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Com a rector de la Universitat em complau presentar les actes de la Segona Jornada 
de la Càtedra Pompeu Fabra, creada el 2014 amb la finalitat de difondre i de pro-

moure la llengua catalana i l ’obra del Mestre .

En aquesta jornada s’hi tracta un tema d’especial interès per al món acadèmic universi-
tari: quin model haurien d’adoptar les universitats per poder donar cabuda a dos objectius 
irrenunciables, que són, d’una banda, el compromís amb la llengua catalana com a llengua 
pròpia de les universitats catalanes, i, d’altra banda, la necessitat de tenir una universitat 
oberta al món i doncs amb la possibilitat d’utilitzar altres llengües que ampliïn el pano-
rama dels possibles estudiants inscrits . I això sense oblidar que en l’època actual una 
formació universitària requereix dels nous professionals un domini de les llengües més 
rellevants en els intercanvis globals . 

L’interès per suscitar debat entorn d’un tema tan rellevant com és l ’ús de les llengües 
en el context de les universitats ens ha de dur a una reflexió sobre els pros i els contres 
de les diverses opcions, a fi de trobar un equilibri justificat, però també compromès amb 
el país en què vivim .

Jaume Casals
Rector de la Universitat Pompeu Fabra
Catedràtic de Filosofia
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L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) s’ha plantejat, des dels seus inicis, diversos objectius 
en relació amb la recerca: fer-la d’excel·lència, estudiar el patrimoni natural, històric i 

cultural dels Països Catalans i difondre’l al món . Un d’aquests objectius és dotar la comuni-
tat científica del vocabulari necessari perquè la nostra llengua s’enriqueixi no solament per 
l’obra d’escriptors, poetes i intel·lectuals, sinó també per la producció de científics de tota 
mena, i perquè sigui una llengua d’expressió científica com les altres .

És per això que em complau especialment presentar les actes de la Segona Jornada de la Càte-
dra Pompeu Fabra, creada el 2014 per un conveni entre la universitat que duu el mateix nom i 
l’IEC, amb la finalitat de difondre ensems la llengua catalana i l’obra de Pompeu Fabra . 

El tema abordat en aquesta jornada m’és molt proper, en tant que professor universitari 
(ara emèrit) i alhora president de l’IEC: com cal que es faci l’ensenyament, la recerca i 
la divulgació en les nostres universitats per tal que, sense renunciar a l’objectiu esmentat, 
siguin atractives per a docents, discents i investigadors de tot el món, i que la nostra produc-
ció científica i acadèmica arribi a la resta de la comunitat científica . 

Si se’m permet, pot ser d’aplicació aquí una actitud que queda molt ben expressada per 
una frase que ha fet fortuna en l’àmbit del medi ambient i que és traslladable al món univer-
sitari: hem d’actuar [ensenyar, investigar] localment i pensar [publicar, difondre] globalment . 

Aprofito per reiterar el suport de l’Institut d’Estudis Catalans a les activitats de la Càte-
dra Pompeu Fabra, que és una de les diverses finestres que l’IEC té obertes al món universi-
tari, i que duu a terme activitats tan interessants i oportunes com aquestes jornades .

Joandomènec Ros
President de l’Institut d’Estudis Catalans
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El multilingüisme en blanc i negre:  
una reflexió necessària per decidir 

 sobre l’ús de les llengües en el sector acadèmic

El volum que teniu a les mans recull les conferències que es van pronunciar en el marc de 
la Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, creada a la Universitat Pompeu Fabra, 

en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans, per difondre la llengua i la cultura cata-
lanes i l’obra del Mestre .

Aquesta Segona Jornada va estar dedicada a l’anàlisi del multilingüisme: del multilin-
güisme com a concepte, com a fet real i com a opció política .

És un fet inqüestionable que les societats d’avui dia són totes multilingües, ja sigui per-
què l’arribada de noves persones hi aporta una diversitat cultural i lingüística evident o bé 
perquè les necessitats comunicatives en el context de la globalització requereix que els indi-
vidus siguin multilingües . 

Tot i que la presència simultània de diverses llengües i cultures en un mateix territori i 
l’impuls del coneixement de llengües per a la comunicació en contextos internacionals s’han 
d’interpretar com un bé ecològic i com una riquesa cultural, aquests fets també poden ser el 
detonant de conflictes d’interessos i, sobretot, donar lloc a jerarquitzacions lingüístiques al 
més sovint determinades per factors de poder econòmic o polític . 

El fet cert, però, és que el pas de societats monolingües a societats plurilingües requereix una 
gestió molt atenta i acurada per tal d’evitar que una llengua o llengües determinades –i especi-
alment la llengua pròpia del país, vehicle de comunicació i de cohesió nacional– no en surtin 
perjudicades amb relació a altres llengües . Per tant, una gestió adequada en aquest àmbit ha de 
donar a cada llengua l’espai comunicatiu que li correspon i fer que es respecti aquest espai .

En aquesta Segona Jornada es van debatre els pros i els contres del multilingüisme, 
els seus beneficis i els seus efectes col·laterals, la coherència i les contradiccions de la 
gestió en aquest àmbit, les aportacions positives que s’hi han fet i les conseqüències 
socials i lingüístiques que se n’han derivat . I dins d’aquest panorama multilingüe es va 
analitzar el paper que la llengua catalana, en tant que llengua pròpia, ha d’ocupar en 
aquest marc, i si efectivament l ’ocupa . 
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El volum s’inicia amb el text de la conferència inaugural que va pronunciar de Manuel 
Célio Conceiçao, professor de la Universitat de l’Algarve i president del Consell Europeu 
per a les Llengües (CEL/ELC), a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans . En aquesta con-
ferència, titulada “Multilinguismo: hierarquia(s) e equidade(s)”, el professor Conceiçao fa 
una reflexió molt precisa sobre què és el multilingüisme en una societat global i per què el 
factor de funcionalitat no hauria d’impedir el reconeixement de la diversitat lingüística i el 
tractament equitatiu de totes les llengües .

Els tres textos següents corresponen a les conferències que van pronunciar-se el dia 11 
de novembre del 2016 al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra i que 
es proposaven traçar tres aspectes del multilingüisme des d’una perspectiva crítica: els 
conceptes, els fets i les dades .

La primera conferència, “Le defi du multilingüisme pour l’enseignement superieur et 
la recherche”), va ser a càrrec d’Anne Bertthoud, professora de la Universitat de Lausana i 
antiga vicepresidenta i actual membre d’honor del CEL . En aquesta conferència la profes-
sora Bertthoud va tractar les ambigüitats i imprecisions en l’ús dels termes que s’observen en 
l’àmbit temàtic del multilingüisme i l’ensenyament de llengües, i va remarcar la importància 
de saber gestionar l’abast semàntic de cada terme a fi de no provocar interpretacions inade-
quades en un tema socialment i culturalment tan rellevant . 

Mireia Trenchs, professora i aleshores també vicerectora de Docència i Ordenació 
Acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra, va pronunciar la conferència “El multilin-
güisme en blanc i negre: les polítiques acadèmiques”, una excel·lent descripció de com 
s’entén i s’aplica el multilingüisme a les universitats catalanes en general i a la Universitat 
Pompeu Fabra en particular .

I finalment, Xavier Vila, professor de la Universitat de Barcelona i director del Centre 
Universitari de Sociolingüística Catalana (CUSC), va pronunciar la conferència “Llengües, 
internacionalització i excel·lència a l’ensenyament superior: alguns models europeus per a 
les universitats catalanes”, en què va oferir una bateria significativa de dades sobre l’ús que 
es fa de les llengües a les universitats i de com aquest ús revela unes opcions ideològiques 
que situen les diverses llengües en un desequilibri manifest .

M. Teresa Cabré Castellví
Directora de la càtedra Pompeu Fabra i presidenta de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans
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Multilinguismo: 
hierarquia(s) e equidade(s)

Manuel Célio Conceição
President del Consell Europeu de les Llengües  

i professor de la Universitat d’Algarve 

A constatação da existência de diversidade linguística não é uma novidade dos nossos tem-
pos; novas são a sua tematização e a sua problematização à luz de paradigmas de inves-

tigação em uso nas sociedades ocidentais ou ocidentalizadas . A existência contemporânea e 
num mesmo espaço de várias línguas e das práticas linguísticas subsequentes sempre decorreu 
das diferentes proveniências socio-históricas dos falantes e dos respetivos interesses comuni-
cativos, culturais, económicos e políticos . A diferenciação dos usos linguísticos em função das 
intenções sempre existiu; a relação de poder entre as línguas era imposta ou, em caso parti-
culares, tacitamente aceite e a gestão da diversidade ocorreu por imposição militar, religiosa, 
política ou económica . Esta última teve particular relevo na segunda metade do século xx . A 
diversidade linguística, o multilinguismo, sempre foram, pois, origem e motivo de conflitos 
e, sabemos hoje, que ainda assim é e que quanto mais anacrónica for a conceção de multilin-
guismo maiores são as tensões . Sendo esta diversidade (talvez desde Babel) inerente a todas as 
variedades caracterizadoras das comunidades de seres humanos, provavelmente por posiciona-
mentos decorrentes de uma visão monolingue ocidental do multilinguismo no mundo, ainda 
que a historiografia linguística a ateste e a sociolinguística tenha descrito e constatado relações 
sociais decorrentes dos usos das línguas, a linguística não deu muita atenção a estes aspetos, 
limitando-se a fazer análises contrastivas . 

A diversidade linguística é, ainda hoje, vista sob várias perspetivas . Cite-se como exem-
plo o que se passa nas Américas, em África ou na Ásia . As línguas locais e/ou regionais têm 
diferentes relações entre si, com a(s) línguas do(s) colonizador(es) e com a(s) chamada(s) 
língua(s) franca(s) . Também na Europa se podem identificar relações muito diversificadas 
na co-existência espacial entre línguas locais, línguas regionais, línguas nacionais, línguas 
de fora da Europa faladas em territórios europeus, etc . Essas relações são consequência dos 
poderes, de representações, de crenças, de preconceitos, da história dos seus falantes e das 
respetivas comunidades, dos diferentes estatutos que assumem (língua 1, língua 2, segunda 
língua, língua oficial, língua de escolarização, etc) . 
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As conceções mais antigas das co-existência linguística, do multilinguismo, entendem a 
diversidade como a soma de monolinguismos, ou seja, consideram o multilinguismo como 
aditivo . Esta conceção incluía uma condicionante de sucessão cronológica no uso das lín-
guas que se não se verifica sempre, pois o multilinguismo é o uso de mais do que uma língua 
ou uma variedade numa mesma situação de comunicação . De facto, parece ser mas fácil 
identificar, descrever e tipificar contextos/comunidades monolingues do que multilingues e 
o multilinguismo carece de mecanismos de identificação, descrição e tipificação decorrentes 
de análises não lineares e multivariadas . 

A assunção de perspetivas epistemológicas essencialmente positivistas e estruturalistas 
privilegia a relação quase unívoca entre uma língua, uma comunidade de falantes dessa 
língua e um território em que vive essa comunidade . Repare-se que o adjetivo bilingue 
começou por ser usado para caracterizar crianças filhas de emigrantes que usavam uma 
língua no seio familiar e eram escolarizadas numa outra língua; o que até permitiu que, por 
vezes, fossem consideradas como tendo problemas de desenvolvimento cognitivo por terem 
carências de proficiência linguística na língua de escolarização . 

Conceber os direitos linguísticos o quadro dos direitos do homem e dos direitos, liber-
dades e garantias da vida em sociedade só ocorreu de forma explícita na Europa no pós 
segunda guerra mundial com a criação do Conselho da Europa . É no seio da atividade deste 
organismo supranacional que surge o termo plurilinguismo como denominando o conheci-
mento que um falante tem de várias línguas e o uso que faz desse conhecimento no seu quo-
tidiano . Termo que se virá, posteriormente, a confundir com o de multilinguismo, cunhado, 
no seio da União Europeia, numa dimensão de índole menos individual, mais coletiva e até 
mais económica ou economicista, que é o termo de multilinguismo e cujas primeiras ace-
ções corresponderam, grosso modo, à constatação e ao uso regular de várias línguas numa 
determinada comunidade . A distinção entre estes termos foi-se perdendo .

A diversidade linguística e o multilinguismo tornaram-se objeto de estudo e proble-
ma de investigação em diferentes áreas disciplinares (ciências da linguagem, pedago-
gia e didática, sociologia, demografia, economia, relações internacionais, etc) . Isto não 
ocorreu por qualquer evolução epistemológica mas porque assim o impuseram, entre 
outros: a) a criação de grandes espaços económicos e financeiros (depois políticos e 
eventualmente culturais: CEE, depois União Europeia, Mercosur, etc .) em que a ques-
tão da comunicação imediata se tornou fulcral; b) o fim da conceção do francês como 
língua da diplomacia e assunção do estatuto de línguas oficiais em instituições inter-
nacionais; c) facilidade de circulação e pessoas e produtos que proporcionou o aumento 
exponencial dos diferentes tipos de mobilidade e a necessidade de integração e de esco-
larização de um número cada vez maior de pessoas .

Associado à desterritorialização das línguas (e, por vezes dos seus falantes) e ao aumento 
incessante da virtualização das interações, o conceito de multilinguismo excede, pois, a 
dimensão atrás referida da constatação mais ou menos conflituosa da diversidade linguística 
e tornou-se num fator desestabilizador da equidade democrática e da vivência plena da cida-
dania por as línguas terem diferentes estatutos e a sociedade a estigmatizar em hierarquias .
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No início deste século, o poder político ao nível da União Europeia deu grande relevân-
cia à questão multilinguismo, chegando mesmo a existir um comissário europeu par ao 
multilinguismo . Tal relevância não foi seguida pelos estados membros da União e muito do 
trabalho feito ao nível supranacional não teve o impacto esperado nos países membros, pois 
a questão do multilinguismo depende em grande medida da educação e nesta área as tradi-
ções organizacionais e curriculares dos diferentes sistemas educativos nem sempre têm sido 
sensíveis a orientações de Bruxelas, sendo que muitas delas até foram aprovadas por unani-
midade pelos representantes dos estados . Em 2007 foi publicado um relatório do Grupo de 
Alto Nível sobre o Multilinguismo . Surge nesse relatório de forma sistematizada o que deve 
entender por multilinguismo, e surge também a referência à necessidade de os falantes sabe-
rem usar outra(s) língua(s) para além da(s) sua(s) ou de forma direta ou por via de mediação . 
Este último argumento reforçou o poder do inglês como língua de comunicação por se achar 
que facilita comunicação entre falantes de diferentes línguas e se achar que assim se pode 
dispensar a mediação . A mediação é aqui entendida como todo o processo que permite ter 
acesso a conteúdos numa língua diferente (tradução, interpretação, sínteses, etc ) . Tendo 
reforçado hegemonias que levaram à criação de hierarquias entre línguas, não por isso estar 
expresso no relatório mas porque assim foi, erradamente, interpretado, este trabalho teve, 
ainda assim, o mérito de incentivar a manutenção, a defesa e os estudos das línguas ditas 
minoritárias, menos faladas, línguas de herança etc . e incentivou o uso de diferentes línguas 
que passaram a reivindicar estatutos semelhantes (se não faziam já) . 

O conceito de multilinguismo tem evoluído nos últimos anos e as recentes vagas de 
migração e de refugiados para a Europa vieram agudizar a problematização da gestão do 
multilinguismo . Por no âmbito dos estudos em ciências da linguagem ter sido necessário 
reconhecer a importância do erro na comunicação, do code-switching e do code-mixing para 
comunicação, a observação e o estudo do multilinguismo alteraram conceitos estruturantes 
e operatórios do trabalho em linguística, em comunicação e em ensino de línguas, entre 
outras . Conceitos como norma, correção linguística, falar, variedade, variação, empréstimo, 
neologia têm agora que ser vistos numa ótica multilingue e não apenas monolingue . Esta 
evolução leva-nos também a considerar que as línguas não podem ser vistas com discretas 
mas sim como continuidades (só assim se admite a existência de intercompreensão, por 
exemplo) . Esta continuidade só pode se vista, obviamente, entre grupos de línguas (famílias 
de línguas, por exemplo) e não é uma característica absoluta entre todas elas . O próprio 
conceito de gramática, neste quadro interativo e complexo, deve ser visto como plurilingue, 
como polissistema dotado de algumas mestiçagens . 

O multilinguismo, assumindo-se como objeto de estudo, permite salientar que a com-
petência linguística de um falante resulta não do uso apropriado de uma língua mas dos 
usos apropriados dos repertórios linguísticos em que se ostentam competências parciais de 
diferentes línguas em função das necessidades comunicativas . Potenciou-se desta forma a 
variação por via do contacto de línguas que se acentuou e valorizou e é agora possível falar 
quer em competência multilingue quer em norma multilingue . 

Investigar no âmbito do multilinguismo e da diversidade linguística, concebida nos ter-
mos acima referidos, implica trabalhar sobre contextos, sobre usos, sobre intenções comuni-
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cativas, sobre fins e sobre impactos da comunicação . Este conceito continua em mutação por 
via das alterações sociais, sendo certo que um dos seus traços definitórios inclui a conceção 
de língua como acesso ao conhecimento (qualquer que seja a via de acesso: aprendizagem 
formal, não forma informal, entre outras) . 

A investigação produzida nesta área é muito significativa . A título de exemplo vejam-se 
os dados obtidos no âmbito dos diferentes projetos do Conseil Européen pour les Langues 
/ European Languages Council1 relativamente às questões do ensino/aprendizagem de lín-
guas em contextos multilingues, da mediação linguística ou da relação entre competências 
linguísticas e empregabilidade . Investigação nesta área tem também vindo a ser produzida 
no quadro de grandes projetos de investigação com financiamento pelos programas quadro 
da União Europeia . Saliente-se os resultados do projeto DYLAN2 relativamente às dinâmi-
cas linguísticas na sociedade ou do projeto MIME3 acerca da relação entre línguas, mobili-
dade e inclusão na Europa multilingue . 

Esta breve panorâmica acerca do conceito de multilinguismo, carecendo indubitavel-
mente de maior discussão e de argumentação cuidada que aqui não cabe, revela contra-
dições que a metáfora que designa o nome deste evento congrega: contradições entre o 
branco e o negro, mas sobretudo contradições existentes na palete de cores que entre 
estas duas se reconhecem . 

