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6. Conclusions: el català, eina d’integració? 
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En aquest apartat de conclusions és obligat fer un repàs de les hipòtesis que 

hem situat a l’inici de l’estudi. Algunes de les coses que prevèiem com a 

possibles s’han confirmat amb la nostra recerca. D’altres, però, han estat 

matisades o ampliades pels elements que hem anat descobrint al llarg de les 

entrevistes.  

 

a) El català no és la llengua d’acollida  

 

Que el català no és la llengua d’acollida dels immigrants és un fet innegable,  

malgrat els esforços que es fan per oferir cursos a l’abast de tothom. Ara bé, 

cal matisar aquesta conclusió per diverses raons, que exposem a continuació. 

 Tot i que el català no és la primera llengua amb què es parla als 

immigrants quan arriben a Catalunya, sí que hem pogut veure que de 

seguida s’adonen que hi ha una realitat lingüística diferenciada de la 

d’Espanya. Això fa que moltes persones reaccionin apuntant-se a un 

curs, perquè pensen que els cal saber català. Això passa sobretot en el 

cas dels llatinoamericans amb un nivell alt d’estudis. 

 Al mateix temps, els immigrants que han descobert la llengua catalana, 

també descobreixen prou de pressa que poden fer servir el castellà en 

totes les seves relacions socials. És més, la paradoxa amb què es 

troben és que malgrat que hi ha una llengua pròpia al país que és 

diferent de la castellana, ningú els parla en català. I davant d’aquesta 

dissidència lingüística dels autòctons no tenen més remei que seguir el 

corrent.  

 Aquesta situació només canvia en aquelles poblacions de predomini de 

catalanoparlants. Però tot i així, cal trencar amb el tòpic que diu que els 

immigrants acaben parlant català en aquestes poblacions, com ara Vic, 

Manlleu, Banyoles... No sempre és així. La nova immigració se sol situar 

en barris on viuen els fills de l’antiga immigració castellanoparlant. Això 

vol dir que la llengua d’ús al carrer sovint és el castellà, també en 

aquests llocs de predomini catalanoparlant. 
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b) El català com a llengua d’integració 

Si bé el català no és la llengua d’acollida, sí que amb el pas del temps l’ús del 

català per part dels immigrants definirà el seu nivell d’integració. Per això, 

malgrat que el català no és una llengua necessària per a la nova immigració, sí 

que és una llengua útil. Com deia un senyor vingut de l’Àfrica en les Jornades 

de Llengua i Immigració fetes al Palau de la Generalitat, «si parles català la 

gent et rep millor.» Quan una persona immigrant entra a les botigues de Vic, o 

de Sabadell parlant en català la gent se sorprèn, però canvia totalment 

d’actitud. Reconeix el gest d’aquella persona. Segurament, en el futur direm 

que és català aquell que parla català, sigui on sigui que hagi nascut. Perquè és 

l’element més clar d’integració que podem oferir.  

La percepció d’aquest sens dubte motiva a moltes persones immigrants a 

aprendre el català. Però no pas a totes. Hi ha altres condicionants que dificulten 

aquesta integració lingüística, algunes de les quals ja hem assenyalat. 

 Quan parlem de persones immigrants de fet parlem de persones de 

molts diversos orígens socials, culturals i polítics. Els diferents 

col·lectius, com hem vist a l’estudi, tenen diferents actituds envers el 

català. Però també és cert que alguns tenen més dificultats que d’altres, 

tenint en compte sobretot el nivell d’estudis i l’acceptació que reben per 

part dels catalans.   

 D’altra banda, cal no oblidar que a Catalunya hi ha poblacions i barris on 

és difícil de sentir parlar en català. A Ciutat Vella de Barcelona, als nuclis 

més poblats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però també, com 

dèiem, a alguns barris de ciutats de l’interior de Catalunya.  

 Això ens indica un perill: que s’esdevingui la consolidació del castellà 

com a llengua “franca” del país. Quan, de fet, aquesta hauria de ser el 

català, com a llengua pròpia i com a llengua de tothom entre la gent 

nouvinguda. Sobretot quan la nova immigració es caracteritza per la 

diversitat de llengua d’origen. Tenim al davant l’oportunitat històrica que 

el castellà deixi de ser la llengua dels immigrants. I malgrat tot, el procés 

d’assentament d’aquesta població immigrada es fa majoritàriament en 

castellà. 



