaltes

El valencià és la llengua pròpia i
històrica de les terres valencianes; en
conseqüència, hauria de ser la llengua
necessària, imprescindible per a la co-
municació, si es trobàs en la situació
d’ús social que li pertoca. Però la vo-
luntarietat de fet de la llengua pròpia,
fins i tot per als valencianoparlants, fa
que ens trobem en situació de segona
llengua més que de primera llengua o
llengua pròpia. El que hàgem de par-
lar d’immersió, també per als valen-
cianoparlants com a mètode integra-
dor dels qui parlen i dels qui no parlen
la llengua, és vertaderament correcte.

Els motius de la necessitat del mè-
tode d’immersió per a tots, els valen-
cianoparlants inclosos, està en el fet
que és llengua:
–No ensenyada a les escoles fins fa poc.
–No llegida per la majoria de població.
–Depauperada en el camp lèxic i descone-
guda per molts pel que fa a la morfosin-
taxi correcta.
–De menor prestigi social.
–Amb inexperiència didàctica de molts
professors.
–Amb recursos didàctics inferiors als de la
llengua estatal.
–Amb mitjans de comunicació social au-
diovisuals molt desproporcionats.
–Amb mitjans de comunicació escrits
pràcticament inexistents.
–Amb menor nombre d’edicions de lli-
bres, cinema, cançó...
–Que té la pressió social negativa dels im-
migrants que l’aprenen molt lentament o
bé, fins i tot, fan canviar la llengua als va-
lencianoparlants.
–Amb la promoció de la discussió sobre la

identitat de la llengua que recorda aque-
lla vella consigna: divideix i venceràs.
–Amb pressió històrica i actual, encamina-
da a la destrucció de la llengua, en moltes
actuacions de l’Església catòlica.
–Amb certes pressions polítiques negati-
ves contra la seua recuperació.

Un dels motius que avalen el mè-
tode d’immersió és la promoció de la
comunicació entre els qui parlen i els
qui no parlen la llengua. Aquesta si-
tuació de barreja amb major o menor
coneixement, segons llocs i situa-
cions, es repeteix al llarg i ample del
País Valencià. Si volem que els nos-
tres alumnes parlin valencià entre
ells, cal fer-ho a través d’activitats
motivades i d’interès a fi que s’acon-
seguesca la comunicació i ús de la
llengua entre tots.

Cap a una intercomunicació
lin   güística universal

Ens cal reconèixer que cada dia el
món és més petit; allò que succeeix a
Tòquio o a San Francisco de Califòrnia,
a causa dels moderns mitjans de co-
municació, ens sembla que passa al
carrer del costat.

Aquest món tan pròxim necessita
una llengua de comunicació universal,
però no com a llengua que substitueix
i destrueix totes les altres llengües del
món, sinó com a segona llengua. La
vida normal a Corea, per exemple, s'ha
de fer en coreà; si un de nosaltres va a
viure establement allí, ha d'aprendre el
coreà; però si hi anem en viatge turís-
tic o bé hi assistim a un congrés, la se-
gona llengua universal ens resoldrà el
problema de la comunicació. Seguim
l'exemple: un coreà escriurà normal-
ment en la pròpia llengua; però si es
produeix una obra literària exportable,
suposem una novel·la, aquesta pro-
ducció es traduirà a la segona llengua
universal i ja podrà ser coneguda de
tothom. El camp tècnic i científic ja ha
entrat en aquesta dinàmica: l'anglès,
com tots sabem, és, de fet, actual-
ment, aquesta indiscutible segona
llengua universal.

Els qui tenim com a pròpia la llen-
gua catalana, necessitem obrir-nos a
tot el món i necessitem aquesta sego-
na llengua. En l'educació, en la vida
mateixa, cal preveure el futur del
món, cosa que en gran part ja és una
realitat.

El nostre futur, ¿és sols Madrid i el
món castellà, o bé és Europa i l'ample
món? Substituint la llengua pròpia pel
castellà, ja hem resolt el nostre pro-
blema? Les altres llengües del món no
ens són necessàries?u

LLENGUA NACIONAL u núm. 35 u estiu del 2001 7

t r ibuna

La nova llengua ha d’arribar
als alumnes amb un missatge
comprensible, interessant. Els
alumnes faran seua aquesta

llengua si s’assegura la comu-
nicabilitat respecte a allò de

què es parla.