A primeira aparente contradição é o facto de esta problemática ser cada mais premente 
na vida em sociedade e os poderes políticos a nível europeu e mesmo nacional a terem esqu-
ecido . Refira-se que este termo desapareceu da estrutura orgânica da União Europeia e o 
próprio Conselho da Europa já lhe deu mais relevância . À medida que a temática se institui 
como tópico de investigação e que a realidade se complexifica, a agenda política ignora-a ou 
afirma que se trata de uma questão diluída em outras problemáticas da sociedade . O uso do 
adjetivo inglês para dizer que as línguas e o multilinguismo se encontram embedded (incor-
poradas) no seio dessas outras problemáticas é revelador desta afirmação e remete a questão 
para um plano com menor visibilidade e preocupação . 

Outra aparente contradição reside no facto de se continuarem a propalar instrumentos 
de teorização linguística, de descrição de atos comunicativos e de avaliação/certificação de 
competências monolingues (um exemplo é o Quadro Comum Europeu de Referência para 
as Línguas) quando os falantes monolingues são cada vez mais raros e a sociedade e o mer-
cado de trabalho exigem competências multilingues . 

Entre as línguas tem sido criada uma hierarquia dependente do poder relativo que permi-
tem exercer ou que pensa que possam permitir exercer, sendo que se as línguas são um capital 
cultural, económico e até social (no sentido de Bourdieu), as línguas minoritárias (em sentido 
lato) têm sido descapitalizadas . Representa este facto uma outra contradição . 

1 www.celelc.org 
2 www.dylan-project.org 
3 www.mime-project.org
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A imperiosa necessidade de reconhecimento da importância de todas as línguas em fun-
ção dos espaços comunicativos em que são usadas, ainda que estes usos tenham separações 
menos nítidas do que tinham no passado, impõe medidas de política linguística que per-
mitam dotar todas essas línguas de materiais e de recursos para responder às necessidades 
de comunicação . Referimo-nos, por exemplo, à necessidade de estabelecimento de corpora 
linguísticos (escritos, orais, multimodais), de harmonização de terminologias e de conceção 
de bases de conhecimentos terminológicos . Só dando às línguas a capacidade de fixação, 
utilização e afirmação do seu próprio capital se poderá almejar a suposta equidade, ainda 
que tendo em mente que, como afirmou Shuibhne4 (2008:138), a igualdade entre as línguas 
possa ser um mito . Vale ainda assim a pena pensá-la como eventual utopia que interessa 
perseguir, procurando equilíbrios e compromissos 

Ter em boa conta a observação das relações entre as línguas e entre os seus falantes e 
procurar os referidos compromissos requer pois a definição de políticas linguísticas que 
simultaneamente reconheçam complexidade e respeitem a ecologia linguística (sendo que 
os habitats mudam com muita facilidade) . Do ponto de visto do ensino e da formação, con-
siderando a também a complexidade e a recomplexificação permanente dos tecidos sociais, 
culturais, económicos e políticos, os espaços de aprendizagem devem ser concebidos como 
multilingues e multiculturais . Por via das relações sociais, deve salientar-se que todos os 
falantes se transformam, num momento ou num outro, em novos falantes (no sentido do 
termo inglês newspeakers), sendo que é necessário garantir o respeito por todas as línguas e 
enfatizar a importância daquelas que estando local e territorialmente ancoradas não podem 
ser postas em segundo plano, nem se pode agudizar o déficit linguístico que é sempre fonte 
de exclusão e desencadeador de marginalização . 

A equidade no uso das línguas decorrerá não só da atenção dada aos diferentes usos e 
às práticas linguísticas, mas também do respeito pelas culturas éticas, comunitárias, locais, 
sociais, disciplinares que se agregam sob o conceito que tem designado por ethos multilingue . 
Além de uma pragmática própria, assim se constituirá também uma retórica da comunica-
ção multilingue que facilite a fluidez e a multiplicidade das práticas linguísticas . No que 
respeita particularmente ao ensino superior e à formação avançada, que aqui particulariza-
mos por ser a nossa área e por ser precisamente a área em que a implantação de uma língua 
franca académica parece ter destituído do valor de língua de ciência quase todas as outras 
línguas, será necessário banir os discursos académico que pugna pelo monolinguismo sob 
pretextos de supostas internacionalização e excelência . Não é possível conceber excelência 
que se verbalize numa língua reduzida à dimensão de código de comunicação e que está 
cultural e socialmente desenraizada, pois as línguas nunca são neutras e as suas práticas 
enfatizam a poliedricidade e a multidimensionalidade conceptual do saber expressa pelo 
exercício da competência terminológica associada às áreas do saber em que se usam as lín-
guas e à espessura conceptual e significativa que decorre da reflexão e da verbalização em 
mais do que uma língua . 

4 Shuibhne, N. (2008), “EC law and minority language policy: some recent developments”, in Arzoz, x. (ed.), Respecting linguistic 
diversity in the European Union, Amsterdam, John Benjamins. pp. 123-144.
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O multilinguismo, qualquer que seja a perspetiva de observação, é o espelho das relações 
na sociedade enquanto espaços sociais de tensão . Por ser a expressão por excelência da dife-
rença continuará a ser fonte de conflito . Seja em branco ou em negro ou em qualquer matiz 
de cinzento é um fenómeno gerador equidades e de riqueza a todos os níveis desde que não 
visto como perturbação de hierarquias . A sua gestão decorre num quadro de oportunidades 
e de perigos na sociedade e da economia globalizadas . Em suma, o respeito pela vida em 
sociedade e pela diversidade linguística que a caracteriza deve corresponder ao reconheci-
mento das práticas multilingues de populações cada vez mais heterogéneas . 

Nota: este texto em português reproduz a conferência apresentada em espanhol durante a jornada. A reportório linguístico do autor 
não tem recursos suficientes para que a versão escrita possa estar na mesma língua. Aqui temos um exemplo de competência 
multilingue que inclui competências diferentes em português e em espanhol.
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Introduction

« Le multilinguisme en noir et blanc », tel le yin et le yang, décline le multilinguisme en 
termes d’oppositions et de dichotomies bien tranchées que nous souhaitons ici réinterroger à 
notre façon, aussi bien en termes de continuité, de complémentarité et d’intégration que de 
relations paradoxales et d’espaces de tension qui en assurent la dynamique . 

Cette remise en question portera d’une part sur le multilinguisme pris comme objet, 
défini en termes d’opposition entre multilinguisme et plurilinguisme en français1 ou entre 
« linguistic diversity » et « multilingualism » en anglais - relevant respectivement du social 
et de l’individuel . Elle portera d’autre part sur le multilinguisme pris comme moyen pour le 
monde de la connaissance, et en particulier pour l’enseignement supérieur et la recherche – 
tout à la fois en termes d’apports et de risques .

L’opposition entre multilinguisme social et plurilinguisme individuel tend à se dissoudre 
lorsqu’on aborde ces notions non en termes conceptuels et généraux, mais en termes d’usage 
et de pratiques plurilingues, où les individus sont saisis au cœur des interactions sociales . 
Niveau individuel et niveau social s’intriquent et s’interpénètrent . 

De même, le multilinguisme peut-il être tout à la fois un avantage et un risque, si l’on 
considère la spécificité des contextes dans lesquels il est envisagé . Ainsi, par exemple, est-
il tout à fait possible de dire « le multilinguisme est un avantage pour l’accès à l’informa-
tion » et « le multilinguisme est un risque pour l’accès à l’information », sans pour autant 
se contredire…

1 Dans notre texte, nous utiliserons dorénavant le terme « multilinguisme » pour renvoyer tout à la fois au sens individuel et au sens social du terme.
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La possibilité de dire tout à la fois le blanc et le noir, le « yin et le yang », relève à notre 
sens de la « fonction transcendantale » du langage, de sa fonction réflexive, permettant à ses 
usagers d’aller au-delà des oppositions qui le définissent .

Dans notre texte, nous envisagerons le multilinguisme comme moyen avant de l’inter-
roger comme objet, celui-ci étant en quelque sorte au service de celui-là, dans la mesure où 
nos conceptions du multilinguisme (conception monolingue vs conception multilingue du 
multilinguisme) se posent comme l’une des conditions essentielles de l’impact du multilin-
guisme pour la construction et la transmission des connaissances .

Les réflexions que nous proposons ici s’inscrivent dans le cadre de la controverse actu-
elle sur les apports et les risques de l’usage d’une langue unique (en l’occurrence l’anglais 
comme lingua franca / lingua academica) pour le monde de la recherche et de l’enseignement 
supérieur . Elles ont fait et font l’objet de plusieurs projets de recherche au niveau national et 
international, et en particulier le projet DYLAN (Language Dynamics and Management 
of Diversity)2 . Ces questions sont notamment développées aujourd’hui dans le cadre du 
Groupe de travail « Langues et science » du Conseil Européen pour les Langues / European 
Language Council (CEL/ELC) .

Multilinguisme et science3

Si l’on admet aujourd’hui l’importance du multilinguisme pour la société, la culture et plus 
récemment pour l’économie, le monde de la science et de l’enseignement supérieur échappe 
encore largement à un tel questionnement . Or, la science se fait et se transmet, elle aussi, 
dans et par la communication, impliquant une réflexion sur les différentes formes de cette 
communication . Aujourd’hui, la construction et la transmission des savoirs se fondent sur 
un monolinguisme grandissant, l’anglais lingua franca / lingua academica étant conçu comme 
condition d’une connaissance qui se veut universelle . Cette conception est fondée cependant 
sur l’illusion de la transparence des langues et de l’universalité des modes de communication, 
considérés comme de simples véhicules au service des idées et des découvertes . Bien que l’an-
glais ait permis une extraordinaire avancée de la connaissance, il peut aussi à terme conduire 
à son appauvrissement, au risque de développer une monoculture de la connaissance et de la 
science, dans la mesure où les pratiques langagières interviennent de manière structurante sur 
les savoirs et les savoir-faire, jouant un rôle de « médiation » aussi bien en termes de schémas 
cognitifs que de modèles d’action dans leur construction et leur transmission . 

Dans cette optique, le multilinguisme se pose comme antidote à l’écrasement des cultu-
res académiques et scientifiques, comme garant de la pluralité des perspectives, et dès lors 
de « l’épaisseur », de la richesse et de la qualité des savoirs . 

2 Il s’agit d’un projet intégré issu de la Priorité 7 du 6e Programme cadre européen “Citizens and governance in a knowledge-based society”, incluant 
19 partenaires de 12 pays européens, conduit entre 2006 et 2011. http://www.dylan-project.org 

3 Ce texte s’inscrit dans le prolongement direct de Berthoud (2016, a, b et c) et Berthoud (2017).
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Et comme le dit Lévy-Leblond (1996) : 

« … la domination quasi monopolistique d’une langue, quelle qu’elle soit, inhibe le jeu des mots 
et des idées, souvent stimulé par les traductions, passages et échanges d’une langue à l ’autre, qui 
peuvent permettre d’assouplir et d’affiner l ’expression de la pensée » (chap. « La langue tire la 
science », La pierre de touche, Gallimard, p. 244).

Uniformité ou universalité?

Il s’agit dès lors de savoir ce que nous voulons pour l’internationalisation de l’enseigne-
ment supérieur et de la science : l’uniformité ou l’universalité ? Pour Jullien (2004), l’unifor-
mité est synonyme de standardisation, de conformité, de recherche du semblable . Elle res-
sort d’une logique de la production . Alors que l’universalité intègre la diversité, fait l’éloge 
de la différence et de l’écart et relève d’une logique de la raison . 

Dans ce sens, le monolinguisme conduirait à l’uniformité de la connaissance, alors que 
le multilinguisme serait une condition de son universalité . Les mondes de la connaissance 
sont multiples, comme le dit Gajo (2013), on peut “surfer” entre ces mondes ou les inter-
roger dans leur diversité . Le multilinguisme manifeste la richesse de ces mondes et décode 
leur complexité .

Le multilinguisme comme révélateur et renforçateur

Le multilinguisme constitue à notre sens une double ressource pour les savoirs : il sert 
tout à la fois de révélateur de la médiation langagière des savoirs et de renforçateur pour la 
construction et la communication des savoirs (par une « re-médiation ») .

Le multilinguisme sert de révélateur de la médiation langagière des savoirs, en tant qu’il 
provoque un « choc » entre plusieurs manières d’interpréter la réalité par la langue et la 
communication . Il nous donne à voir le langage comme médiation symbolique, nous dévoile 
ce qui reste généralement implicite ou inaccessible dans notre propre langue ; il porte un 
effet de loupe sur la dimension langagière des savoirs . 

La notion de médiation est due à Vygotski (1997), qui montre que les savoirs n’existent 
qu’à travers des supports élaborés et reconnus socialement . Le principal outil de médiati-
on symbolique est le langage, et c’est par la mise en discours que les savoirs existent . En 
effet, ces derniers trouvent de la substance à partir du moment où ils sont formulés . « Les 
supports de cette formulation sont, très souvent, une langue naturelle, mais aussi parfois 
un langage plus spécialisé (des « formules » mathématiques, par exemple) ou des schémas . 
Du point de vue du langage, ces supports prennent des formes de discours variables, plus 
ou moins attendues ou reconnues suivant les contextes et les étapes du raisonnement, par 
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exemple une hypothèse, un théorème, une définition, une leçon, etc . » Le processus de 
médiation et ses supports dépendent étroitement de la communauté où ils se déploient . En 
l’occurrence, il s’agit de la communauté ou de communautés scientifiques, marquées par leur 
fonctionnement culturel et une mobilisation particulière de la langue et de divers artefacts . 
Toutefois, ces communautés sont en lien, d’une part, entre elles et, de l’autre, avec la com-
munauté – sociale – au sens plus large » . (Berthoud, Gajo, 2016) .

En bref, ce ne sont pas seulement les termes eux-mêmes qui expriment et orientent nos per-
ceptions et nos conceptions du monde, mais également nos modes d’enchaînement des mots et 
des phrases dans le discours, ainsi que nos modes de communication et d’échanges, qui orga-
nisent, structurent, orientent, nos rapports au monde et aux autres . Ce « choc » provoqué par le 
multilinguisme entre plusieurs manières de penser et de communiquer sert en même temps de 
renforçateur (par une «re-médiation») pour augmenter la conceptualisation (ressource cognitive) 
et pour optimiser la communication (ressource communicative) . 

Une ressource cognitive

Par ressource cognitive, il faut entendre l’apport d’une plus grande profondeur et « épaisseur 
» conceptuelles, la prise en compte d’autres points de vue, un processus de « défamiliarisation 
», une mise en réseau originale des concepts, ainsi qu’une plus grande diversité de leurs modes 
d’accès . Il s’agit en quelque sorte de « nouvelles lunettes » posées sur le monde . 

Prenons par exemple, dans le domaine de la médecine, les notions de maladie et de corps 
tels qu’ils sont décrits par Benaroyo 2013 :

« La langue française ne dispose que d’un seul mot pour dire la maladie et d’un seul mot pour 
désigner le corps habité par la maladie. En anglais, pourtant, trois mots existent pour désigner 
la maladie : (1) le mot disease, qui définit la maladie par les perturbations organiques et physi-
ologiques qui la déterminent; (2) le mot illness, qui la définit par sa dimension existentielle et 
(3) le mot sickness, qui se réfère aux dimensions sociales et culturelles qui lui servent de berceau. 
Tant en français qu’en anglais, ces mots renvoient à trois représentations du corps habité par la 
maladie : disease se réfère au corps biologique, conçu en tant qu’objet de science, illness renvoie 
au corps-propre, lieu d’expérience vécue de la maladie et sickness se réfère au corps socialisé. 
Dans ces deux langues, il n’y a cependant qu’un seul mot pour désigner ces multiples réalités : 
le mot corps en français et le mot body en anglais. En allemand, par contre, le mot corps peut 
être désigné de deux manières : le mot Leib, qui signifie le corps-propre, atteste l ’ impossibilité 
de dissocier le corps de la vie. Le mot Leib manifeste l ’unité de l ’ être-en-soi singulier, devenu 
étranger à lui-même dans la maladie. Ce mot exprime une réalité bien distincte de celle du 
corps-objet, que l ’allemand désigne par Körper. Conjugué de concert dans les trois langues, l ’en-
semble de ces mots exprime l ’ épaisseur sémantique des notions de corps et de maladie. Il rend 
compte du fait que le corps habité par la maladie est à la fois conçu comme le lieu d’un dysfoncti-
onnement biologique et perçu comme l ’espace d’une crise existentielle et d’un basculement social. 
(….) Ainsi, si la langue française ne comprend qu’un seul mot pour dire la maladie et un seul 
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mot pour dire le corps habité par la maladie, elle peut avantageusement puiser dans les langues 
anglaise et allemande toute l ’ épaisseur sémantique qui leur donne vie dans la pratique médicale. 
» (p. 34 et 35).

Notons par ailleurs en chimie, l’hypothèse que fait Folkers (2011) concernant la Table des 
éléments de Lavoisier . La portée universelle que celle-ci aurait d’emblée rencontrée pourrait 
être liée aux conditions de son élaboration . Avant de les nommer et de les inscrire dans la 
table, Lavoisier aurait soumis chacun des termes à sa femme polyglotte pour en chercher 
les traductions dans les huit langues qu’elle maîtrisait . Ces échanges d’une langue à l’au-
tre auraient donné à ces éléments une plus grande richesse, une plus grande « épaisseur » 
sémantique, leur assurant ainsi une portée plus large et un accès plus immédiat .

Dans le domaine de la physique, mentionnons ici l’échange que nous avons eu avec trois 
physiciens du CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire), participant à une journée 
d’étude à l’Université de Genève en octobre 2010, ayant pour intitulé « Français et plurilin-
guisme dans la science » . A la question que nous leur avions posée quant à la motivation de 
leur présence, ceux-ci ont répondu qu’au vu des découvertes toujours plus abstraites qu’ils 
faisaient, ils ne parvenaient plus à les nommer et cherchaient pour ce faire la collaboration 
des linguistes . Ainsi, la notion de trou noir notamment n’aurait-elle pas été bien choisie, 
dans la mesure où si le noir évoque le vide et l’angoisse dans le monde occidental, il évoque 
au contraire le plein et la plénitude dans le monde asiatique . La notion peut ainsi conduire 
à la confusion dans les représentations . A notre sens, un exercice de dénomination à travers 
le prisme de plusieurs langues provenant de cultures éloignées pour nommer le phénomène 
aurait sans nul doute permis d’éviter des connotations contre productives .