  136 

c) Les responsabilitats de les institucions públiques 

Ens cal preguntar-nos per les responsabilitats de les institucions públiques que 

han de vetllar per la normalització del català. Al llarg de l’anàlisi hem deixat clar 

que s’estan fent esforços per ampliar l’oferta de cursos de català a immigrants. 

Que s’està començant a formar el professorat en aquesta mena de docència, i 

que s’estan començant a editar materials de suport per les classes. Malgrat 

això, en aquest apartat de conclusions hem d’assenyalar necessàriament 

algunes mancances.  

 No hi ha planificació global de l’ensenyament del català als immigrants. 

Els diferents departaments de la Generalitat, com també els 

ajuntaments, han anat actuant amb criteris diferenciats en aquesta 

qüestió. I només al cap dels anys s’ha vist la necessitat de trobar punts 

de coordinació per tal de millorar l’oferta de català.  

 No hi ha voluntat política per part de totes les institucions implicades 

perquè el català sigui la llengua d’acollida. L’única institució que n’ha fet 

bandera és el Consorci, perquè la seva tasca és precisament la de 

normalitzar el català. Però tampoc no ha disposat de les eines i els 

recursos suficients. Pel que fa a la resta d’institucions, en els programes 

que es fan per a la integració de la immigració el català no es té en 

compte gaire bé mai (plans comarcals, no és la primera llengua a les EA, 

manca de recursos, etc.). D’això se’n dedueix que la integració 

lingüística és gairebé una qüestió amagada en les actuacions públiques. 

 No es té en compte que si els immigrants aprenen primer el català, 

després aprendran amb facilitat el castellà. Mentre que si aprenen primer 

el castellà, això és una barrera per a l’aprenentatge del català, atès el 

que hem explicat respecte a l’ús del català amb els immigrants.  

 No hi ha una oferta compartida per a totes les comarques, quan cada 

vegada més la immigració és un fenomen estès a tot el territori del 

Principat. No hi ha tampoc una pauta pedagògica comuna que faciliti la 

tasca d’ensenyar català als immigrants. 

 Falten recursos de tota mena. En aquests moments la demanda de 

cursos de català és clarament més gran que l’oferta conjunta de les 
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institucions públiques i de la societat civil. Per tant, queda clar que cal 

destinar un pressupost més abundant a l’ensenyament del català als 

nous immigrants per part del govern de la Generalitat. Però també queda 

clar que els ajuntaments han de posar les eines i la voluntat necessària 

per fer créixer l’oferta. Perquè és en l’àmbit local on cal treballar per la 

integració dels col·lectius d’immigrants. 

 

d) Les responsabilitats de la societat civil 

 La implicació de les entitats en l’ensenyament del català és tant escassa 

que fa pensar en una deserció de la societat civil respecte de la llengua 

del país. Les grans ONG que treballen a Catalunya per la dignificació i la 

integració dels immigrants (Càrites, Creu Roja, etc.) gairebé no han 

tingut en compte la necessitat d’oferir l’aprenentatge del català. Només 

el GRAMC ha apostat per aquest aprenentatge com un recurs valuós 

que es pot oferir a les persones immigrades. 

 Amb aquesta postura el que fan les entitats és tractar aquestes persones 

només com immigrants, i no pas com a futurs conciutadans, o 

simplement com iguals. Així es consolida la diferència com a forma de 

desigualtat, perquè el fet de negar l’aprenentatge del català com a 

prioritat és negar un recurs fonamental per a qualsevol persona que es 

troba en un país diferent al seu. Sense el domini de la llengua, una 

persona es troba tant desvalguda que l’única feina que podrà trobar serà 

la més precària i més mal pagada. Si és que en troba. No podrà 

entendre els recursos i les ajudes que li ofereix l’administració. I tampoc 

podrà trobar complicitats entre els autòctons per tirar endavant un 

projecte de vida al nostre país. 

