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Situar-se en llengües
en la mitjana espanyola
no és una virtut, sinó
una desgràcia

Mal de
molts,
consol
de bojos

Pastor
CARLES

MiradorE
ls que s’oposen que s’incre-
menti una sola hora l’ense-
nyament en castellà en
l’educació obligatòria de Ca-

talunya argumenten que aquest re-
forç no és necessari perquè els nos-
tres joves saben el mateix castellà
que al conjunt d’Espanya i a sobre el
saben més bé que el català. I es re-
meten a estudis de la Generalitat.

D’entrada: no hi ha cap estudi fia-
ble que compari el coneixement del
català i el castellà entre els alumnes
catalans. I en segon lloc, situar-se en
la mitjana espanyola no és precisa-
ment una virtut, sinó una desgràcia.

L’estudi PISA dedicat a la llengua
va ser el 2000. Com que no es va am-
pliar la submostra corresponent a
Catalunya, les dades sobre el català
tenen poc valor per als especialistes.
En estudis PISA posteriors es va in-

troduir una sobrerepresentació de
Catalunya. I malgrat que dedicats a
matemàtiques i ciències, una petita
part dels estudis es van dedicar a
comprensió lectora (en català a Cata-
lunya), de manera que sí que oferei-
xen unes dades vàlides, encara que
s’haurà d’esperar al pròxim estudi
dedicat majoritàriament a la llen-
gua. El PISA 2003 atorga 483 punts
de comprensió lectora als nostres jo-
ves de 15 anys (la mitjana espanyola
és pràcticament la mateixa: 481),
per darrere de Castella i Lleó (499) i
Euskadi (497), dues autonomies que
també van sobrerepresentar la seva
mostra. A Catalunya la comprensió
lectora es va mesurar en català; a
Euskadi es va fer en euskera i en cas-
tellà. Per darrere de Catalunya –i
d’Espanya– hi anaven Bèlgica (regió
francòfona) i Itàlia. Mal resultat,

però que no es pot utilitzar per com-
parar-lo amb el coneixement del cas-
tellà a Catalunya.

Les administracions espanyola i
catalana, per la seva banda, periòdi-
cament porten a terme proves entre
a lumnes de pr imàr ia i de se -
cundària sobre el coneixement de
les llengües. Les últimes dades
(2003) corresponen a l’educació
primària. A Catalunya, el percentat-
ge d’encerts en llengua catalana va
ser del 72%, i del 65% en castellà (el
mateix percentatge que en el con-

junt espanyol). Però pel fet de trac-
tar-se de dues proves diferents, no es
pot concloure amb rigor que el co-
neixement del català és superior al
del castellà. Ni tampoc el contrari.
Uns resultats semblants es van do-
nar a l’ESO. El pròxim estudi sí que
serà homologable i comparable.

L’única dada indiscutible és que
el coneixement del castellà a Cata-
lunya és igual que el de la mitjana
espanyola. Un trist consol. La mitja-
na escolar espanyola ocupa la cua
d’Europa. I que Catalunya estigui en
la mitjana implica que davant seu
hi figuren destacades set o vuit co-
munitats autònomes (Euskadi,
Aragó, Rioja, Astúries, Navarra,
Cantàbria, Castella i Lleó), algunes
amb una renda per càpita més bai-
xa. Ja se sap: mal de molts, consol de
bojos.

Montilla rebutja
la «cridòria» per
negociar l’Estatut

PRIMER ANIVERSARI DE LA CARTA DE CATALUNYA
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L’Executiu català
promet fermesa,
eficàcia i seguretat
en la negociació

E
l primer aniversari de l’Esta-
tut té un regust agredolç.
Oficialment el Govern se’n
mostra satisfet, però al ma-

teix temps reconeix que, a l’Admi-
nistració estatal, les inèrcies són so-
vint sinònim de reticències i que a la
maquinària del Govern central li
costa entendre que l’Estatut és una
llei, i com a tal és de compliment
obligat.

El president José Montilla va insis-
tir ahir que l’important és negociar
bé i sense provocar gaire soroll. «No
es construeix el país amb cridòria i
extravagàncies», va advertir el presi-
dent, en un missatge que serveix
tant per als socis del Govern, sobre-
tot ERC, com per a CiU.

Montilla, va aprofitar el seu dis-
curs d’inauguració de l’exposició Els
socialistes de Catalunya i les eleccions
del 15 de juny de 1977 per proclamar

que defensarà el desenvolupament
estatutari amb fermesa i lleialtat ins-
titucional. Segons Montilla, el ritme
adequat és «sense pressa però sense
pausa» i en un to conciliador va rei-
terar la necessitat d’avançar amb
«diàleg» i la «complicitat de la resta
de pobles d’Espanya».

NOVA REUNIÓ» / El conseller d’Inte-
rior i Relacions Institucionals, Joan
Saura, va anunciar ahir que la co-
missió bilateral Estat-Generalitat es
tornarà a reunir el 17 de juliol vi-
nent. El Govern, després d’aconse-
guir que l’Executiu central acceptés
fer aquesta trobada abans de l’estiu,
espera que en la reunió es facin
avanços significatius en matèria de
traspassos, encara que no s’atreveix
a concretar-los. Això sí, confia a im-
pulsar la negociació de Rodalies i
fins i tot posar-hi calendari.