Une ressource communicative

Par ressource communicative, il faut comprendre l’influence du multilinguisme sur les 
modes de communication, sur la façon dont les interlocuteurs organisent leur interaction, et 
en particulier sur les processus d’inclusion ou d’exclusion des participants, sur le développe-
ment du leadership, sur les modes de négociation, la résolution de problèmes et le contrôle 
de l’interaction . Tel un prisme porté sur les processus de communication .

Dans les pratiques multilingues interviennent des changements de langues ou des 
codes-switching qui ont de multiples fonctions communicatives . Ils permettent notamment 
de changer de sujet de conversation, de changer d’interlocuteur, de passer d’un genre d’in-
teraction à un autre, d’un discours formel à un discours informel, d’un discours informatif à 
une séquence narrative, de répéter une question ou une demande, de reformuler un énoncé, 
de résoudre une difficulté d’accès au lexique, de donner une plus grande force d’expression 
à un énoncé .

Ainsi, par exemple, est-il plus marqué de dire Punkt Schluss ! pour indiquer la fin d’une 
séquence, de choisir Dai dai ! pour faire avancer…, plus approprié parfois de reprendre une 
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formulation toute faite Chi va piano va sano pour soutenir le propos, de jurer dans une autre 
langue que la sienne pour atténuer l’invective, voire de commettre délibérément des erreurs 
linguistiques la soleil pour marquer son identité de locuteur non natif . 

Dans ce sens, on peut émettre l’hypothèse que certains mécanismes interactionnels spé-
cifiquement multilingues sont utilisés comme ressources dans la gestion des contenus, des 
activités et des participants à l’interaction . On peut notamment observer qu’un locuteur 
recourant à des stratégies interactionnelles multilingues se trouve souvent propulsé dans 
une position de leader du groupe . 

Que ce soit en termes cognitifs ou communicatifs, le multilinguisme s’impose comme 
un facteur de créativité et d’innovation, et dès lors comme un antidote au « prêt-à-penser 
» et au « prêt-à-agir » . Il favorise l’originalité, la nouveauté, une pensée libre, autonome et 
spontanée, un esprit d’ouverture . Il encourage le développement de nouvelles stratégies tout 
en diversifiant les moyens mis en œuvre, il conduit à des produits nouveaux et inédits .

Notons toutefois qu’un certain nombre de conditions sont à prendre en compte pour que 
le multilinguisme puisse effectivement être une ressource, une plus-value, un atout, pour les 
processus de construction et de transmission des connaissances . 

Envisager le multilinguisme comme moyen pour la connaissance implique une certaine 
façon de le concevoir comme objet (tant au sens conceptuel que pratique) .

Conditions de l’atout multilingue

 Parmi les conditions à considérer, relevons en particulier l’exigence d’une conception mul-
tilingue ou fonctionnelle de la compétence multilingue . Il s’agit d’une compétence originale n’é-
tant pas la simple addition mais l’intégration de plusieurs systèmes, exploitant des possibili-
tés propres à un répertoire pluriel . Ce répertoire multilingue est conçu comme un ensemble 
de ressources – verbales et non verbales – mobilisées conjointement par les acteurs pour 
trouver des solutions locales à des problèmes pratiques . Il relève de la capacité à interagir, 
dans plusieurs langues, à des degrés de maîtrise divers, selon la variété des situations et les 
exigences de la communication .

Il est essentiel par ailleurs de reconnaître deux principes en compétition dans les prati-
ques multilingues : un principe de progressivité et un principe de d’intersubjectivité . Le premier 
vise la rapidité, l’économie et l’efficacité, alors que le second vise l’attention à l’autre, le 
décodage de la complexité et l’équité . Tous deux étant nécessaires à une communication 
efficace et équitable . 

Ces deux principes impliquent la recherche d’un juste équilibre entre lingua franca / lingua 
academica et les autres langues, en termes de complémentarité et d’intégration .
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Cet équilibre appelle en particulier la remise en question de l’idée selon laquelle le choix 
d’une seule langue pour la recherche et l’enseignement serait la meilleure, en considérant les 
choix de langues de façon plus flexible et contingente, tout en exploitant une panoplie de 
stratégies envisagées comme non exclusives :

- cours en lingua academica suivis par des étudiants d’autres langues ;

- programmes comprenant des modules en lingua academica et des modules dans d’au-
tres langues ;

- cours en langue locale ou régionale avec littérature en lingua academica

- cours en lingua academica où les étudiants peuvent utiliser leurs propres langues ;

- cours admettant les code-switching entre lingua academica et langues locales ou régionales ;

- cours donnés dans plusieurs langues, où l’alternance peut se situer au niveau « meso » 
des activités ou au niveau « micro » des structures linguistiques .

Dans une conception multilingue du multilinguisme, la notion de lingua franca ou lingua 
academica est à envisager non comme un code simple et rigide, mais comme un code en évo-
lution, flexible, susceptible d’accommoder différents éléments du répertoire multilingue des 
locuteurs . Un discours produit dans une seule langue peut n’être monolingue que superfici-
ellement . Les différentes étapes de son élaboration ainsi que différentes langues peuvent y 
être inscrites implicitement - en quelque sorte, un discours monolingue comme produit de 
processus multilingues . Nous parlerons ici d’une « standardisation épaisse » (Usunier, 2013), 
conduisant par exemple à l’expression des résultats de recherche dans une langue et une 
culture scientifique, mais impliquant des « couches profondes » issues d’autres langues et 
d’autres cultures scientifiques .

Enfin, l’une des conditions clés pour envisager le multilinguisme comme ressource cog-
nitive et communicative, comme nous l’avons mentionné dans notre introduction, consiste 
à dépasser l ’opposition classique entre multilinguisme social et plurilinguisme individuel, dès lors 
que les pratiques multilingues des individus s’inscrivent par définition au sein des inte-
ractions sociales . Le niveau « macro » du multilinguisme social et le niveau « micro » du 
plurilinguisme individuel se rencontrent et s’interpénètrent . Des travaux récents (et notam-
ment Gajo, 2016) décrit cet « espace de tension » entre les deux niveaux dans le monde 
institutionnel, et en particulier celui de l’enseignement supérieur ; une tension qui tend à se 
résoudre au niveau « meso » des activités et des tâches . Dans toute communauté de prati-
ques (enseignement et des actions finalisées marquées par un début et un achèvement visé, 
des actions individuelles orientées en fonction d’une communauté de pratiques . C’est dans 
la dynamique entre activité et tâche que se laisse appréhender le niveau meso-interactionnel, 
qui constitue tout à la fois le point de rencontre entre « macro » et « micro » et le point d’ar-
ticulation entre langage et activité (selon Gradoux et Jacquin 2016) .
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En guise de conclusion

Soulignons que ces réflexions forment le cadre conceptuel de l’initiative que vient de 
lancer le Groupe de travail « Langues et science » du Conseil Européen pour les Langues 
/ European Language Council (CEL/ELC), ayant pour thématique générale Les enjeux du 
multilinguisme pour la qualité de l ’enseignement supérieur et de la recherche dans le contexte de 
l ’ internationalisation .

Elles visent à donner des arguments scientifiques pour le développement de solutions 
alternatives multilingues (intégrant l’anglais et les autres langues) au service de la qualité 
des savoirs scientifiques et académiques, aussi bien en termes de construction que de trans-
mission de ces savoirs . 

Ces réflexions nous conduisent aujourd’hui à engager trois types d’actions, tout à la fois 
en termes de dissémination, de nouvelles investigations et d’actions pour la mise en place de 
politiques linguistiques institutionnelles fondées sur le multilinguisme . 

Premièrement, une grande action de sensibilisation à la « médiation » et à la « re-média-
tion » des savoirs et des savoir-faire par les pratiques multilingues auprès des spécialistes des 
autres disciplines (et en particulier des sciences dures), sur la base des résultats de recherche 
récents .

Deuxièmement, le lancement d’un projet européen, qui prendra la recherche et les ins-
titutions de recherche en tant que telles comme terrains d’investigation . La langue et la 
communication y seront envisagées avant tout comme moyen (instrument) de recherche, 
dans leurs fonctions de transversalité et de médiation . Il s’agira de poser ainsi de façon plus 
approfondie encore la question de l’impact d’une langue unique sur la construction et la 
transmission des savoirs et de l’opportunité de développer des solutions alternatives multi-
lingues au service de la qualité des savoirs . 

Et troisièmement, une initiative pour la mise en place de politiques linguistiques au 
niveau institutionnel dans les hautes écoles et les institutions de recherche, accompagnées 
de plans d’action concrets, tenant compte du rôle central du multilinguisme comme condi-
tion nécessaire à la qualité de la formation et de la recherche dans le contexte de l’internati-
onalisation . On soulignera ici l’importance d’un profil multilingue et pluriculturel adéquat 
des enseignants, des étudiants et des chercheurs, ainsi que d’une nécessaire dimension mul-
tilingue dans la communication institutionnelle et scientifique .
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1. Introducció

Parlar de polítiques a les institucions educatives comporta parlar de quines normatives i 
recomanacions proposen, promouen i implementen els seus equips directrius en relació amb 
un tema concret . Comporta parlar de les aules i altres espais on hi passen coses relacionades 
amb el tema en qüestió . Comporta parlar d’estudiants, professors i personal d’administració, 
i de com tots ells es comporten i reaccionen en relació amb aquest tema, i què n’opinen . Per 
això, pot ser força complicat de tractar en una hora el tema del multilingüisme des de la 
perspectiva de les polítiques a la universitat, però això és el que intentaré fer des de la meva 
perspectiva de responsable acadèmica d’una universitat pública catalana . 

A grans trets, presentaré primer en pinzellades quina és i pot arribar a ser la diversitat 
“lingüística” a les aules universitàries catalanes . A continuació, resumiré quines han estat 
les recomanacions i polítiques oficials, tant europees com catalanes, i en com s’han dut a 
la pràctica tot fent possible el procés de construcció del multilingüisme a les universitats a 
Catalunya . Finalment, em centraré en quins són alguns –que no tots, per manca d’espai i 
de temps– dels reptes acadèmics en relació amb les llengües que en aquest moment tenim 
les universitats; per fer-ho, prendré a tall d’exemple aquesta mateixa institució on es fa la 
Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: la Universitat Pompeu Fabra .
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2. La transformació “lingüística” de les aules universitàries catalanes: dels anys 
1980 a la segona dècada del segle xxi

És innegable que la universitat catalana ha experimentat grans canvis en les darreres 
dècades i allò que podríem anomenar la “transformació lingüística” n’és només un d’ells . 
Per “transformació lingüística” entendrem aquí molt més que canvis en relació amb quines 
llengües es fan servir a la universitat . Entendrem això, però també com i on es fan servir, qui 
les fa servir i amb quin propòsit, i també si se’n fa servir una, dues, vàries o cap . Per il·lustrar 
aquesta transformació, fixem-nos un moment en com eren les aules els anys 80 del segle xx 
i en com són ara en la segona dècada del segle xxi . 

Si entréssim ara a una aula dels anys vuitanta del segle passat –tot i que també en 
trobaríem de molt semblants actualment– hi veuríem fileres d’estudiants prenent apunts 
amb bolígraf i paper, un professor al davant d’una pissarra on hi ha alguna cosa que acaba 
d’escriure, un professor que parla i que té alguns papers damunt la taula . Deixin que jo 
mateixa em traslladi en el temps i recordi una classe de lingüística dels anys 1980 a una 
universitat catalana, on un professor catalanoparlant ens està donant una classe en castellà 
i acaba d’apuntar algunes paraules a la pissarra, també en castellà . Els alumnes no parlem 
gaire a classe: a vegades li fem alguna pregunta –en castellà gairebé sempre– i en algun 
moment fem un comentari soto voce al company del costat; alguns, en català; d’altres, en 
castellà . Mentrestant, anem prenent apunts; jo mateixa ho faig en castellà, com sempre 
havia fet a l’escola secundària . 

Entrem ara en unes aules universitàries de l’any 2016 . Fixem-nos en la distribució de l’espai 
i en els mateixos protagonistes de l’aula –els estudiants i el professor–, cap on es dirigeixen les 
seves mirades, com estan asseguts, quins objectes fan servir, i qui parla amb qui . Els estudi-
ants escriuen, parlen i escolten el professor, però hi ha alguns canvis importants respecte a la 
meva aula de lingüística del segle passat . El professor, com sempre, parla davant els alumnes 
però, a més de pissarres, també hi trobem pantalles on el professor projecta parts de la lliçó o 
alguna pàgina d’Internet, no necessàriament escrita en la mateixa llengua en la que ell impar-
teix la classe . Alhora, veiem alumnes que tenen el seu ordinador damunt la taula, on prenen 
apunts, o des d’on es connecten ves a saber a quina pàgina d’Internet que està en quina llengua . 
Algun engega el mòbil i hi escriu missatges per Whatsapp o Instagram per parlar ves a saber 
de què i amb qui, i si ho fa en català, castellà o en la llengua del seu interlocutor . Veiem que els 
alumnes ja no estan necessàriament asseguts en fileres, sinó en taules, d’on s’aixequen de tant 
en tant; o asseguts en cercle, en aules que s’assemblen més a sales d’estar on s’hi fa una tertúlia 
i on el professor, si hi és, no sembla ser el centre d’atenció . Si aquestes aules fossin a aquesta 
universitat, jo no els podria pas dir exactament en quina llengua s’hi està parlant, escrivint, 
llegint o escoltant, per molt que el català, el castellà i l’anglès siguin les tres llengües de treball 
d’aquesta institució .

Posem el focus ara en els estudiants i en com han canviat també des d’aquells anys vui-
tanta . En aquella classe de lingüística, jo –que vivia al centre de la ciutat de Barcelona– hi 
vaig conèixer companys també barcelonins, de barris perifèrics que mai havia trepitjat, i 
companys que venien d’altres poblacions catalanes . A classe i al bar parlàvem tots en català i 
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en castellà, com sempre havíem fet durant els estudis de BUP i COU;1 per tant, poca diver-
sitat i cap sorpresa “lingüística” . De tota manera, per a alguns companys la universitat sí que 
comportava, ja en aquell temps, algun tipus de sorpresa i de “transformació” . Vegem com ho 
il·lustra un jove que va entrevistar fa poc Joan Baron (2016, pàg . 136); per a ell, la universitat 
ha estat un espai de reflexió informal i quotidiana sobre la llengua i, el que és més important, 
de canvi de comportament: 

La universitat va ser on vaig començar a parlar en castellà, perquè em vaig trobar 
amb gent que venia de l ’ àrea metropolitana que és un lloc on la llengua castellana 
està més estesa, i que venien de famílies doncs de barri on la llengua era el castellà, 
i cap problema. En general en català, de fet sempre em feien la conya, era lo típic 
de tio parles sempre en català, què passa? Bueno és que el castellà ja et dic és que a 
mi m’agrada molt la llengua castellana, la trobo brutal, però és que no, és que és 
això, jo català, de sempre. 

L’antropòloga Katryn Woolard (2011) ha documentat també el procés invers, és a dir, 
joves que van passar la infantesa i l’adolescència immersos en el castellà, la llengua predo-
minant als seus barris, i als qui les aules universitàries obrien un món que parlava en català i 
on experimentaven el que els sociolingüistes Joan Pujolar i Isaac González (2013) han ano-
menat una “muda lingüística” –breument, un canvi en els seus comportaments lingüístics . 
Actualment, però, a més dels joves que parlen aquestes dues llengües, com abans, en tenim 
d’altres que viuen en llengües molt diferents . I per això ens trobem amb altres comporta-
ments i actituds . Centrem-nos en uns quants . 

En la seva tesi, Baron (2016, pàg . 144) ens acosta a un altre jove que recorda les seves 
classes a la universitat . Parem atenció en les idees tan clares que té respecte a la situació 
que descriu:

Una vegada sí que em vaig enfadar, és veritat, que no va ser ni en català ni en 
castellà, va ser en anglès, perquè hi havia dos o tres Erasmus per allà i el profe va 
decidir fer-ho en anglès perquè així ho entenien ells, i clar aquí ja va ser escolta, el 
meu nivell d ’anglès ja me’ l milloraré jo, perquè aquí a classe no el milloraré perquè 
ni tu ets anglesa. I aquesta gent que s’espavili perquè quan jo he anat fora pues m’he 
espavilat. Evidentment que necessiten que els ajudem, jo els ajudo, però tu has de fer 
les classes en català o castellà.

Els “Erasmus”, com els anomena aquest noi, és a dir, els estudiants d’altres països 
europeus que fan estades de mobilitat aquí, són joves britànics o nadius de diverses llen-
gües europees que saben anglès i que fan servir aquesta llengua a les nostres universitats; 
sovint fan servir els seus coneixements de castellà, llengua que volen millorar durant 
l ’estada . Aquests joves no són els únics companys que fa trenta anys no compartien aula 
amb mi a la universitat .

1 BUP, o Batxillerat Unificat Polivalent, equivalent als tres darrers cursos de l’actual Educació Secundària Obligatòria (ESO). COU, o 
Curs d’Orientació Universitària, equivalent a l’actual segon de Batxillerat.
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Escoltem ara el Jorge, originari de l’Equador, i el Longhui, de la Xina (Trenchs Parera, 2016, 
pàg . 10), estudiants d’ESO de dos instituts públics de Barcelona que tenen la intenció d’estudiar 
a la universitat, i fixem-nos en el que diuen respecte a les llengües que parlen, o que volen parlar . 
Quan al Jorge li pregunto quin Batxillerat vol estudiar em respon:

Humanístic, per anar a turisme a la universitat perquè des de que vaig aprendre el 
català ràpidament en tres mesos doncs m’he interessat en les llengües, en tot perquè crec 
que dono, bueno, i això, que vaig a turisme a aprendre moltes llengües [...] el francès, 
l ’ italià, el portuguès, l ’anglès. 