 És veritat que els nous immigrants demanen classes de castellà quan 

s’adrecen a una entitat que els acull. Però també hem trobat que quan 

se’ls ofereix d’aprendre català també s’hi apunten. Per tant, el que 

condiciona l’ensenyament del català finalment és la voluntat de les 

entitats d’oferir aquest recurs als immigrants, i el compromís que tenen 

amb la llengua del país. 
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e) Diferències entre col·lectius  

Una de les sorpreses que hem tingut en aquest estudi és la que fa referència a 

les característiques de l’alumnat dels cursos de català.  

 En primer lloc perquè ens pensàvem que els immigrants 

llatinoamericans no tenien cap interès en aprendre català, i ens hem 

trobat que són els que més s’inscriuren en els cursos del Consorci. En 

segon lloc perquè pensàvem que la majoria dels alumnes serien homes. 

I ens hem trobat que és ben bé al revés, per la mateixa raó que abans. 

Com que l’alumnat més nombrós provés de Llatinoamèrica. I la 

immigració d’aquesta procedència és majoritàriament femenina, és 

normal que això quedi reflectit entre l’alumnat dels cursos. 

 En canvi, hem constatat que la població magribina és la que menys 

assisteix a cursos de català. Cal concloure, doncs, que la seva motivació 

és menor, però sense deixar de banda que les dificultats que tenen per 

aprendre el català són més elevades que entre altres col·lectius. El nivell 

d’estudis és més alt entre els llatinoamericans que entre els marroquins. 

D’altra banda, les dones de les comunitats de marroquins provinents de 

zones rurals tenen com a norma no sortir de casa en determinades 

hores, durant el dia s’han d’ocupar dels fills i la casa, i moltes d’elles no 

estan alfabetitzades. Per això cal valorar molt positivament les iniciatives 

que s’han pres en diferents llocs per oferir cursos específics de català 

per aquestes dones. Pel que fa als homes magribins cal dir també que, 

en general, els cursos que fan han estat organitzats per les institucions 

locals, pel CNL, o per alguna entitat de barri (també Òmnium Cultural). 

És a dir que la iniciativa no sorgeix gaire sovint dels mateixos alumnes. 

Si no que se’ls ha anat a buscar. 

 Altres col·lectius també són poc presents en els cursos de català. Els 

paquistanesos, els xinesos, i en general les persones provinents de 

l’Orient Mitjà i de tota l’Àsia. Cal matisar, però, que són col·lectius que 

s’han concentrat a la ciutat de Barcelona. Per això no els trobem en 

gaires oficines del CNL o gaires Centres de Formació d’Adults. Almenys 

al barri de Ciutat Vella ens consta que aquests immigrants sí que 



  139 

assisteixen a cursos de català. I per tant, que hi tenen interès, encara 

que sigui menor que entre altres col·lectius d’immigrants.  

 La immigració provinent dels països de l’Europa de l’Est s’ha 

incrementat en els darrers anys de manera que en alguns llocs ha 

superat altres col·lectius d’immigrants. Per exemple, a les terres de 

Lleida comencen a igualar-se en nombre amb els immigrants africans. 

En aquest estudi no hem pogut valorar encara quina actitud tenen les 

persones de l’Europa de l’Est envers el català. A Lleida hem vist que 

tenen aquestes persones entre els alumnes de català. I també ens han 

comentat que tenen més facilitats per aprendre’l, perquè acostumen a 

tenir una bona formació. Però caldrà veure en el futur com evoluciona la 

seva presència en els cursos, i si la població catalanoparlants els integra 

lingüísticament. 

 Pel que fa a les motivacions per aprendre català, cal tenir en compte 

també altres aspectes. D’una banda, un altre dels elements que 

influeixen en això és l’escolarització dels fills en català, la qual cosa 

indueix de vegades a les mares a voler aprendre català. Un altre 

element a tenir en compte és la situació laboral de les persones 

immigrades. En algunes feines és necessari saber català. Per exemple, 

en l’atenció a la gent gran, o a la mainada, o per fer de mestre. O bé 

simplement per progressar laboralment. I finalment cal tenir en compte 

un fenomen que acompanya la immigració, el dels matrimonis mixtos.  


