
	
	

Més enllà de l’assimilació: pràctiques plurilingües, capital lingüístic i drets socials dels 
estudiants d’origen migrant a Catalunya 1 

La migració ha transformat les pràctiques lingüístiques i el paisatge de moltes ciutats d’arreu del món en 
les últimes dècades, però no es tracta d’un fet excepcional en la nostra història (Pavlenko 2018; Piller 
2016). Així i tot, en un escenari internacional com l’actual, en què el creixement dels partits «antimigració» 
està allunyant els debats polítics de la justícia social per a tothom i centrant-se en nocions antigues i 
renovades d’alteritat, les pràctiques comunicatives se solen interpretar com a amenaces a les identitats 
nacionals, i la diversitat lingüística és vista com una anomalia.  

Presentar la diversitat lingüística com una anomalia és construir un tipus de parlant ideal que, de la 
mateixa manera que altres construccions socials basades en variables com el gènere o la raça, pot conduir 
a la discriminació. Això no obstant, la discriminació lingüística és especialment invisible perquè la llengua 
com a concepte s’ha reïficat i es considera cada vegada més objectiu, com si fos una cosa independent i 
abstracta (Bourdieu 1985). A més, les llengües s’associen amb estats nació, de manera que la 
correspondència «un territori, un idioma» sembla natural, cosa que significa que aquesta pot ser exigida 
com a condició sine qua non per pertànyer a un lloc determinat. Però el fet d’entendre aquesta 
correspondència com a fenomen natural no ha estat sempre així; de fet, no va ser fins a partir del 
naixement de l’estat modern que es va convertir en un fet comú (Martín Rojo i Mijares 2007; Woolard 
2008). I això està directament relacionat amb els processos de construcció de la nació, en què alguns 
comportaments socials es legitimen per sobre d’altres, en aquest cas, els comportaments lingüístics. Des 
del canvi de segle, la mobilitat i la migració derivades de la globalització desafien encara més la 
correspondència entre un territori i una llengua. 

Tot i així, els beneficis de la diversitat lingüística han estat objecte de grans atencions, tant per part de la 
investigació acadèmica com de les institucions supranacionals, que no només reconeixen les 
combinacions multilingües de llengües europee prestigioses, sinó també les que inclouen llengües 
regionals i llengües que els immigrants aporten a les societats receptores. Però en el sistema educatiu, 
aquesta celebració en l’àmbit teòric coexisteix amb un tractament a la pràctica que es basa en la 
preocupació; una preocupació que es deu, en primer lloc, a aquesta aproximació monolingüe dels estats 
nació omnipresent a les escoles, i, en segon lloc, a l’assumpció errònia que el multilingüisme, quan es 
combina amb llengües no europees, constitueix un obstacle per al funcionament ordinari del pla d’estudis 
i de la progressió de l’aprenentatge (Hélot 2012, Martín Rojo i Mijares 2007). Així doncs, tot i que els 
canvis lingüístics a vegades es presenten a la societat com una oportunitat per a l’enriquiment mutu, 
sovint es presenten i es tracten també a la pràctica a espais socials com les escoles com a problemàtics, i, 
de manera simplista, com si els nous ciutadans passessin d’un sol idioma d’origen a un de recepció. Els 
mons globals d’avui dia —des de les regions fins a les ciutats— necessiten una revisió dels processos 
d’adquisició de la llengua per part dels immigrants des de diferents perspectives, per allunyar-se d’una 
visió purament centrada en el procés unidireccional d’adquisició de l’idioma considerat com l’«únic» de la 
societat receptora. De fet, part del capital de la migració rau en el multilingüisme (Narciso i Carrasco 
2017; Erel i Ryan 2019). La realitat és sempre molt més complexa i interessant que la representada pels 
mitjans de comunicació i per l’opinió pública. 

Des del 2014 fins al 2018 vaig dur a terme una recerca centrada en l’aprenentatge lingüístic i en el capital 
dels estudiants catalans d’origen migrant a un institut de Barcelona en què gairebé tots els estudiants eren 
d’origen immigrant. L’etnografia d’aquesta escola em va donar l’oportunitat d’analitzar algunes de les 

																																																													
1	Aquest article recull algunes de les idees més rellevants de la tesi doctoral de l’autora, Repertoris comunicatius dels 
estudiants d’origen immigrant a Catalunya. Més enllà dels límits escolars, que es va presentar a la UAB a l’octubre del 2018. 
 