En Longhui, bilingüe en wu i mandarí que fa pocs anys que ha arribat de la Xina, em 
diu el següent respecte a si fa servir l’anglès fora de l’escola (Trenchs Parera, 2013, pàg . 34):

Longhui: sí, si hi ha alguna paraula de vocabulari no entenc en algun hospital o 
 algun lloc puc parlar en anglès o xinès, si ells parlen en anglès 

Inv.:  aquí vols dir? aquí? 
Longhui: sí, algun metge no parlen bé el català parlen anglès 
Inv.: però tu parles bé el català, pots parlar en català 
Longhui: no alguns, que no, que no sé com parlar algunes paraules [sic]2 

Així, al costat dels joves autòctons bilingües en català i castellà comencem a trobar a la 
universitat —tot i que encara molt tímidament— la presència d’aquests joves procedents 
d’altres orígens lingüístics . Els llatinoamericans hi incorporen altres accents; d’altres, pluri-
lingües, hi porten llengües noves i més llunyanes . 

Quan jo vaig fer Filologia Anglesa, els meus companys evidentment parlaven bé l’anglès 
(encara que entre nosaltres gairebé mai el fèiem servir ni fora ni dins la classe) però els meus 
amics que estudiaven farmàcia, medecina o dret en sabien ben poc, d’anglès, ni de fet de cap 
altra llengua estrangera . Les llengües eren “cosa dels de filologia”, deien . Però ara això també 
ha canviat . De fet, gairebé tothom rep classes d’anglès a l’ensenyament obligatori i arriba 
a la universitat amb més o menys domini, segons les seves pròpies habilitats, l’escola on ha 
anat, o l’oportunitat de seguir extraescolars en escoles de llengües o amb professors particulars . 
Vegem aquest fragment d’un article del conegut Lluís Gavaldà (2016) al diari Ara on descriu, 
amb un punt d’humor, una situació força freqüent . El fragment parla per sí sol d’aquest nen 
que d’aquí pocs anys potser serà un dels nostres universitaris:

[…] No sé per què et porto a classes d ’anglès. Fa més de tres anys que hi vas, un dia 
a la setmana, en una acadèmia caríssima on tinc ben clar que només jugueu. Cada 
cop que et pregunto què heu fet, en anglès per comprovar els avenços, em contestes, 
sempre en català, que heu escoltat cançons i heu ballat. Jo, intentant amagar el meu 
emprenyament, et dic si heu parlat en anglès en algun moment i tu em contestes ben 
ofès que és clar que sí, que tota l ’estona. Però jo no m’ho crec. Ni tan sols quan la 

2 Totes les cites d’entrevistes es transcriuen literalment tot afegint-hi la puntuació mínima necessària per facilitar-ne la comprensió.
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professora, aquesta noia anglesa tan refotudament jove i expansiva, se m’atansa a la 
porta i de manera discreta em felicita pel nivell d ’anglès del nen i per la seva actitud 
a classe. És clar, penso, què m’has de dir! No em diràs pas que no foteu ni brot i que 
només estic llençant els diners.

Tots aquests joves completen el ventall d’estudiants que tenim ara o tindrem ben aviat a 
les aules de les universitats catalanes . D’estudiants locals, que han estudiat a l’escola cata-
lana, en tenim de nascuts a Catalunya en una família autòctona; n’hi ha d’altres nascuts a 
Catalunya en una família d’origen estranger; i també de nascuts fora de Catalunya que, a 
més de les dues llengües locals, tenen el bagatge familiar d’altres cultures i llengües d’origen . 
Tots ells, amb graus diversos de competència avançada, dominen el català i el castellà a més 
d’una llengua estrangera, majoritàriament l’anglès .

Alhora, trobem a les aules estudiants estrangers: alguns d’europeus, de parla anglesa, o 
no, que venen a la universitat per fer-hi una estada de curt o mig termini, en el marc d’un 
programa ‘Erasmus’; d’altres són nord-americans que venen a la universitat per fer-hi una 
estada com a part d’un programa de Study Abroad; també hi ha estudiants castellanopar-
lants que provenen de Llatinoamèrica que poden venir per a estades curtes o més llargues; 
i, finalment, un col·lectiu que tot just comença a arribar a les aules, tot accedint a places 
internacionals específiques: estudiants provinents d’Europa o altres continents, com l’Àsia o 
l’Àfrica, que es matriculen aquí per cursar tota la titulació de grau .

Els graus de domini que tots aquests col·lectius de joves de les tres llengües de treball 
de la universitat –català, castellà i anglès– són, òbviament, tan diversos com les seves 
procedències, i depenen, a més de l ’escola on han anat, de les seves pròpies habilitats, o 
l ’oportunitat d’haver seguit extraescolars en escoles o amb professors particulars . Amb 
ells, la presència d’una multiplicitat de llengües, si més no en espais acadèmics infor-
mals, està més que assegurada . 

Tota aquesta petita polifonia de “veus” ens ha servit en aquesta primera part de la ponència per 
presentar en pinzellades quina és i pot arribar a ser la diversitat “lingüística” a les aules universi-
tàries catalanes . A continuació voldria centrar-me en com s’hi ha construït el multilingüisme en 
el marc de recomanacions i polítiques oficials tant europees com catalanes . 

3. Recomanacions institucionals europees en relació amb el multilingüisme

La diversitat lingüística s’ha entès com a propietat intrínseca de la identitat europea i diverses 
institucions de la Unió Europea han estat actives en la seva promoció mitjançant recomanacions 
que segueixen –o no– governs, ciutadans, associacions i institucions com les universitats . Com 
que les recomanacions provinents d’institucions europees diverses sovint es repeteixen o es com-
plementen, jo en faig aquí una síntesi que ens permetrà copsar quins han estat els principals 
missatges que s’han transmès per i des d’Europa i que, en gran mesura, han influït també en el 
disseny de les polítiques lingüístiques de les nostres universitats .
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Fins al moment, les polítiques lingüístiques de la Unió Europea han estat guiades pels 
objectius fixats al Consell de la Unió Europea a Barcelona el 2002, que, en termes generals, es 
proposaven de protegir la diversitat lingüística i de promoure l’aprenentatge de llengües . En 
concret, es volia que els ciutadans europeus aprenguessin un mínim de dues llengües, a més de 
la materna . Es donaven llavors com a raons principals la identitat cultural europea i la integra-
ció social dels ciutadans europeus . També es considerava que el domini de llengües els posici-
onaria millor en el món laboral, educatiu i econòmic i per a la mobilitat que oferia una Europa 
integrada . A més, implícitament, el multilingüisme es presentava com a una necessitat per a la 
integració política dels estats . Uns anys abans, el Consell d’Europa havia promogut la Carta 
Europea de les Llengües Minoritàries o Regionals –un tractat europeu adoptat a Estrasburg 
el 5 de novembre de 1992– per tal de protegir-les i promoure-les com a aspectes amenaçats del 
llegat cultural europeu (Extra & Yagmur, 2012, pàg . 14) .

Com a conseqüència d’aquell fòrum a Barcelona, el Consell d’Europa va adoptar oficial-
ment el 2005 la primera Communication on Multilingualism. A New Framework Strategy for 
Multilingualism, que complementava un pla d’acció anomenat Promoting Language Learning 
and Linguistic Diversity . Es tractava, de fet, de les línies directrius per a la futura política 
multilingüe de la Unió . Aquestes directrius (Extra & Yagmur, 2012, pàgs . 15-16), entre 
d’altres, consistien a: 

1 . Garantir que els ciutadans tinguessin accés a la legislació, els procediments i la infor-
mació de la Unió Europea en la seva llengua .

2 . Subratllar i promoure l’important rol que les llengües i el multilingüisme jugaven en 
l’economia europea .

3 . Encoratjar tots els ciutadans a apendre i parlar més idiomes per tal de millorar l’ente-
niment mutu i la comunicació .

4 . Assegurar que es desenvolupessin polítiques educatives que donessin oportunitats per 
a què tots els ciutadans esdevinguessin competents en una llengua materna més dues 
llengües addicionals; els no nadius –és a dir, els immigrants– haurien d’incloure la 
llengua (o llengües) del país amfitrió en aquesta combinació .

5 . Establir que la política lingüística fos un tema transversal que contribuís a totes les 
altres polítiques de la UE per tal que la diversitat lingüística esdevingués un actiu per 
a la solidaritat i la prosperitat; i, finalment

6 . Esperonar consciències sobre el valor i les oportunitats de la diversitat lingüística i 
fomentar el diàleg intercultural .
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Amb aquests objectius, el Consell d’Europa va impulsar el 2007 una Guia per al 
desenvolupament de polítiques lingüístiques educatives, la qual “concep el plurilingüisme 
com un sola competència que abasta llengües –potencialment– diverses [ . . .] amb dife-
rents nivells de competència” (Extra & Yagmur, 2012, pàg . 16) . Les recomanacions 
del Consell d’Europa3 van anar més enllà, i a la competència plurilingüe se li va afegir 
l ’adjectiu “intercultural” per tal d’abastar “l ’habilitat per interactuar amb gent d’altres 
contextos i procedències” . 

Des del punt de vista europeu, i de manera resumida, els ciutadans europeus haurien de 
tenir competència en tres llengües: una llengua pròpia nacional o, si s’escau, la regional, i 
dues llengües addicionals que podrien ser, una llengua veïna, és a dir, d’un país europeu veí, 
o bé la que un grup d’intel·lectuals va anomenar “llengua adoptiva personal”, o llengua 
amiga –terme suggerit per l’escriptor Amin Maalouf–, és a dir, una llengua que fos signifi-
cativa per al ciutadà en la seva vida quotidiana o per la qual sentís un cert afecte . El suport 
a l’adquisició de llengües “amigues” permetria posar en valor les llengües de la immigració i 
les llengües internacionals i impulsar el diàleg intercultural . En relació amb l’àmbit educa-
tiu, s’instava a què l’educació posés en valor tot el repertori de llengües dels ciutadans, tant 
si s’havien adquirit formalment o no durant l’escolarització .4

La promoció del multilingüisme a Europa també ha estat afavorida per una iniciativa 
que ha afectat directament l’àmbit universitari: la implantació de l’Espai Europeu d’Edu-
cació Superior, el qual permet que els estudiants puguin realitzar part dels seus estudis en 
una universitat estrangera i obtenir-ne crèdits reconeguts (European Commission, 2012; 
Tudor, 2008) . Aquesta mobilitat exigeix sovint –tot i que no sempre– un domini previ 
d’un altre idioma i evidentment comporta la immersió en una altra llengua i una altra 
cultura durant l’estada a l’estranger . El programa institucional que ha fet possible aquesta 
mobilitat ha estat el European Action Scheme for the Mobility of University Students 
(ERASMUS), actualment integrat en el programa Erasmus+, que també promou les 
pràctiques en mobilitat .

Tanmateix, tot i que més de 3,5 milions de joves han gaudit ja d’aquesta mobilitat, hi 
ha veus que alerten del risc que estigui reservada únicament per a una elit que té accés tant 
als recursos econòmics com a la formació prèvia necessaris per dur-la a terme . Com s’avisa 
en el darrer informe de la Fundació Jaume Bofill (Pérez et al ., 2016), cal millorar l’accés 
democràtic a la mobilitat mitjançant més beques i ajuts per a les estades . Alhora, també cal 
oferir més oportunitats d’ “internacionalització a casa”, la qual es pot aconseguir també a la 
universitat local, com veurem més endavant (secció 6) . 

3 Les directrius resumides aquí es van concretar en el que es van anomenar “recomanacions” de l’Assemblea Parlamentària i del 
Consell de Ministres dirigides a les autoritats dels països membres. Les més destacades serien: Recommendation 1383 (1998) of 
the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on Linguistic Diversification, Recommendation No. R (98) 6 of the Commitee of 
Ministers on Modern Langusges (Council of Europe, 1998), Recommendation Rec (2005)3 of the Committee of Ministers on teaching 
neigbouring langauges in border regions, Recommendation 1740 (2006) of the Parliamentary Assembly on the place of the mother 
tonge in school education, i Recommendation No. R (2008) of the Committee of Ministers on the use of the CEFR and the promotion of 
plurilingualism. Se’n pot trobar informació més detallada a Extra i Yagmur (2012, pàg. 16).

4 Per ampliar el tema, es poden consultar les publicacions de Pérez-Vidal (2009) i Pérez, Lorenzo i Trenchs (2016).
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4. Polítiques educatives catalanes en relació amb el multilingüisme

Com que l’educació és un àmbit en què el govern de la Generalitat hi té competències, 
centrem-nos ara breument en les polítiques del nostre sistema educatiu, el context del qual 
prové la immensa majoria dels joves universitaris . 

Segons fonts oficials, el Pla de Govern 2013-2016 –que recullen el Decret 102/2010, de 
3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, i la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació– 
estableix textualment que “cal enfortir el sistema educatiu català i la immersió lingüísti-
ca com un pilar fonamental de la societat catalana i millorar la competència lingüística i 
comunicativa de l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe propi del sistema 
educatiu a Catalunya” (Generalitat de Catalunya, 2017) . 

És en aquest context que el Govern ha proposat l’estratègia que ha anomenat L’escola cata-
lana, un marc per al plurilingüisme del Pla de Govern 2013-2016 . Aquesta estratègia té com 
a objectiu –cito del web de la Generalitat de Catalunya– “definir un model propi d’educació 
plurilingüe que garanteixi que tot alumne, independentment del seu origen lingüístic fami-
liar, tingui un ple domini de les llengües oficials i de, com a mínim, una llengua estrangera, 
a més de reforçar la introducció d’una segona llengua estrangera” . Aquest model, que recull 
conceptes fonamentals de les polítiques europees (vegeu la secció 3), inclou una característica 
pròpia: la immersió lingüística en català . Així, tant el català com el castellà es potencien com 
a instruments, “per actuar en els entorns acadèmics, sociopolítics i laborals més propers” . A 
més, s’incideix en l’objectiu de potenciar el domini del català per part de tot l’alumnat, textu-
alment, “com a eina de cohesió, identitat i convivència” . Així mateix, l’estratègia catalana es 
proposa facilitar, “el domini d’altres llengües, en especial l’anglès, com a eines d’aprenentatge i 
d’emprenedoria al llarg de la vida i per a l’adquisició d’una capacitació i formació professionals 
de qualitat” . La priorització de la llengua anglesa és pròpia d’aquesta estratègia, ja que les reco-
manacions europees deixaven la porta oberta a altres llengües internacionals . Un altre propòsit 
característic d’aquesta estratègia és donar flexibilitat a les escoles en relació amb la tria de 
llengües depenent de l’especificitat i el context de cada escola i el bagatge lingüístic dels seus 
alumnes . L’instrument per fer això són els Projectes Lingüístics de Centre, uns projectes que, 
en línia amb les instàncies europees, poden posar en valor, per una banda, llengües “veïnes” 
com és el cas del francès a les comarques gironines o la Vall d’Aran, i, per l’altra, les llengües 
d’origen de la població immigrada, o “amigues” .5

En resum, a Catalunya la realitat sociolingüística i les polítiques governamentals ens por-
ten a una fórmula d’aprenentatge obligatori de llengües de “2+1”, és a dir, de dues llengües 
oficials inicials per a tothom, més una llengua estrangera europea, predominantment l’an-
glès . A més, les opcions pròpies dels centres ens poden portar a una fórmula de “2+2”, és a 
dir, de dues llengües cooficials a les quals s’hi afegirien dues llengües addicionals: o bé, una 
d’europea d’entre les quatre de les proves d’accés a la universitat, o bé una llengua “amiga” 
o “veïna” . Aquest és, en general, el context educatiu previ del qual provenen la gran majoria 
d’estudiants que accedeixen a les universitats catalanes .

5 D’aquest tema se’n pot trobar més informació a Pérez, Lorenzo i Trenchs (2016), on se’n fa, a més, una revisió històrica.
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Ben entrat aquest mil·lenni, però, encara ens falta molt per complir amb èxit els objectius 
multilingües de les polítiques educatives europees i catalanes . No tots els centres d’ensenya-
ment secundari ofereixen la fórmula del “2+2” i també és cert que, fins i tot, és difícil que 
assegurin el domini intermedi-avançat d’una llengua estrangera europea, com veurem a l’inici 
de la secció 7 . A més, veiem què passa amb els joves de famílies immigrades recentment . Ells, 
si volen accedir als estudis universitaris, han de fer un esforç cognitiu afegit . Els joves d’origen 
llatinoamericà encaren l’aprenentatge del català com a llengua de la qual han d’adquirir un 
domini molt superior al de qualsevol llengua addicional europea que aprenguin els companys 
autòctons . Aquells que provenen d’altres orígens internacionals, com per exemple els d’origen 
xinès o ucraïnès, es troben en la mateixa situació que els llatinoamericans pel que fa al català 
però, a més, també han de fer l’esforç afegit d’aprendre el castellà a nivell nadiu . A tall d’exem-
ple mirem aquestes paraules d’en Xiaobai, parlant de mandarí i wu, que aprenia català, castellà 
i anglès a l’escola (Trenchs Parera, 2013):

Xiaobai:  anglès? no m’agrada anglès 
Investigador: per què no t’agrada l ’anglès? 
Xiaobai: perquè és difícil tens que aprendre castellà català i anglès la tercera no puc.

No sembla pas que a tots els joves escolaritzats a Catalunya els estiguem demanant el 
mateix en relació amb l’adquisició de la competència plurilingüe . I poc estem valorant, ni 
socialment ni curricularment, les llengües d’origen com a “llengües modernes i interna-
cionals” que sí son . De tota manera, en les darreres dècades s’han fet moltes passes en la 
promoció del multilingüisme en l’àmbit educatiu i que tenen com a conseqüència també 
afavorir el multilingüisme en el sistema universitari català .

5. Actuacions i polítiques que han afavorit el multilingüisme en el sistema univer-
sitari català

Com ens diuen Lurdes Armengol i els seus coautors (2013), tenir el multilingüisme 
com a objectiu de les polítiques educatives ha comportat que, mitjançant normatives 
com la Llei de política lingüística, la Llei d’universitats, o els estatuts de les universi-
tats, es duguessin a terme accions de diversa índole que propicien el multilingüisme en 
l ’educació superior . 

En primer lloc, segons Estella (2013, pàg . 46), el finançament variable per objectius de 
les universitats introdueix indicadors que premien, d’una banda, tant la docència en anglès 
com en català; de l’altra, es premia la qualitat lingüística dels webs universitaris en aquestes 
llengües; i, finalment, es considera un indicador per al finançament variable l’acreditació de 
domini de la llengua catalana del seu personal tant docent com d’administració . 