A més, el tripartit treballa amb la
hipòtesi que el president José Luis
Rodríguez Zapatero no avançarà les
eleccions generals i per això el Go-
vern espera que a la tardor es torni a
reunir la comissió bilateral.

Saura va afegir que l’Executiu ca-
talà «globalment» se sent satisfet del
ritme de desenvolupament de la
Carta catalana, malgrat que va re-
conèixer que les coses han d’anar
«millor». A manera d’advertència va
recordar que l’Estatut «no és una co-
sa que s’hagi de tornar a negociar.
És una llei en vigor i, per tant, s’ha
de complir».

LES CRÍTIQUES D’ERC / Saura va afir-
mar que l’Estatut és de tots «dels que
el van votar i dels que no» en clara
referència a ERC. Però la veritat és
que ahir la portaveu dels republi-
cans, Marina Llansana, va tornar a
denunciar la «lentitud» amb què
s’està desplegant l’Estatut, i ho va
atribuir a la «falta de voluntat real»
del Govern de Zapatero per desenvo-
lupar el text estatutari. «Reclamem
al Govern espanyol que deixi de po-
sar-hi traves», va proclamar la porta-
veu d’Esquerra.H

CiU i el PP acusen
el tripartit de no
haver aconseguit
cap avanç

33 El president de CiU, Artur
Mas, va acusar el president de la
Generalitat, José Montilla, de
«no tenir capacitat per plantar
cara i defensar els interessos de
Catalunya a Madrid», i va afegir
que «el segon tripartit és el pitjor
govern per desenvolupar l’Esta-
tut». El PP, malgrat haver pre-
sentat un recurs contra la Carta
catalana, va lamentar que en un
any «no s’hagi fet res» per des-
envolupar el text.

JULIO CARBÓ

33 Montilla inaugura una exposició del PSC, ahir al Centre Cultural Sagrada Família de Barcelona.

VIATGE OFICIAL DEL VICEPRESIDENT I ELS CONSELLERS MARAGALL I HUGUET

El Govern busca a Finlàndia
un model de patriotisme social
b

LUIS MAURI
HÈLSINKI ENVIAT ESPECIAL

Carod estudia a
Hèlsinki el model
industrial i l’educatiu

El Govern de la Generalitat creu
que ha trobat a Finlàndia un mi-
rall per reflectir la seva ambició
de construir un patriotisme so-
cial català. Fins allà van viatjar
ahir el vicepresident del Govern,
Josep-Lluís Carod-Rovira, i els con-
sellers d’Innovació i d’Educació,
Josep Huguet i Ernest Maragall,
respectivament, buscant inspira-
ció, coneixement i experiència.

Finlàndia, un país escandinau
que té més de 180.000 llacs als
seus 338.000 quilòmetres qua-
drats d’extensió, però només 5,2
milions d’habitants, és un punt
de referència mundial en diver-
sos àmbits. Té una potent indús-
tria que fa una mica més de 20
anys va tenir la clarividència

d’apostar decididament per les tec-
nologies de la informació i, més en-
davant, per la biotecnologia.

Té una política de recerca i inno-
vació modèlica: la inversió en R+D+i
supera el 3,5% del PIB, mentre que a
Catalunya no arriba a l’1,5%. Té un
sistema educatiu envejable, com ho
demostra el seu lideratge incontesta-
ble a l’Informe PISA, elaborat per
l’OCDE. L’ensenyament està indisso-
ciablement lligat a l’empresa; els
agents econòmics participen en el
disseny de la política educativa. I té,
també, una realitat lingüística inte-
ressant per a Catalunya. A Finlàndia
hi ha dos idiomes oficials, el fin-
landès i el suec. Aquest últim només
el parla un 5% de la població. A l’es-
cola, a més, l’anglès és assignatura
troncal i obligatòria des de l’educa-
ció primària.

MÉS DE 30 EMPRESARIS / La delegació
de la Generalitat, que viatja acom-
panyada per una trentena d’empre-
saris catalans a la recerca d’oportu-

nitats de negoci, intentarà establir
vincles de col.laboració en els àm-
bits citats. Carod i els dos consellers
s’entrevistaran amb el ministre fin-
landès de Comerç i Indústria, Mauri
Pekkarinen, i la seva homòloga
d’Educació, Sari Sarkomaa, així com
amb l’alcalde d’Hèlsinki, la capital,
Jussi Pajunen.

EL GEGANT NOKIA / Avui visitaran la
seu del gegant de les telecomunica-
cions Nokia, el principal baluard de
l’economia de Finlàndia, que recent-
ment ha incorporat el català en els
seus programes de telefonia mòbil.
Demà participaran en un acte que
ha de servir per promocionar pro-
ductes gastronòmics catalans (del
grup d’empresaris desplaçats a Hèl-
sinki, la majoria pertany al sector
tecnològic, però n’hi ha set del sec-
tor vinícola).

Finlàndia, per la seva part, està in-
teressada a conèixer el model de ges-
tió de les emissores públiques de
ràdio i televisió de Catalunya.H