	
	

qüestions que sorgeixen de les pràctiques comunicatives actuals en les ciutats globalitzades i al voltant de 
les suposicions del concepte d’assimilació lingüística. A partir d’una recerca antropològica etnogràfica i 
sociolingüística vaig analitzar les pràctiques comunicatives dels estudiants desenvolupades a l’escola i als 
seus altres àmbits socials, com ara espais d’oci, llocs de culte i fins i tot a casa seva. 

Una de les conclusions més destacades que sorgeix d’aquesta experiència etnogràfica qüestiona 
precisament les assumpcions relacionades amb els processos de construcció de les nacions. En escoltar el 
que els nous ciutadans tenien per dir sobre les seves pràctiques comunicatives, va anar perdent fonament 
el supòsit que la normalitat és que els parlants d’un territori parlin una llengua i, consegüentment, els nous 
parlants viuen o han de viure un procés unidireccional des de la seva llengua d’origen cap a la llengua de 
recepció. Els mitjans de comunicació i l’opinió pública sobretot, però també sovint el món acadèmic, 
solen descriure els estudiants catalans d’origen immigrant com parlants en un procés d’assimilació 
lingüística més o menys satisfactori entre una llengua d’origen i una o dues llengües d’acollida (més el 
castellà que el català). Però en analitzar les seves pràctiques es fa evident que inclouen elements lingüístics 
de molts més idiomes. 

També cal reconèixer que les preocupacions dels professionals de l’educació sobre certs tipus de 
multilingüisme es recolzen en fets objectius: el baix rendiment escolar dels estudiants d’origen immigrant 
no comunitari és motiu general de preocupació a tot Europa i és especialment preocupant a Espanya 
(Eurostat 2017; Carrasco, Pàmies i Narciso 2018). De tota manera, relacionar aquest indicador de major 
risc d’exclusió acadèmica i social amb el fet que els idiomes de la família o la comunitat d’aquests 
estudiants no coincideixin amb l’idioma d’instrucció a l’escola és validar teories populars que circulen 
entre l’opinió pública i ignorar el que revela la recerca sobre el multilingüisme. La incorporació 
d’estudiants amb un bagatge lingüístic concret no és un factor explicatiu per se del seu baix rendiment; 
quan l’escolarització es fa mitjançant la provisió de les eines necessàries, el multilingüisme no és una 
barrera, sinó un element cognitiu positiu (Bialystok 2016).  

En el context català, el gir cap a la revalorització del multilingüisme per part de les institucions 
supranacionals que s’ha mencionat més amunt està penetrant gradualment en algunes escoles i polítiques 
lingüístiques. Un exemple d’aquest canvi de paradigma és l’última proposta de model lingüístic del sistema 
educatiu de Catalunya (Departament d’Educació 2018), que adopta una visió clarament plurilingüe2. 
Encara no hi ha indicacions suficients sobre la manera de donar a les llengües comunitàries un paper més 
prominent, però el document conté una reflexió profunda sobre la importància que tenen en els 
processos d’aprenentatge dels seus parlants. 

Malgrat tot, en un context problemàtic a causa d’una llengua històricament minoritzada i una llengua 
majoritària internacional i del fet que a l’entorn del 60 % de la població de Catalunya no té el català com a 
primera llengua, la preocupació de les autoritats per la salut de la llengua minoritària pot portar a centrar 
un cop més l’atenció en la llengua per sobre dels parlants. Tot i que és una posició comprensible quan una 
de les llengües està en perill, pot silenciar parlants d’origen immigrant en l’àmbit institucional —el català 
és l’única llengua d’ensenyança obligatòria a Catalunya— tant com se’ls silencia en territoris en què la 
llengua d’acollida n’és una de socialment hegemònica (Reyes i Carrasco 2018). Centrar-se en la llengua en 
perill pot fer que l’escola funcioni com una escola monolingüe, fins i tot quan la preocupació és que els 
parlants d’origen immigrant tinguin accés al català i l’actiu instrumental que pot arribar a ser per a ells atès 
el seu estat protegit i prestigiós. Quan s’observen de prop les experiències d’aprenentatge dels alumnes 
d’origen immigrant, es pot comprovar que sorgeixen altres problemes, per exemple, l’accés a registres 
																																																													
2	El plurilingüisme ha estat definit pel Consell d’Europa com «la capacitat d’utilitzar les llengües amb finalitats 
comunicatives i de prendre part en la interacció intercultural que té una persona que domina, en graus diversos, 
distintes llengües i posseeix experiència de diverses cultures. És important destacar que aquí no hi ha superposició o 
juxtaposició de competències diferenciades, sinó l’existència d’una competència complexa, fins i tot composta, que 
l’usuari pot utilitzar» (Consell d’Europa 2001:168).	