En segon lloc, el Govern ha anat incrementant els mecanismes de coordinació interu-
niversitària, també en l’àmbit de llengües, i les universitats no només participen amb els 
seus vicerectors en una Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de 
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Catalunya, sinó també en una comissió de tècnics, la Comissió Interuniversitària de For-
mació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) . Són dos fòrums estables on 
les universitats tracten regularment temes relacionats amb les llengües . Més recentment, 
s’han creat grups de treball específics, com el grup de seguiment del programa PARLA 
3, que entre el 2014 i 2016 ha anat generant consens interuniversitari en relació amb el 
requisit d’acreditació del nivell B2 de la llengua estrangera per part dels estudiants de 
grau que comentarem a continuació .

 En tercer lloc, hem d’esmentar dues actuacions del govern que apunten a l’obliga-
torietat de la competència plurilingüe per part dels joves universitaris . D’una banda, el 
requisit segons el qual, per accedir a un grau universitari, els joves han de passar proves 
de llengua catalana i castellana a les Proves d’Anglès a la Universitat (PAU), a més d’una 
llengua estrangera, sigui anglès, francès, alemany o italià . De l’altra, la Llei 2/2014, de 
27 de gener, per la qual tots els estudiants que accedeixin a graus universitaris a partir del 
curs 2014-2015 hauran d’haver acreditat, per poder-se graduar, el coneixement d’una de 
les llengües estrangeres de les PAU amb un nivell mínim B2 del Marc Europeu Comú de 
Referència per a les Llengües .

A iniciativa de les universitats també s’han posat en marxa altres actuacions que han 
impulsat el multilingüisme . En primer lloc, la competència plurilingüe de tots els membres 
de la comunitat s’ha fet explícita en plans estratègics de les universitats6, o en polítiques 
específiques de llengües, com per exemple el Pla d’Acció pel Multilingüisme a la Universitat 
Pompeu Fabra (2007), que tornaré a mencionar més endavant . 

En segon lloc, com diuen Armengol et al . (pàg . 48), s’han creat estructures tècniques de 
suport a la política lingüística que en un primer moment promovien la normalització del 
català, però que després han aixoplugat altres llengües . En són exemples les comissions de 
política lingüística de totes les universitats públiques catalanes, les seves escoles d’idiomes i 
els seus gabinets lingüístics .

Aquests grups específics es complementen també amb la Comissió de Llengua de la Xar-
xa Vives d’Universitats que, entre altres tasques, fomenta les jornades d’intercanvi d’experi-
ències docents i d’actuacions de política lingüística .

L’existència de tots aquests fòrums ha estat possible perquè les universitats han nomenat 
responsables específics, sigui vicerectors sigui delegats del rector, així com altres càrrecs que, 
des d’una perspectiva acadèmica, han promogut actuacions institucionals en l’àmbit de les 
llengües . N’és un exemple la mateixa càtedra Pompeu Fabra de la UPF, dirigida per la Dra . 
M . Teresa Cabré, qui rebia l’encàrrec explícit del rector Jaume Casals de visualitzar el com-
promís de la Universitat amb la llengua i la cultura catalanes i impulsar activitats de diversa 
índole que en promocionin l’ús i la qualitat . 

6 Vegeu, per exemple, el Pla Estratègic 2016-2025 de la Universitat Pompeu Fabra (2016).
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6. La Universitat Pompeu Fabra i les seves accions afavoridores del multilingüis-
me, a tall d’exemple

6.1. Els models de titulació a la Universitat Pompeu Fabra, segons la llengua d’impartició 
de la docència

Coincidint amb el disseny de les noves titulacions de grau que havien de substituir les anti-
gues llicenciatures, la UPF va dissenyar el 2008 el que seria la seva primera política lingüística 
explícita, el Pla d’Acció per al Multilingüisme, que encara continua vigent . Aquesta voluntat 
de fer explícita i de dissenyar una política lingüística era nova al nostre país . El pla havia de 
servir de marc, entre altres coses, per a les noves titulacions de grau, ja que l’entrada en l’Espai 
Europeu d’Educació Superior esdevenia una oportunitat per introduir, com a objectiu de les 
titulacions, el desenvolupament de competències transversals com és la competència pluri-
lingüe, en línia amb les recomanacions europees . Tanmateix, per fer-ho, caldria dissenyar les 
titulacions segons uns models acadèmics nous, ja que en les antigues llicenciatures la docència 

—amb les excepcions d’algunes assignatures de llengua anglesa— s’impartia íntegrament en 
les llengües locals, català i castellà (model de titulació 100% en llengües locals) . La taula 1 
resumeix els diversos models de titulació, segons la llengua d’impartició de la docència, que 
s’han implementat a la UPF i que es descriuen en aquesta secció .

Taula 1: Models de titulació a la UPF, segons llengua d’impartició de la docència

MODELS DE TITULACIÓ A LA UPF, 
 SEGONS LLENGUA D’IMPARTICIÓ DE LA DOCÈNCIA

Llicenciatures  
Abans EEES

Titulació 100 en llengues locals
Amb excepcions d’algunes assignatures de llengua anglesa, segons titulació .

Graus  
i màsters

Implantació  
de l’EEES

Titulació parcialment en anglès en cursos avançats
Predominant a grau des del 2008 fins ara .
Graus: 16-30 crèdits ECTS7 d’assignatures de 
contingut impartides en anglès, més una o dues de 
la llengua de la disciplina, a 3r i 4rt curs . 210-224 
crèdits ECTS impartits en llengües locals .

Fins a 6 crèditsECTS per 
a l’assoliment extracurri-
cular, durant el grau, de:
• C1 o C2, en llengua 

que acreditarà el requi-
sit del B2;

• tots els nivells de 
llengua estrangera 
addicional;

• C2 de català, per a 
espanyols;

• tots els nivells de 
català i castellà, per a 
estrangers .

Titulació 100% en anglès
Cap assignatura impartida en llengua local .

Titulació d’Itineraris Paral·lels
Itineraris diferenciats, segons percentatge de docèn-
cia en anglès, però amb continguts iguals .

Titulació Inversa
Assignatures en anglès a 1r i 2n curs del grau; a par-
tir de 2n, assignatures en anglès i llengües locals .

7 El crèdit ECTS o European Credit Transfer System (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) permet mesurar el treball que 
realitzen els estudiants universitaris en relació amb cadascuna de les matèries o assignatures dels seus plans d’estudi. És un 
sistema que facilita les convalidacions de títols, programes i assignatures i, per tant, la mobilitat dels estudiants dins la Unió Europea.
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Un possible model de titulació que s’hagués pogut triar per als plans d’estudi de l’Es-
pai Europeu d’Educació Superior (EEES) –com s’havia fet en alguna llicenciatura– era 
la inclusió d’assignatures curriculars de llengua estrangera impartides pel professorat de 
l’escola d’idiomes . Una variant d’aquest model seria la de concedir crèdits curriculars per 
cursos que els estudiants fessin fora del pla d’estudis a l’escola d’idiomes de la mateixa ins-
titució . Tanmateix, aquest model es considerava poc coherent amb el model docent i d’or-
denació acadèmica de la UPF . Per una banda, incorporava a les titulacions professorat no 
acadèmic i, per tant, divergia d’una política de professorat que es proposava de contractar 
personal amb la més alta formació acadèmica i amb doctorats i línies de recerca potents . 
Un model de titulació amb personal no acadèmic podia introduir una tercera distorsió: la 
universitat apostava per una educació superior que oferís una experiència educativa diferent 
de les etapes educatives anteriors . I aquesta diferenciació no quedava assegurada amb la 
participació de professorat de llengües no acadèmic .

En conseqüència, el model que es va triar per a la implementació de les titulacions de 
grau8 va ser un altre . Segons aquest model –que podem anomenar model de titulació parci-
alment en anglès en cursos avançats–, els graus oferirien a tercer i quart curs assignatures 
de contingut impartides en anglès per personal docent i investigador que pogués transmetre 
en la llengua estrangera els coneixements més avançats de cada disciplina . Així, la llavors 
vicerectora de Promoció Lingüística, la Dra . Carmen Pérez Vidal, va prendre la decisió 
d’aplicar aquest model a tots els graus . Les assignatures de contingut impartides en anglès 
s’havien de complementar amb una o dues assignatures bàsiques que asseguressin el conei-
xement de conceptes fonamentals i el vocabulari específic de l’àmbit disciplinari . D’aques-
ta manera, a partir del curs 2009-2010, trobem en els graus de la UPF assignatures com 
Anglès per a les Humanitats, Anglès Periodístic, o Legal English . 

En definitiva, aquests primers plans d’estudi de grau asseguraven que qualsevol graduat a 
la UPF cursaria entre 16 i 30 crèdits ECTS de continguts especialitzats impartits en llengua 
anglesa, metodologia que també s’ha anomenat English Medium Instruction o EMI (Wächter 
& Maiworm, 2014) . La major part de la docència, però, s’imparteix en català i castellà . Aquest 
ha estat el model de titulació predominant fins ara . Per a molts estudiants de grau, aquesta 
metodologia que integra la pràctica receptiva de la llengua i l’aprenentatge de continguts dis-
ciplinaris no és nova, ja que també s’està oferint –amb algunes diferències– en l’ensenyament 
primari i secundari en el format més conegut com a Content and Language Integrated Learning, 
o CLIL . L’oferta d’aquestes assignatures a 3r i 4rt curs possibilita que els estudiants amb un 
nivell d’anglès més baix puguin formar-se en els dos cursos anteriors, mentre que aquells que 
ja han assolit un nivell B2 en entrar poden dedicar els dos primers anys a assolir-ne un nivell 
de C1 o C2, o a l’aprenentatge d’una llengua addicional . 

Des de l’inici de l’Espai Europeu d’Educació Superior, la UPF va afegir a la seva oferta 
acadèmica titulacions de màster impartides íntegrament en anglès (model de titulació 
100% en anglès) i, a hores d’ara, la UPF ofereix gairebé la meitat dels seus màsters uni-

8 Per a més informació relativa a cada titulació vegeu el web de la Universitat Pompeu Fabra, www.upf.edu.
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versitaris en aquesta tercera llengua, un model que ja s’ha estès a totes les universitats 
catalanes . Tot i que l’objectiu inicial d’aquest model de titulació de màster era l’atracció 
d’estudiants estrangers, molts dels qui s’hi matriculen són joves locals que han assolit un 
domini de la llengua estrangera suficient com per fer lectures, seguir presentacions orals, 
escriure treballs acadèmics, i interactuar a l’aula en la llengua estrangera . Sense gairebé 
proposar-s’ho, els responsables acadèmics han acabat propiciant als màsters uns espais 
d’“internacionalització a casa” .

Ja el 2008 la Facultat d’Economia i Empresa es va adonar dels avantatges que compor-
taria la introducció al grau d’aquest model de titulació . Les notes de tall dels estudiants 
de nou accés d’aquesta facultat eren molt altes i ja s’hi impartia un bon nombre d’assigna-
tures en anglès . En conseqüència, no seria massa agosarat impartir tota la docència d’un 
grau en aquesta llengua . Així, es va dissenyar el grau en International Business Econo-
mics, donant coherència entre els continguts de la titulació, les competències necessàries 
per al futur laboral dels graduats, i la llengua d’impartició de la docència . El recent grau 
en Bioinformàtica d’ESCI-UPF també ha seguit aquest model . La disseminació d’aquest 
model dins el sistema universitari ha estat més lenta però ja comptem amb altres iniciati-
ves semblants fora de la UPF .

Un tercer model de titulació que s’ha implantat a la UPF és el que podríem anomenar 
model de titulació d’itineraris paral·lels . Així, des de l’any 2009, el grau en Economia 
ofereix tres itineraris diferents als quals poden acollir-se els estudiants segons les seves pre-
ferències i nota de tall . D’una banda, un primer itinerari que pot oferir gairebé la totalitat 
de la docència en anglès, i, per l’altra, dos itineraris més que ofereixen docència en les tres 
llengües, un amb més docència en la llengua estrangera que l’altre . L’èxit d’aquest model 
s’ha estès a l’Escola Superior Politècnica que a partir del curs 2016-2017 ofereix dos itinera-
ris diferenciats en les seves enginyeries: un itinerari en anglès des de primer curs, i un altre 
itinerari en català i castellà . Malgrat estar diferenciats, ambdós inclouen assignatures en les 
tres llengües . També sis titulacions de màster universitari ofereixen un itinerari totalment 
impartit en anglès paral·lelament a un altre itinerari impartit en català i castellà, però amb 
els mateixos continguts .

Si hem dit que des del 2008 els graus de la UPF ofereixen assignatures en llengua anglesa 
majoritàriament a tercer i a quart curs, darrerament ha aparegut un nou model: el que podem 
anomenar model de titulació inversa . Així, en contraposició al model, predominant encara, 
en què s’introdueixen assignatures impartides en anglès en els dos darrers cursos acadèmics, 
els estudiants del recent grau en Global Studies tenen assignatures troncals i obligatòries en 
anglès a primer i segon curs, mentre que serà a tercer curs quan cursaran assignatures en les 
tres llengües . A tots els alumnes se’ls recomana un nivell B2 en anglès quan comencen els 
estudis i a l’estudiant estranger se li demana, a més, que, després de dos anys a Catalunya, 
hagi adquirit prou competències en ambdues llengües locals com per seguir les classes que 
no s’imparteixen en anglès . El pla d’estudis contempla també l’aprenentatge de 18 crèdits 
ECTS d’una segona llengua estrangera, a triar entre xinès, àrab, rus, francès i –en el cas dels 
estudiants estrangers– espanyol . 
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Finalment, cal tenir en compte que el pes específic de les llengües estrangeres en tots 
els plans d’estudi de grau s’ha vist corregit amb la normativa del 2009 de Reconeixement 
de Crèdits Acadèmics, la qual contempla el reconeixement de fins a 6 crèdits ECTS 
per a cursos de llengües cursats durant el grau extracurricularment que acreditin que 
l’estudiant a assolit el nivell B1 .1 o superior per a una primera llengua estrangera . Donada 
la introducció del requisit de nivell B2 de llengua estrangera a partir del curs 2014-2015, 
la normativa es va modificar per tal que es reconegués l’assoliment de cursos a partir del 
nivell B2 per a la llengua que serveix per a l’acreditació lingüística al grau, a més de reco-
neixements per a tots els nivells de llengües estrangeres addicionals a aquesta . Finalment, 
per als estudiants procedents d’altres territoris de l’Estat Espanyol, es reconeixen cursos 
de nivell C2 de català i per als procedents de fora de l’Estat, cursos en tots els nivells tant 
de català com de castellà .

Les mesures relacionades amb els plans d’estudis es complementen extracurricular-
ment amb l’organització de parelles lingüístiques formades per voluntaris de la matei-
xa universitat –420 parelles en el darrer curs– i amb un premi de Foment del Multilin-
güisme, que es dóna cada any a 15 estudiants que hagin realitzat la Prova Certificadora 
de Competència Lingüística de la UPF . Aquest premi consisteix en un curs gratuït en 
una llengua estrangera addicional .

6.2. Altres mesures i actuacions a la Universitat Pompeu Fabra que han afavorit el multilingüisme

Com hem vist, el model de titulació d’assignatures en anglès va comportar el multilin-
güisme o, més ben dit, la “trilingüització” de la docència en graus i màsters (Pérez-Vidal, 
2013); en aquest cas, es tracta d’un multilingüisme que, des del punt de vista de la docència, 
podríem anomenar paral·lel o compartamentalitzat, ja que el pla docent de cada assignatura 
fixa una única llengua de docència, català, castellà o anglès . Fixar la llengua de docència a la 
UPF va comportar un compromís nou, públic i vinculant, conegut i acceptat pels estudiants 
i els professors: el concepte de “seguretat lingüística”, un concepte clau del Pla d’Acció pel 
Multilingüisme . Segons aquest concepte, la llengua de la docència és la llengua en la qual 
el professorat transmet coneixements, dinamitza l’aula, escriu els enunciats de treballs i 
exàmens, i interacciona amb els alumnes a l’aula . Aquesta llengua no pot canviar-se ni per 
iniciativa del professorat ni per petició de cap alumne . 

L’aplicació d’aquest concepte va comportar el nomenament de la figura que havia de vetllar 
per la seva correcta aplicació, la coordinadora per a la Gestió del Multilingüisme . Ella també 
és l’encarregada de vetllar per l’aplicació de qualsevol normativa interna o externa (de la Gene-
ralitat o d’ambit estatal) relativa a les llengües, i de dissenyar accions formatives en aquest àmbit . 
A més, gestiona un protocol clau que adreça qualsevol conflicte o consulta que es pugui generar 
en relació amb les llengües . En definitiva, es tracta d’una persona de referència que facilita la 
comunicació entre serveis i persones tan diverses com el servei d’Idiomes, el centre de formació 
del professorat, el Servei de Gestió Acadèmica, els responsables acadèmics i administratius de 
cada àmbit, i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica . 



43Actes de la Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra

Paral·lelament, a la UPF s’han dut a terme altres actuacions que, intencionadament 
o no, i més enllà dels plans d’estudis, han anat afavorint el multilingüisme acadèmic . 
Una n’és la política de captació de professorat . Si el 2008 fou possible de dissenyar 
titulacions de grau amb docència en anglès, va ser perquè la universitat comptava amb 
un valor afegit important: la política inicial de professorat havia donat com a resultat 
una plantilla que, en un percentatge molt elevat –més d’un 25%–, era d’origen estranger . 
A més, en tots els departaments es comptava amb professorat d’origen local format en 
estades doctorals en universitats estrangeres, molts d’ells amb experiència docent o, si 
més no, amb una excel·lent competència lingüística en anglès . El seu percentatge dins la 
plantilla arriba actualment al 23% . 

Tot i la preparació lingüística d’una gran part del professorat local, no tots ells, 
però, tenen experiència docent en una llengua estrangera . Per això el Centre per a 
l ’Aprenentatge, la Innovació i el Coneixement (CLIK),9 en col·laboració amb Idiomes 
UPF, ofereix al professorat no només cursos avançats de nivell C1 i C2 de llengua 
anglesa, sinó també cursos de formació metodològica específica, els Skills for Teac-
hing in English Programme . En els darrers cursos també s’ha volgut incentivar el 
fenomen invers, és a dir, que professorat d’origen estranger o espanyol imparteixi la 
seva docència en català i, per aquest motiu, s’ofereix un curs titulat Atreveix-te a Fer 
Docència en Català .

La formació del professorat és cabdal perquè pugui impartir docència en una llengua 
estrangera amb garanties de qualitat . Però també ho és que tots els estudiants que com-
parteixen aula puguin seguir la docència que s’hi fa, sigui en la llengua de treball que 
sigui . Gairebé tots els joves locals ho poden fer en els dos darrers cursos dels estudis de 
grau, però cal també assegurar la integració dels joves internacionals i la seva capacitat 
per seguir la docència que s’imparteix en català o castellà . En aquest sentit, la univer-
sitat té experiència amb cursos d’espanyol per als estudiants del programa Education 
Abroad, que cada any atrau més de mil estudiants procedents, sobretot, dels Estats 
Units . També ofereix cursos de català a estudiants com els del grau interuniversitari en 
Filosofia, Política i Economia que, procedents de la Universitat Autònoma de Madrid 
i la Universitat Carlos III de Madrid, comencen a cursar assignatures de diverses dis-
ciplines en català ja en el segon trimestre del primer curs de grau . A més, l ’augment 
d’estudiants de màster i doctorat estrangers ha propiciat que, des de la càtedra Pompeu 
Fabra, es comencessin a oferir cursos com Catalan Survival Kit i A Quick Glance at 
Catalonia amb l’objectiu d’acostar a aquest col·lectiu tant la llengua com la cultura i la 
societat catalanes . Si ens fixem com a objectiu l ’atracció d’estudiants internacionals de 
grau, ens caldrà ampliar l ’oferta d’aquests cursos com a part d’un programa integral 
d’acollida lingüística a la universitat . 

9 Abans anomenat Centre per la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID).



44 Actes de la Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra

7. Els reptes del multilingüisme a les aules universitàries: de la teoria a la pràctica, 
del present al futur

El Pla d’Acció pel Multilingüisme de la Universitat Pompeu Fabra es troba en aquest 
moment en fase de diagnosi de resultats després de vuit anys d’aplicació . Com que en l’actu-
alitat totes les universitats públiques tenen protocols i normatives similars, trobo pertinent 
que, des de la nostra perspectiva –i immersos en aquest procés de diagnosi–, posem un toc 
d’atenció a alguns reptes que ens planteja la multilingüització de la universitat catalana i 
mencionem algunes qüestions que esperonin la refl exió .

Com s’ha vist en la secció 2, a la universitat tenim alumnes estrangers i locals que seguei-
xen amb normalitat classes de grau i màster en les tres llengües . Tanmateix, segons les 
darreres dades ofi cials, un terç dels joves que inicien estudis de grau tenen diagnosticat a 
les PAU un nivell inferior a un B1 en llengua estrangera i, per tant, podrien tenir serioses 
difi cultats per seguir docència en anglès a l’inici dels estudis . 

Figura 1: Coneixement del català de població arrelada, segons l ’Anàlisi de l ’Enquesta d’Usos 
Lingüístics de la Població 2013 (2016)

 

Amb el gràfi c de la fi gura 1 ens podem fer una idea també del nivell de coneixement de català del 
que s’anomena població arrelada, és a dir, nascuda a Catalunya o que fa més de quinze anys que hi 
viu . Fixem-nos en les dues columnes dels joves entre 15 i 34 anys, que corresponen a la gran majoria 
d’estudiants universitaris . Veiem que un bon coneixement de català està generalitzat però, malgrat 
l’arrelament, hi ha un percentatge de la població que considera que no en té prou coneixements i que, 
fi ns i tot, n’indica coneixements baixos o nuls . Vistes aquestes dades i les de coneixement de la llengua 
estrangera a les PAU, podem assegurar, doncs, que tota la població jove està preparada per seguir 
estudis de grau, en igualtat de condicions, tant si són en anglès com en català? Recordem el jove Xiao-
bai (secció 4, més amunt), i deixo aquesta pregunta sense resposta com a motiu de refl exió . 
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Vegem ara algunes dades que apunten a un altre tipus de repte . Mirem l’evolució dels 
percentatges en les llengües de la docència dels estudis de grau a la UPF (fi gura 2) .

Figura 2: Evolució de la llengua de docència als graus de la UPF

Fixem-nos primer en les dades globals, que ens mostren que el 47% de la docència es fa 
en català, el 31% en castellà i el 22% en anglès . Recordem que el model de titulació predo-
minant de grau inclou assignatures impartides en anglès en els dos darrers cursos i, per tant, 
cal fi xar-nos també en els percentatges de primer i segon curs: aquests canvien força, ja que 
s’hi imparteix el 56,5% de docència en català i el 10,2% en anglès; el percentatge de castellà 
es manté força homogeni al llarg dels estudis . Segons aquesta gràfi ca, podem observar que 
la docència en català ha anat minvant progressivament coincidint en el temps amb l’oferta 
d’estudis que segueixen un model paral·lel i amb un augment del nombre d’assignatures 
optatives a tercer i quart curs en anglès . Tornaré més endavant a aquests percentatges gene-
rals que podrien ser un motiu de preocupació .

Si observem les dades relatives al nivell de titulacions de màster universitari (fi gura 3), 
veiem com es confi rma aquesta tendència d’introducció de més docència en la tercera llen-
gua com més superiors són els estudis .
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Figura 3: Evolució de la llengua de docència als màsters universitaris de la UPF

Figura 4: Llengua de les tesis doctorals defensades a la UPF

Aquesta tendència s’acaba de confi rmar amb les dades de les llengües que s’empren en 
les tesis doctorals (fi gura 4), la qual cosa no ens ha d’estranyar, ja que es correlacionen 
amb el fet que la universitat és més coneguda internacionalment i atrau per tant més 
estudiants estrangers als estudis superiors: fi ns a un 51% el curs passat . Cal que siguem 
conscients, però, que gairebé el 20% de les tesis llegides en anglès han estat escrites per 
joves autòctons que trien aquesta llengua lliurement per la seva repercussió científi ca 
internacional . 
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Figura 5: Estudiants internacionals matriculats a un estudi de la UPF

Com veiem en la fi gura 5, els percentatges que ens indiquen la presència de joves estran-
gers a la Universitat són força estables, però les universitats catalanes s’han proposat d’atrau-
re més joves internacionals als graus i ja ofereixen places específi ques a estudiants extraco-
munitaris . Si dissenyem graus específi cament per a ells, haurem de decidir si optar, com 
fan en altres països com Holanda o Dinamarca, per graus impartits el 100% en anglès . 
En contraposició, podríem triar fórmules més semblants al model de titulació invers o al 
model d’itineraris paral·lels que hem vist a la secció 6 .1 . O, fi nalment, podríem optar per 
seguir oferint el model predominant en les tres llengües i dissenyar una oferta de cursos de 
preparació lingüística per a joves internacionals just abans d’iniciar els estudis, com a part 
del que comencem ja a anomenar a la UPF l’“acollida lingüística” . Aquests cursos podrien 
ser més llargs –fi ns a tot d’un any acadèmic– per als parlants de llengües no romàniques, o 
més curts per als parlants de llengües romàniques, i també allargar-se durant els estudis de 
grau . Qualsevol d’aquestes fórmules evitaria, en part, la disminució del percentatge global 
de docència en català .

Els espais on es donen interaccions entre professors i estudiants d’orígens diversos com 
els que ja tenim esdevenen necessàriament espais multilingües i multiculturals . Aquesta 
diversitat d’orígens és només la primera condició perquè la institució pugui esdevenir el que 
Leask (2009, pàg . 209) anomena un “multilingual and multicultural learning space” . La 
segona condició és el plurilingüisme dels membres de la seva comunitat . Hi hauria, però, 
una tercera condició: la internacionalització del currículum (Leask 2015) . Que un currí-
culum estigui internacionalitzat no vol dir exclusivament, ni tan sols necessàriament, que 
els seus continguts siguin vàlids a nivell internacional, sinó que sigui inclusiu, segons ens 
recomanen els experts internacionals que han participat en el projecte IntlUni, Th e Cha-
llenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the International University10 

(2015), i que les titulacions adrecin els objectius competencials següents:

10 http://www. http://intluni.eu/, segons darrer accés el 17 de febrer de 2017.



48 Actes de la Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra

- l’obertura de ment, la tolerància i l’empatia, que permetran conèixer i acceptar  
la diversitat cultural, lingüística i d’opinions . 

- la comprensió intercultural, que es fomenta a l’aula posant en valor les diferències  
entre sistemes de coneixement i cultures diverses;

- la familiarització amb la recerca internacional, i
- el desenvolupament com a ciutadans i professionals globals .

Segons aquests experts, aquests objectius es poden assolir si, a més d’altres accions,

1 . s’integra l’aprenentatge de llengües en el currículum;
2 . es creen uns entorns estimuladors que promoguin l’aprenentatge col·laboratiu;
3 . s’ofereix formació al professorat sobre com tractar la diversitat lingüística i cultural; i
4 . es facilita la integració d’estudiants i professors estrangers mitjançant una política 

d’acollida a la llengua i la cultura locals .

Convertir les aules universitàries en espais multilingües i multiculturals esdevé un veri-
table repte metodològic per a la institució . Com a conseqüència, caldrà ampliar la formació 
metodològica del professorat més enllà de l’assoliment de competències plurilingües de nivell 
avançat . Així, se li hauria d’oferir formació en estratègies com la redundància, l’explicació 
circular, la comparació, i la paràfrasi (Bazo Martínez & González Álvarez, 2016), així com 
en l’ús a l’aula de suport textual, visual i audiovisual, el qual pot estar en llengües diferents o 
altres recursos multimodals i gestuals diversos (Nussbaum, 2013, pàg . 32) . Aquestes estratè-
gies, mitjançant tècniques de bastiment en l’aprenentatge (el que s’anomena scaffolding) ser-
veixen per a la construcció del coneixement i per alleugerir l’esforç cognitiu que ha de fer 
qualsevol alumne quan està immers en una llengua estrangera, com en Xiaobai . Els cursos 
Skills for Teaching in English Programme o Atreveix-te a Fer Docència en Català de la UPF 
són un exemple d’aquest tipus de formació que, a més de tècniques, inclou un acompanyament 
pedagògic, l’observació crítica de la docència del professor, i l’ajuda per a l’elaboració de mate-
rials . L’oportunitat de realitzar estades de mobilitat esdevé un complement essencial que con-
tribueix al reciclatge del professorat, no només acadèmic sinó també lingüístic i metodològic . 
Segurament, posar en valor les certificacions metodològiques i lingüístiques també actuaria 
d’incentiu per a la formació tant inicial com continuada del professorat i contribuiria a assegu-
rar la qualitat de la docència .11 A més, la docència en català per part de professorat estranger 
també oferiria a tots els estudiants un model diferent d’internacionalització . 

Hem vist com l’augment de docència en anglès ha provocat de manera espontània un 
descens global en l’ús del català com a llengua vehicular . Aquest fet ens planteja diver-
ses preguntes: ens caldria posar uns mínims percentuals per a la docència en cadascuna 
de les tres llengües de treball?; quins serien els mínims adients per als graus?; i per als 
màsters? De fet, però, si prenem aquests percentatges globals com a única mesura de les 

11 Es pot trobar un recull més detallat d’aquest tipus d’estratègies a Documento marco de política lingüística para la internacionalización  
del sistema universitario español (Bazo Martínez & González Álvarez, 2016).



49Actes de la Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra

pràctiques lingüístiques en la docència, estem perdent de vista la complexitat dels usos 
lingüístics en els espais d’aprenentatge . Aquests usos van molt més enllà de la llengua 
usada en la impartició de les lliçons, ja que a l’aula s’hi donen interaccions entre estudi-
ants, així com entre estudiants i professorat, que no necessàriament tenen lloc en la llen-
gua explicitada com a “llengua de docència” . Recordem també les aules del segle xxi amb 
les quals hem començat aquesta ponència i els estudiants que ja hi interactuen oralment i 
per escrit amb interlocutors de dins i fora de l’aula en llengües que no estan recollides en 
cap pla docent d’assignatura oficial . A més, com podem mesurar tots aquests usos d’una 
manera objectiva? Aquest és un dels reptes que se’ns plantegen . Segurament el que ens 
cal, d’entrada, és més recerca de caràcter etnogràfic que ens informi sobre les pràctiques 
lingüístiques reals a les aules universitàries .

De fet, sigui quin sigui el model de titulació que triem, inevitablement en el global de 
la universitat disminuirà el percentatge de classes que tenen com a llengua de docència 
el català o el castellà, si realment volem que les llengües estrangeres hi tinguin una pre-
sència significativa . En conseqüència, ens caldrà implementar altres actuacions: per una 
banda, que s’ofereixi el pla d’acollida lingüística per als estudiants no locals que he esmentat 
anteriorment; per l’altra, que els responsables acadèmics en cada àmbit facin un esforç de 
planificació per tal que els plans d’estudi segueixin assegurant la competència en la llengua 
local alhora que les habilitats plurilingües que proposem per als nostres graduats; finalment, 
que es planifiquin estratègies d’ús de totes les llengües, però en especial en català, en acti-
vitats acadèmiques que es duguin a terme més enllà de les aules . Penso, en concret, en les 
pràctiques curriculars i les visites de camp en entorns catalanoparlants, els seminaris, les 
conferències, o els materials d’aprenentatge autònom . 

 En relació amb el nivell de competència lingüística dels estudiants abans he fet esment d’al-
gunes desigualtats segons la seva procedència cultural, lingüística i social . Un accés més demo-
cràtic implicaria poder ser capaços de valorar, com ens indiquen les recomanacions europees, el 
seu repertori de recursos lingüístics i les llengües de la seva comunitat d’origen . Per posar en 
valor les llengües de la immigració internacional, potser ens caldria de proposar en el futur algu-
na reforma en les proves d’accés a la universitat (PAU) de manera que es reconeguin habilitats 
lingüístiques que ara passen desapercebudes . A la universitat, a tall d’exemple, un programa de 
mentories de suport lingüístic a tota la comunitat per part d’estudiants plurilingües seria una 
mesura que posaria en valor el seu repertori lingüístic i incentivaria el que hem anomenat l’apre-
nentatge i l’ús, si més no, de les llengües “amigues” .

Abans m’he referit a les recomanacions europees en relació amb altres llengües modernes i 
alguns em podreu preguntar: per què no estan més presents a la Universitat? De fet, el percen-
tatge de joves que fan les proves d’alemany, francès i italià a les PAU és baixíssim, però els estu-
diants tenen el dret de graduar-se si, com passa amb l’anglès, n’acrediten coneixements a nivell 
B2 . No tindríem, doncs, l’obligació d’habilitar i assegurar espais d’aprenentatge acadèmic en 
aquestes llengües –exemples de llengües “veïnes”–, com s’ha fet en el grau en Global Studies de 
la UPF, més enllà dels cursos dels serveis d’idiomes? La rellevància creixent de la llengua anglesa 
i la complexitat de la gestió del trilingüisme ens planteja aquest altre repte .
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L’obertura de les aules a estudiants internacionals ens obligarà a conèixer bé les actituds 
i les ideologies lingüístiques tant d’ells com dels joves locals, perquè només coneixent-les 
podrem preveure, explicar i gestionar les tensions quotidianes que poden esdevenir-se a 
la universitat . Recordem per un moment el jove que ens explicava com vivia la presència 
a l’aula dels qui ell anomenava “els Erasmus” . I pensem també en les possibles actituds i 
ideologies d’altres joves, com podrien ser les d’un jove d’Ohio que vol millorar a Barcelona 
l’espanyol que ha après a l’escola americana, o un jove de les Illes Canàries que mai ha viscut 
en un entorn no monolingüe, amb l’excepció de les seves visites a poblacions turístiques . 
Les seves ideologies i actituds vers les llengües conviuran a l’aula amb les de joves com en 
Longhui o el Jorge, que viuen el multilingüisme quotidià amb tota normalitat . En aquest 
sentit, ens cal més recerca i que els seus resultats, més enllà dels estereotips, siguin coneguts 
per docents i responsables acadèmics .

El límit de temps d’aquesta ponència m’ha obligat a donar protagonisme als estudiants, 
sobretot, i en certa mesura als professors, però no voldria acabar sense fer esment del perso-
nal d’administració i serveis, que es relaciona amb els estudiants i amb els professors de tots 
els orígens . Si la universitat esdevé aquest espai multilingüe i multicultural que hem descrit, 
és del tot necessària la seva formació i capacitació oral i escrita en llengües estrangeres 
diverses . També ho seran els incentius perquè acreditin aquesta capacitació i perquè tinguin 
accés a la mobilitat . 

Crec que ja he compartit algunes –que no totes– de les qüestions que, com a responsable 
acadèmica, em plantejo . Com deveu haver notat, no sempre he donat respostes i encara 
menys solucions als reptes més destacats . Com espero haver pogut evidenciar, dissenyar les 
polítiques acadèmiques més adients per incorporar d’una manera pedagògica i informada el 
multilingüisme és molt complex . Estem en un moment de canvis i anem construint les res-
postes i les solucions entre tots, en espais de diàleg que, com aquesta Jornada de la Càtedra 
Pompeu Fabra, tenim, afortunadament, a la Universitat . Només escoltant totes les veus, tant 
les de la comunitat universitària com les veus d’experts externs en educació i llengua, locals 
i internacionals, podrem prendre les decisions més encertades . L’objectiu i el repte per a la 
universitat catalana és oferir una formació que prepari al millor possible els estudiants com 
a ciutadans per a un món que els demanarà competències multilingües i interculturals . De 
la mateixa manera, però, també els hem de preparar per al context local més immediat, amb 
el qual la universitat pública catalana té un compromís i un deute social . 
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Llengües, internacionalització i excel·lència a 
l’ensenyament superior: alguns models europeus 

per a les universitats catalanes1 

Xavier Vila 
 Sociolingüista, professor de la Universitat de Barcelona i director del CUSC

Un moment de canvis sociolingüístics en el camp universitari

L’any 2012, el Politecnico di Milano, un dels centres d’educació superior més prestigio-
sos d’Itàlia, saltava a les pàgines dels diaris d’arreu del món amb la notícia que, a partir del 
2014, impartiria els màsters i els doctorats exclusivament en anglès per tal d’aprofundir en el 
procés d’internacionalització del centre . El seu rector raonava:

«L’Italia può crescere solo se attrae intelligenze, visto che non può contare sulle materie 
prime», sostiene il rettore, che quindi si pone come obiettivo quello di «formare capitale 
umano di qualità in un contesto internazionale per rispondere sia alle esigenze delle 
imprese sia a quelle degli studenti che vogliono essere “spendibili” sul mercato del lavo-
ro mondiale». (Voza 2012)

El projecte, liderat pel rector Giovanni Azzone —que confessava que a ell mateix li resul-
taria més “faticoso” fer classe en anglès que no pas en italià (Voza 2012)— va generar un 
debat nacional considerable que va implicar no sols les autoritats educatives sinó el govern 
nacional i l’alta magistratura del país . L’anunci potser resultava estrident per la contundèn-
cia d’abolir totalment la docència en la llengua nacional, però en realitat s’emmarcava en una 
tendència creixent en l’escenari universitari continental en què, de mica en mica, nombro-
sos centres estaven eixamplant l’ús de l’anglès com a llengua vehicular, sobretot als nivells 
superiors d’ensenyament . Aquell mateix 2013, sense anar més lluny, a França es debatia 

1 Basat en la ponència: “El multilingüisme en blanc i negre: les dades”.
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la possibilitat d’eixamplar considerablement la docència universitària en anglès amb uns 
arguments similars als de Milà (Piquemal 2013) . En la pràctica, tal com pot constatar-se a 
el gràfi c 1, provinent d’un informe sobre els màsters en anglès a Europa, les xifres d’aquests 
cursos tendien a l’alça sostinguda fora de les Illes Britàniques .