	
	

acadèmics i no tant a una o altra llengua de manera abstracta o la manca de suport lingüístic més enllà dels 
mesos que passen a l’aula d’acollida. El fet d’abordar les pràctiques comunicatives d’aquests estudiants 
posant èmfasi sobretot en la relació que estableixen amb una sola llengua dona lloc a una interpretació 
dicotòmica de les seves pràctiques, que s’analitzen altra vegada com a pràctiques comunicatives entre una 
llengua d’origen i una llengua de recepció. També comporta no tenir en compte molts dels seus 
nombrosos processos i capacitats d’aprenentatge.  

L’exemple de la Clarissa (pseudònim triat per ella), un dels casos d’estudi de la meva recerca, ens pot 
ajudar a entendre com de lluny aquesta manera dicotòmica d’analitzar les pràctiques comunicatives dels 
estudiants d’origen immigrant es troba dels seus processos i capacitats d’aprenentatge reals. Observem 
més de prop el seu repertori lingüístic.  

La Clarissa és una noia jove que va arribar a Barcelona des del Pakistan quan tenia nou anys. A l’escola 
parla urdú, castellà, panjabi i català. Parla sobretot castellà amb els seus amics propers, però també fa 
servir el català amb alguns alumnes i professors. Entén una mica el bengalí i ha après panjabi a través dels 
seus companys de classe (sobretot nois), i diu que ha après més urdú gràcies a les seves amigues, perquè al 
Pakistan solia parlar-hi més el potwari. Però també parla anglès per comunicar-se amb parents que viuen 
al Regne Unit, i li agrada fer servir aquest idioma amb els turistes, tot i que, tal com també expressen 
molts dels seus amics, ha perdut el nivell d’anglès que tenia des que va arribar a Barcelona. També 
combina diferents idiomes en altres espais, per exemple, a casa, on explica que, més enllà del potwari, 
també fa servir català i castellà amb els seus germans o per ajudar els seus pares amb processos 
burocràtics, o també que ensenya a la seva mare castellà i urdú. També ha après l’hindi gràcies a la 
televisió. Podem observar que les seves pràctiques lingüístiques són complexes i estan situades, ja que fa 
servir idiomes diferents en contextos diferents i adoptant valors diferents com, per exemple quan fa servir 
el castellà i el català per compartir secrets amb el seu germà quan van de viatge al Pakistán. És 
especialment rellevant observar que planeja abraçar encara més pràctiques lingüístiques en el futur, com 
ara aprendre rus, una llengua que li encanta gràcies a l’ús d’Instagram, i el català, que, tot i que reconeix 
que no fa servir gaire ara mateix, creu que sí que ho farà quan es traslladi a un context social amb una 
demanda social real d’aquesta llengua, com, per exemple, a la universitat o a la feina. Garantir que 
estudiants com la Clarissa puguin accedir a aquests espais seria la mesura política de protecció més 
important que es podria aplicar per a la llengua minoritària del lloc d’acollida; a més, seria una contribució 
justa per part de la societat receptora evitar la discriminació lingüística que tan sovint experimenten els 
ciutadans d’origen migrant (Piller 2016).  

La Clarissa n’és només un exemple; amb les seves particularitats, però en cap cas excepcional. Tots els 
participants de la meva recerca van informar que utilitzaven elements lingüístics de més de cinc idiomes 
en un o altre grau. Les seves pràctiques lingüístiques revelen una complexitat d’acord amb el món global 
al qual viuen i es mouen, i que va més enllà dels límits de l’escola, més enllà de les fronteres físiques i 
mentals. Tot i així, en la majoria de les escoles dels països d’acollida, les llengües encara s’ensenyen en un 
espai i un temps específics, com un cos de coneixements lingüístics tancat i amb uns límits molt clars, 
com els que imposen i justifiquen les autoritats estatals o regionals. Aquest punt de vista complica 
l’aprofitament del potencial plurilingüe dels estudiants d’origen immigrant. A més, també ignora o oculta 
altres factors que afecten les trajectòries escolars d’aquests estudiants i en limita la integració social, és a 
dir, l’accés als seus drets i recursos a la societat (Carrasco i Poblet 2019).  
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