Gràfi c 1: Evolució entre 2007 i 2012 del nombre de màsters en anglès registrat a la pàgina Masters Portal.eu

Font: (Brenn-White i van Rest 2012, 9)

L’adopció de l ’anglès com a llengua vehicular era especialment destacada en països 
amb una llengua mitjana2 (veg . gràfi c 2) . De fet, tal com mostra la mateixa imatge, els 
autors de l ’esmentat informe sobre els màsters en anglès a Europa fi ns i tot sostenien 
que al Benelux i Escandinàvia, els màsters s’havien passat a impartir en la llengua de 
Darwin “quasi per complet” .

2 Per al concepte, vegeu (Vila 2013, en premsa)
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3 Ammon (2012) assenyala que l’anglès no hauria de considerar-se una llengua franca perquè és la llengua nativa d’una comunitat 
lingüística determinada, i proposa el terme llengua global asimètrica o llengua franca asimètrica. Seguint Vila (2015), aquí entendrem 
que és llengua franca la que permet la comunicació interlingües entre parlants de diverses llengües, encara que en algunes ocasions 
hi hagi parlants nadius d’aquesta llengua. En aquest sentit, l’anglès és avui dia molt més llengua franca que cap de les seves antigues 
competidores, molt més lligades a la presència de parlants nadius.

Gràfi c 2: Nombre mitjà de màsters en anglès per institució llistats al portal MastersPortal

Font: (Brenn-White i van Rest 2012, 6)

Aquest creixement en l’ús de l’anglès com a llengua vehicular a països no anglòfons cons-
titueix una novetat considerable des d’una perspectiva històrica . Les institucions università-
ries van ser fundades sobre la base d’una única llengua, el llatí medieval, que desenvolupava 
en bona mesura totes les funcions acadèmiques . Tanmateix, des de com a mínim l’inici de 
l’edat moderna, al camp acadèmic s’hi ha viscut una situació de plurilingüisme en què un 
cert nombre de llengües locals han passat a usar-se per a fi nalitats científi ques i università-
ries i s’han distribuït les funcions acadèmiques amb dues o tres llengües que aspiraven al rol 
de llengua franca (Bull 2004; Gordin 2015; Aracil 2004) . Les formes del plurilingüisme 
universitari han estat variades (Bull 2004; Gordin 2015; Haberland i Preisler 2015), però 
podem identifi car tres tipus principals de llengües en funció de la seva relació amb les tas-
ques acadèmiques (Vila 2015a, en premsa; compareu amb Ammon 2012):

— En primer lloc hi hauria les llengües franques acadèmiques, el grup extremament 
reduït de llengües històricament usades com a vehicle de comunicació acadèmica 
interlingüe, és a dir, entre acadèmics de llengües diferents . Històricament, només 
un petit grapat de llengües com el llatí, el francès, l ’alemany, l ’anglès o el rus han 
aspirat a aquest estatus de llengua franca de la comunicació científ ica i universi-
tària (Gordin 2015) .3
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— En segon lloc hi hauria les llengües acadèmiques, és a dir les llengües àmpliament emprades 
per comunitats acadèmiques concretes per a fi nalitats docents, de creació de la ciència i de 
transferència de coneixement com a mínim a la societat matriu de cada institució acadè-
mica . Avui dia desenvolupen aquesta funció menys d’un centenar de llengües del món . 

— Finalment hi hauria les llengües no acadèmiques, no usades per a les tasques acadèmi-
ques, que són gairebé el 99% de les llengües del món .

L’establiment d’aquestes tres categories de llengües —que, per descomptat, no són esta-
bles en el temps, perquè una mateixa llengua pot canviar de posició en funció de nombrosos 
factors— respon a la necessitat de resoldre una tensió que va sentir-se ben aviat en el camp 
acadèmic: la tensió entre, d’una banda, la necessitat de comunicar els resultats de la recerca 
científi ca per damunt de les fronteres a la resta de la comunitat científi ca i, d’una altra, la 
peremptorietat de transferir el coneixement acadèmic a la societat que manté la institució 
(veg . Il·lustració 1) . 

Il·lustració 1: La doble orientació de les funcions socials de la universitatIl·lustració 1: La doble orientació de les funcions socials de la universitat

Seria equivocat de reduir la tensió entre les llengües acadèmiques i les llengües franques a 
una simple contraposició ideològica entre cosmopolitisme i nacionalisme o, encara pitjor, al xoc 
entre una perspectiva suposadament pragmàtica i una altra de romàntica . De fet, el reem-
plaçament del llatí com a llengua exclusiva de cultura va dur-se a terme tant per qüestions 
diguem-ne pragmàtiques —calia transferir el coneixement a sectors més amplis que no pas 
els que dominaven la llengua franca— com per motivacions de caire social, perquè l’accés 
a l’idioma d’Horaci havia esdevingut un mecanisme de distinció i de segregació social al 
servei del manteniment de les classes dirigents (Waquet 1998) . Al capdavall, la funció classi-
fi cadora és una de les funcions socials fonamentals de les llengües (Bourdieu 1982; Lamuela 
1994) . De fet, molt més a prop nostre, diversos autors han advertit de les conseqüències 
neocolonials d’haver adoptat l’anglès com a única llengua acadèmica a bona part de l’Àfrica 
no sols en el camp de les humanitats i les ciències socials (waTh iong’o 1981), sinó també en 
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altres camps científics, per tal com sovint funciona com a trampolí per a la fuga de cervells 
essencials i la descapitalització dels països afectats:

«Ethiopia, Kenya, Malawi, Nigeria, South Africa, Uganda, Tanzania, Zambia, and 
Zimbabwe have lost more than $2bn from training doctors who then migrated to one 
of the four developed countries: Australia, Canada, United Kingdom, United States. 
Medical education is typically highly subsidised by the public sector in African nations, 
with more than half of the medical schools in sub-Saharan Africa either offering free 
tuition or charging less than $1000 yearly.819At the same time, destination countries 
have saved billions of dollars in training costs by recruiting doctors who have been 
trained abroad.» (Mills et al. 2011)

En aquest context, resulta pertinent d’analitzar el procés d’anglicització del camp aca-
dèmic en general, i universitari en particular . Quin abast està tenint, en realitat? Quines 
en són les principals conseqüències? És possible, com adverteixen alguns autors, que ens 
trobem en un procés organitzat que amenaça el conjunt del sistema universitari (Hamel, 
Álvarez López, i Pereira Carvalhal 2016), o més aviat estem presenciant una reorganització 
transnacional d’una part de l’educació superior (Vila 2015b, en premsa)? 

Alguns problemes a l’hora de mesurar l’avenç de l’anglès com a llengua vehicular 
a la universitat

Les dades de què disposem a l’hora d’analitzar l’anglicització del món acadèmic són insu-
ficients i és possible que pateixin més biaixos del que seria desitjable . Assenyalem-ne tres de 
rellevants:4 

a) La insuficiència de dades fiables .

b) La confusió, de vegades inapropiada, entre les dinàmiques del camp científic i les del 
camp estrictament universitari .

c) Els biaixos d’alguns instruments de mesura .

El primer problema a l’hora de valorar l’abast real de l’expansió de l’anglès com a llen-
gua vehicular prové de la migradesa de dades . Tal com hem mostrat, hi ha informes 
que mesuren el creixement dels màsters en anglès arreu d’Europa (Brenn-White i van 
Rest 2012), però aquestes mateixes obres no permeten contrastar aquest creixement amb 
l’evolució dels màsters i doctorats en general . A més, les fonts per aquests treballs són 

4 Per a una anàlisi de com el biaix anglòfon afavoreix una acumulació de capital cultural en favor del món anglòfon, veg. Ammon (2012).
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pàgines web com MastersPortal,5 FindaMaster6 o StudyPortals,7 elaborades per empreses 
privades que seleccionen i presenten els materials en funció dels seus propis criteris, no 
sempre clars, i en els quals la precisió sovint deixa bastant de desitjar . Almenys en alguns 
d’aquests portals és fàcil detectar-hi absències i errors, com ja mostràvem, a partir de 
casos coneguts de primera mà, a (Vila 2015b, 207) . 

Una segona font de confusió a l’hora d’entendre la dinàmica sociolingüística universitària 
prové del fet que sovint es cau en l’error d’equiparar l’evolució sociolingüística de les publi-
cacions científi ques amb l’evolució de la totalitat del camp acadèmic . Tal com han mostrat 
diversos treballs (Ammon 2001, 2012; Ammon i McConnell 2002; Gordin 2015), durant 
les darreres dècades l’anglès ha esdevingut la principal llengua de publicació científi ca, tal 
com mostra el gràfi c 3 per al camp de les ciències dites dures . L’anglifi cació d’aquest sub-
camp és de tal magnitud que, en paraules d’un historiador dels usos lingüístics en el món 
científi c: «English is the language of science today . No matter which languages you know, 
if you want your work seen, studied, and cited, you need to publish in English» (Gordin 
2015) . Aquest plantejament, que en un altre lloc hem denominat la hipòtesi de la ciència 
monoglota (Bretxa, Comajoan, i Vila 2016), entronca de ple amb la teoria de l ’estampida cap 
a l ’anglès del sociòleg (De Swaan 2001), segons la qual, si més no en algunes àrees del món, 
el procés de reorganització del sistema mundial de llegües estaria duent a l’adopció massiva 
de l’anglès en nombrosos àmbits d’ús . El camp acadèmic seria, en aquest sentit, una punta 
de llança en la indeturable expansió de la llengua de Fleming .

Gràfic 3: Evolució de la llengua de publicació en ciències entre 1880 i 2005. Percentatges

Font: Ammon (2012: 338)

5 http://www.mastersportal.eu/ (darrera visita, 29/05/2017)
6 https://www.findamasters.com/ (darrera visita, 29/05/2017)
7 https://www.studyportals.com/ (darrera visita, 29/05/2017)
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8 Segons el DIEC: «Figura retòrica que consisteix a ampliar o restringir el significat d’un mot prenent el tot per la part o la part pel tot, 
el gènere per l’espècie o l’espècie pel gènere, etc.»

9 Aquests autors complementen aquesta hipòtesi, que podríem denominar de sobrevaloració de la posició de l’anglès en el camp 
acadèmic, amb una segona hipòtesi que afirma aquests biaixos no serien accidentals, sinó el resultat d’una estratègia conscient 
d’imperialisme econòmic, cultural i lingüístic.

Els problemes derivats de confondre el que en essència és l’òrgan de difusió de les dar-
reres innovacions en el camp científic, és a dir, les revistes científiques i, segons el camp, els 
llibres acadèmics, amb el conjunt de la vida científica i universitària ha estat posat damunt 
de la taula diverses vegades (Hamel 2013; Hamel, Álvarez López, i Pereira Carvalhal 2016, 
2016) . Aquesta sinècdoque8 parteix del supòsit, com a mínim discutible, que hom pugui 
considerar el camp científic i el camp universitari com un sol camp social unificat i no pas 
com dos camps amb una considerable autonomia, atesa si més no l’existència de nombroses 
institucions de recerca no estrictament universitàries, tant públiques com privades, i oblida 
que l’activitat universitària inclou moltes activitats a banda de la producció d’articles i comu-
nicacions, començant per la producció mateixa de la ciència, el seu ensenyament a les aules o 
la seva transferència social (Hamel 2013; Vila en premsa) . En altres mots, almenys en teoria 
és perfectament factible que la dinàmica sociolingüística de la creació o l’ensenyament de la 
ciència no segueixi els mateixos paràmetres que la seva difusió .

D’altra banda, alguns autors han advertit que la posició de l’anglès en el mateix camp 
de les revistes científiques podria estar sobredimensionada a causa d’una sèrie de biaixos 
lingüístics i nacionals que podrien estar afectant els processos de selecció i valoració dels 
actors d’aquests camps (Ammon 2012, Hamel 2013; Hamel, Álvarez López, i Pereira 
Carvalhal 2016; Hamel 2016)9 . Per exemple, ara ja fa una mica més d’una dècada, l ’Arts 
& Humanities Citation Index (2006), recollia 970 referències en anglès d’Austràlia, quasi 
les mateixes que les d’Alemanya (590) i els Països Baixos (408) sumats, i consignava més 
referències provinents d’Escòcia (792) que no pas dels dos països continentals esmentats 
(Hamel 2013, 333) . Es tracta, no cal dir-ho, d’uns resultats sorprenents, atesa la potència 
acadèmica i les dimensions demogràfiques dels països implicats . Les sorpreses conti-
nuaven, ja que segons aquesta mateixa font, els investigadors dels Estats Units haurien 
publicat més referències en castellà (245) que no pas els espanyols (205) (Hamel 2013, 
334) . L’explicació d’aquests resultats es trobaria, segons els autors esmentats, en el fet 
que les empreses d’indexació haurien tendit històricament a negligir les revistes publi-
cades fora dels països anglòfons i les que no empren l’anglès com a llengua predominant . 
Així, per exemple, l ’any 2004, només 17 de les 5 .896 revistes científiques i tecnològiques 
del Brasil apareixien indexades al Science Citation Index, i la majoria d’aquestes 17 es 
publicaven, no pas per casualitat, en anglès (Hamel 2013, 334) . Si bé part d’aquests 
biaixos s’han anat corregint amb els anys —per exemple, a data de 2017 el Social Science 
Citation Index conté, en redactar aquest article, un nombre apreciable de publicacions 
brasileres en portuguès—, el fet que la valoració de la qualitat de les publicacions cientí-
fiques es concentri, especialment en el camp de les ciències dures, en mans d’una mateixa 
empresa, Thomson Reuters, és motiu de desconfiança, sobretot atès el seu funcionament 
que, en termes lingüístics, és explícitament circular:
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«La compañía puntualiza que “el inglés es la lengua universal de la ciencia”. Conse-
cuentemente, se concentra en revistas que publican en inglés y admite algunas pocas 
en otras lenguas cuando producen por lo menos su información bibliográfi ca en inglés. 
Esto ocurre sobre todo en el Arts & Humanities Citation Index. La categoría de revis-
ta “ internacional” obviamente sigue asociada al inglés.» (Hamel 2016, 8)

Els possible biaixos lingüístics a l’hora d’analitzar les dinàmiques en el camp universitari 
també poden entreveure’s els rànquings d’universitats . El gràfi c 4 mostra el país al qual per-
tanyen les 50 universitats més prestigioses del món segons un dels rànquings més emprats 
del món, el Times Higher Education .10 A la taula s’indiquen de color blau les universitats de 
països anglòfons i de color carbassa les d’altres països .

Gràfi c 4: País d’ubicació de les 100 universitats més prestigioses en el World University Ranking 
del Times Higher Education 2017 (ordenades d’esquerra a dreta)

Font: Elaboració nostra a partir de https://www.timeshighereduction.com/world-university-rankings/2017/
world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only

10 Hamel (2016) elabora una anàlisi molt similar a la nostra de manera independent
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No deixa de resultar sorprenent que, amb una sola excepció, les 27 universitats més 
prestigioses del món s’ubiquin totes a països ofi cialment anglòfons amb la sola excepció de 
l’ETH Zürich, una institució bilingüe alemany-anglès, o que només 10 de les primeres 50 
no siguin anglòfones . També és notable el fet que els països anglòfons aportin més de dos 
terços de les 100 universitats més prestigioses del món . Xoca l’escàs pes de les universitats 
alemanyes (només 9 sobre 100), tot just una per davant dels Països Baixos (8); la posició 
avantatjada d’Austràlia, el Canadà, Hong Kong i Singapur; o l’escàs pes de països amb 
sistemes educatius altrament força sòlids com Corea del Sud (2), França (1) . L’absència en el 
rànquing d’Israel, un país tecnològicament avançat —«Israel has a technologically advan-
ced freemarket economy . Cut diamonds, high-technology equipment, and pharmaceuticals 
are among its leading exports .» (Central Intelligence Agency 2017)— en què la docència 
universitària es fa essencialment en la llengua nacional contribueix a la sensació de biaix 
lingüístic (Ram 2015) . I què no dir del fet que Hong Kong —ex-colònia britànica amb 
prestigioses universitats que funcionen en anglès—aporti el triple d’universitats que tota la 
Xina (3 a 1) a la llista de les 100 més prestigioses? 

Gràfi c 5: Nombre d’universitats per país entre les 100 més prestigioses del World University 
Ranking del Times Higher Education 2017

Font: Elaboració nostra a partir de https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/
world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only

Res més lluny de la nostra intenció que posar en dubte la qualitat de les universitats 
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incloses entre les 100 primeres . Tanmateix, un cop d’ull als criteris emprats en el rànquing 
permet albirar-hi cert espai per als biaixos de tipus lingüístic .11 D’entrada, per poca base que 
tinguin les denúncies de Hamel (2016) sobre els biaixos en la selecció de les publicacions 
científiques, aquests impactarien en el rànquing pel fet que un 30% de la puntuació obtin-
guda per cada institució es basi en les citacions . Una segona font de biaix podria ubicar-se 
en el mesurament dels apartats Teaching i Research: atès que la meitat o més d’aquestes pun-
tuacions s’obtenen a partir d’una enquesta feta pel propi mitjà, és fàcil que la mostra dels 
opinants estigui esbiaixada cap a acadèmics d’orientació anglòfona . Una tercera possibilitat 
de biaix de tipus lingüístic és la que ofereix l’apartat d’International Outlook: n’hi ha prou 
de veure’n la composició per copsar que, en igualtat de condicions, les universitats de països 
petits com Singapur, Hong Kong, els Països Baixos, etc ., ho tenen més fàcil de puntuar 
millor que els països grans com Xina o Alemanya per simples motius demogràfics i no pas 
de qualitat acadèmica . El fet que el rànquing hagi estat auditat per la coneguda —i anglò-
fona— PricewaterhouseCoopers no escampa necessàriament els dubtes sobre els possibles 
biaixos lingüístics de l’instrument .

No cal dir que sense una anàlisi molt més refinada és impossible d’afirmar de quina 
manera els biaixos suggerits distorsionen la visió de conjunt . Tanmateix, la suma d’indi-
cis permet sospitar que aquest conjunt de possibles biaixos podrien estar sobrevalorant 
el paper de l ’anglès en el camp universitari contemporani i exacerbant el seu lligam amb 
l’assoliment de l ’excel·lència . En tot cas, per tal d’aprofundir una mica més en aquest 
tema, a l ’apartat següent explorarem els usos lingüístics de tres institucions de prestigi 
internacional ubicades en països de llengües mitjanes per tal d’avaluar fins a quin punt 
és realista la imatge d’anglicització de les universitat d’elit que empenyien canvis com 
els del Politecnico de Milà .

Tres institucions, tres models d’internacionalització?

La primera de les institucions que revisarem serà el Karolinska Institutet,12 una de 
les institucions mèdiques més prestigioses del món . Ubicat a Estocolm, Suècia, l ’any 
2017 ocupava la posició 28 del World University Ranking del Times Higher Educa-
tion 2017 ja esmentat . De fet, era la primera institució de llengua mitjana d’aquest 
rànquing d’universitats de tot el món, i la segona no anglòfona darrere de l ’ETH 
Zürich, bilingüe alemany-anglès . El Karolinska Intitutet és per tant un bon lloc per 
comprovar si, efectivament, a Escandinàvia, «master’s education has switched almost 
entirely to English language instruction» . Doncs bé, certament, aquesta és ben bé la 
sensació quan hom consulta la pàgina del KI en anglès .13 L’any 2017, tot i que dels 

11 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2016-2017.
12 http://ki.se/en/startpage (darrera visita, 29/05/2017)
13 http://ki.se/en/education/global-bachelors-and-masters-programmes (darrera visita, 29/05/2017). Val a dir que, a finals d’octubre 
   del 2016, quan vaig preparar la ponència origen d’aquest article, en aquesta pàgina s’hi anunciava: Programmes and courses:  
  Global Bachelor’sand Master’s Programmes. All Global programmes are given in English, sense fer cap referència a altres  
    cursos. El 29/05/2017, el missatge havia canviat de manera subtil però substacial: All Global programmes are given in English. All  
     programmes not found on this page are only given in Swedish.
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14 Mig any després, els títols ja apareixien en anglès.
15 Font: http://ki.se/utbildning/alla-program (darrera consulta: 9/11/2016).

vuit cursos oferts n’hi havia set que tenien el títol en suec, d’acord amb la web, tots 
s’impartien exclusivament en anglès . En total, doncs, el visitant anglòfon del Karo-
linska Institutet es quedava amb la imatge que la institució oferia un programa de 
grau i set programes de màster en anglès .14 La situació era però una mica diferent 
quan es consultava la pàgina en suec:15 dels 43 cursos de tots els nivells, n’hi havia 
35 en suec i 8 en anglès . De graus (180 ECTS) n’hi havia 9, tots en suec —no s’hi 
consignava el grau global en anglès . Pel que fa als màsters estrictes (60 o 120 ECTS), 
n’hi havia 3 en suec i 8 en anglès . Hi havia a més 4 programes de 300-330 ECTS 
(combinació de grau i màster), postgraus de 90, 75 i 60 ECTS, tots en suec . En altres 
paraules, al KU, la institució de llengua mitjana més prestigiosa del món segons el 
rànquing del Times, l ’any 2016-2017, la llengua local no s’hi havia extingit pas . Els 
cursos de grau, però també els de postgrau i d’especialització destinats als professi-
onals locals es feien en suec . Això sí, els màsters de recerca, és a dir, els de vocació 
eminentment transnacional, eren majoritàriament en anglès, tot i que també n’hi 
havia una minoria en suec . Fet i fet, doncs, la primera universitat de llengua mitjana 
del rànquing THE combina clarament la seva vocació de projecció internacional i el 
seu servei a la comunitat en la llengua de la societat que la manté .

El segon exemple d’universitat que analitzarem aquí és el de la Universitat de Lovaina 
(Katolieke Universiteit Leuven), una de les universitats més antigues d’Europa, depen-
dent de l ’Església Catòlica . Leuven és famosa en la història de la política lingüística 
perquè a finals dels anys 1960, enmig del conflicte lingüístic entre flamencs i francòfons, 
va prendre una decisió insòlita . Ubicada en territori flamenc, aquesta universitat havia 
emprat històricament el llatí i després el francès com a llengua acadèmica . Tanmateix, 
a mesura que el neerlandès es va anar normalitzant a Flandes, els flamencs van exigir 
que la docència es fes en la seva llengua . Al final, atesa la dimensió del conflicte entre 
francòfons i flamencs, la universitat va ser escindida en dues: d’una banda, la Katolieke 
Universiteit Leuven, neerlandòfona, i d’una altra la Université Catholique de Louvain, 
francòfona, que va ser construïda uns quants quilòmetres al sud per ubicar-se en territo-
ri való . El fons bibliogràfic sembla haver-se dividit en funció de si el número de catàleg 
era parell o senar (du Roy 1968) . La KUL és per tant, una universitat que, si més no, en 
teoria, hauria de mostrar uns alts índexs de manteniment de la llengua local/nacional . 
Doncs bé, això és exactament el que confirmen les xifres del gràfic 6, que mostra la 
xifra només dels màsters estrictes (és a dir, sense cursos de postgrau, advanced masters, 
formació contínua, etc .) . Tal com pot apreciar-se, sobre un total de 235 màsters estric-
tes, l ’any 2017 el neerlandès era de molt la llengua majoritària, i l ’anglès és la llengua 
vehicular d’una mica més d’un terç dels cursos .
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Gràfic 6: Llengua de la docència dels màsters (estrictes) a la Uni-
versitat de Lovaina (KUL) el curs 2016-2017

Font: Elaboració nostra a partir de https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/index.htm 
(Darrera visita: 02/6/2017)

Hem limitat l ’anàlisi als cursos de màster perquè aquests són precisament els que més 
tendència mostren a l ’adopció de l ’anglès . A la KUL, però, en aquest nivell educatiu, 
el predomini del neerlandès és clar pràcticament a totes les facultats, tal com mostra 
el gràfi c 7 . Només tenen més màsters en anglès a l ’Institut de Filosofi a, a Ciències i 
a Cinesiologia i Recuperació, unes facultats amb un pes mitjà-petit en el conjunt de 
màsters de la KUL . No cal ni dir que el predomini de la llengua pròpia en els graus és 
igualment aclaparador .
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Gràfic 7: Llengua de la docència dels màsters (estrictes) a la Univer-
sitat de Lovaina (KUL) el curs 2016-17 segons facultat

Font: Elaboració nostra a partir de https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/index.htm (Darrera 
visita: 02/6/2017)

L’exemple de la KUL resulta especialment interessant perquè s’escau que aquesta és la 
segona universitat de llengua mitjana de tot el món, concretament a la posició 40 del ràn-
quing THE, i per tant també la millor valorada del Benelux . Si hom podria argumentar que 
l’elevada posició del KI podia deure’s a la seva especialització en un sol camp, aquest no és 
el cas de la KUL, que té docència en àrees del saber ben diverses .

El tercer exemple d’universitat de llengua mitjana ens el proporciona la Universitat 
d’Amsterdam (UvA), ubicada també en l’àrea on presumptament s’haurien extingit els 
màsters en llengua pròpia . Com el KI, es tracta d’una universitat molt ben posicionada 
en els rànquings internacionals (QS: 57; THE: 63) . La UvA és la segona universitat més 
ben posicionada dels Països Baixos, a poca distància de la universitat tecnològica de Delft 
(posició 60) .16 Igual com en els casos anteriors, si la visitàvem des de la pàgina en anglès17 
ens assabentàvem que el curs 2016-2017 tenia 13 graus a temps complet, 3 a temps parcial, 
i més de 150 màsters en anglès . De fet, aquesta pàgina ni tan sols esmentava els possibles 
cursos en neerlandès . En canvi, si visitàvem la pàgina en neerlandès de la mateixa univer-

16 Triem UvA en comptes de Delft per evitar el perfil molt decantat, pel que fa als continguts, de la segona.
17 http://www.uva.nl/en/education/bachelor-s/bachelor-s-programmes/bachelor-s-programmes.html (Darrera visita: 29/05/2017).
18 http://www.uva.nl/onderwijs/bachelor/bacheloropleidingen/bacheloropleidingen.html (darrera visita: 9/11/2016).
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sitat,18 el resultat era força diferent: 55 cursos en neerlandès, 14 en anglès i 11 en la llengua 
de l’ensenyament . Igual com en el cas suec, la pàgina en llengua pròpia de la UvA permetia 
constatar que els cursos de grau eren majoritàriament en la llengua del país . Els cursos de 
mestratge, per contra, mostraven un balanç netament favorable a l’anglès, tot i que amb un 
percentatge encara significatiu de cursos en neerlandès: 193 en anglès, 87 en neerlandès i 
12 en la llengua de l’ensenyament . Val a dir que, entre els cursos de màster, es detectaven 
diferències substancials: el curs 2016-2017, el 92,6% dels màsters de recerca de la UvA s’im-
partien en anglès, per només un 7,4% en neerlandès . Un 73,6% dels màsters regulars també 
s’impartien en anglès, per un 20,4% en neerlandès i un 6% en llengua específica del curs . 
Per contra, en els 15 màsters executius la llengua més emprada era el neerlandès (53,3% per 
46,7%), igual com en els 12 màsters duals (58,3% per 41,7%) . En els programes de formació 
de docents, el 100% dels cursos eren en neerlandès .

Aquesta revisió sumària de les polítiques lingüístiques en el terreny de la docència del KI, 
la KUL i la UvA permet arribar a algunes conclusions, ni que siguin provisionals . En primer 
lloc, les dades mostren que la docència dels graus d’aquestes institucions capdavanteres al 
seu país i al món es fa molt majoritàriament en la llengua local encara que aquesta sigui una 
llengua mitjana . En segon lloc, l’afirmació de Brenn-White i van Rest (2012) en el sentit que 
els cursos de màster en llengua pròpia s’han quasi extingit a Escandinàvia i el Benelux queda 
àmpliament refutada . De fet, a la millor universitat del Benelux segons el rànquing de THE, 
la situació és exactament la contrària . Això sí, la revisió de les webs permet pensar que és fàcil 
que un visitant anglòfon s’emporti una imatge més anglicitzada de la institució que no pas és 
en realitat .19 En tercer lloc, les dades mostren una diferència significativa entre dos tipus de 
màster: els destinats a la població local, que s’imparteixen en la llengua local/nacional, i els 
màsters més estrictament de recerca, que almenys en dues de les institucions de llengua mit-
jana tendeixen a impartir-se en anglès . En quart lloc, els nostres resultats suggereixen que fins 
i tot en aquesta àrea tan anglicitzada com el Benelux hi ha diferències molt significatives pel 
que fa a l’aposta per l’anglès com a vehicle de docència . Finalment, les dades semblen rebatre 
el tòpic que lliga l’excel·lència amb l’adopció de l’anglès com a llengua vehicular . A dues de les 
institucions explorades (KI i KUL), precisament les que s’ubiquen més amunt a la llista del 
THE, la llengua acadèmica local continua exercint un paper molt determinant, i això malgrat 
la sensació que el rànquing podria tenir un biaix favorable a les universitats més anglicitzades 
i que captessin més estudiants a l’estranger .

La comparació de les polítiques lingüístiques de les institucions analitzades sembla res-
pondre aunesestratègies d’internacionalització ben diferenciades . És obvi que l’oferta de 
cursos del KI és quantitativament continguda (43 cursos) i en bona mesura dirigida prefe-
rentment a la societat que el sosté (només 8 cursos en total són en anglès) . Per contra, l’oferta 
de les dues universitats neerlandòfones és molt més àmplia: 235 màsters estrictes a la KUL i 
272 màsters (en general) a la UvA, dels quals la gran majoria són màsters, concretament 192 . 
La diferència, com hem vist, rau en el nombre de cursos en anglès, molt superior a la UvA 
que no pas a la KUL . Aquesta diferència sembla el resultat de dues estratègies d’internacio-

19 És possible que la realitat del dia a dia i la virtual no coincideixin del tot. No podem, tanmateix, avaluar aquest aspecte sense una 
recerca in situ que s’escapa ara mateix a les nostres possibilitats.
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nalització que, tot i compartir els grans tòpics d’aquesta mena de discurs, com ara captar el 
talent forà, permetre la visibilitat internacional de la universitat o projectar-ne la recerca, en 
la pràctica es materialitzen en projectes molt diferents .

El projecte d’internacionalització de la UvA s’expressa bàsicament en termes de millorar 
la competitivitat en termes globals i fa una aposta per una captació massiva d’estudiants uni-
versitaris estrangers . Val a dir que aquesta aposta sembla força general entre les universitats 
holandeses .20 Pel que fa a les llengües, el projecte d’internacionalització de la UvA només 
sembla preocupar-se per com incrementar el nivell de coneixement de l’anglès i el seu ús . 
Una conseqüència d’aquest plantejament és que, a diferència del que vèiem al KI, a la UvA 
la utilització de l’anglès no es limita als cursos de recerca sinó que també afecta bona part 
dels cursos més professionalitzadors . En aquest sentit, la distribució dels usos lingüístics de 
la UvA coincideix grosso modo amb els objectius marcats pel pla estratègic d’internacionalit-
zació que la mateixa universitat va aprovar l’any 2011, que eren assolir un 75% de cursos de 
màster en anglès (University of Amsterdam 2011, 22) . 

L’aposta de la KUL, per bé que també cerqui l’excel·lència i la internacionalització, és 
radicalment diferent, i s’afirma ja en l’enunciat mateix del projecte d’internacionalització:21 
Internationalisation: less is more . De fet, contràriament al discurs molt més quantitativista de 
la UvA, el projecte de la KUL posa l’èmfasi en la captació dels millors alumnes i els millors 
investigadors . D’altra banda, la universitat flamenca fa gala d’una preocupació per la quali-
tat en l’acollida —sorprèn com usa el terme hospitalitat: “hospitality here also includes: to 
remain true to one’s own identity and to accept those of others”—, que vol individualitzada 

—amb projectes com el padrinatge— i integral . Molt significativament, el projecte d’inter-
nacionalització de la KUL es preocupa no sols per l’anglès i la competitivitat a nivell global, 
sinó també per les dimensions local i nacional del projecte internacionalitzador:

Students and lecturers who come to study or work temporarily at KU Leuven, must really 
become acquainted with our university community, with our city and with Flanders. To each 
of them, a diversified offer must be available, for becoming acquainted with our language and 
culture. (en negreta en l ’original)

L’ús del really és certament revelador de la consciència que en moltes altres institucions 
d’educació superior l’estada temporal no arriba a generar una familiaritat amb la societat i 
la llengua d’acollida .

No és difícil de relacionar els models de la UvA i la KUL amb factors econòmics que 
sens dubte els condicionen profundament . En termes generals, cursar un màster a la KUL 
implica 230 € de matrícula més 11 € per crèdit, de manera que un màster de 60 ECTS pot 

20 https://www.nuffic.nl/(Darreravisita: 5/6/2017).
21 http://www.kuleuven.be/english/international/policy/internationalisering-less-is-more-browning (Darreravisita: 5/6/2017).
22 http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/en/fees/fees.html#bac (darrera visita, 3/6/2017).
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sortir per menys de 1 .000 € .22 Per exemple, l’any 2016-2017, el màster d’economia d’aquesta 
universitat costava 890 € per als estudiants de l’Àrea Econòmica Europea i 1 .750 € per als 
de fora .23 Per contra, les tarifes de la UvA eren considerablement més altes . L’any 2016-2017, 
el cost de realitzar un màster en aquesta universitat oscil·lava entre els 12 .000 i els 20 .000 € 
per a màsters d’entre un i tres anys .24 De manera sintètica pot afirmar-se que els cursos de la 
KUL tenen preus públics, mentre que els de la UvA tenen preus de mercat .

La comparació entre les estratègies d’internacionalització de les institucions palesa que, 
si bé totes han apostat per l’excel·lència i el reconeixement internacional, les vies per acce-
dir-hi són diverses i es reflecteixen clarament en les seves respectives polítiques lingüísti-
ques . Més enllà de la retòrica comuna sobre la qualitat formativa, el programa d’internacio-
nalització de la UvA explicita clarament el desig d’aquesta universitat de seguir les passes de 
les universitats dels països anglòfons a l’hora d’obtenir una part més substanciosa del pastís 
econòmic que genera el creixement accelerat dels estudiants universitaris . Per contra, el pro-
jecte de la KUL sembla molt menys interessat en el rendiment econòmic a curt termini i es 
concentra en la captació d’estudiants i investigadors ben seleccionats i predisposats, en certa 
mesura, a integrar-se en la institució i en el país .

En altres paraules, la UvA i la KUL mostren dues estratègies diferents d’internaciona-
lització, una de més mercantilista i anglicitzada i una altra de molt més arrelada en la prò-
pia identitat . Aquesta distinció d’estratègies permet matisar una mica més la hipòtesi de 
(Bull 2004) —veg . (Vila en premsa; Haberland i Preisler 2015)— segons la qual les ins-
titucions d’educació superior estarien entrant en una nova fase d’universitat internaciona-
litzada, regida essencialment per la lògica del mercat . Les dades suggereixen, per contra, 
que hi ha diferents vies d’internacionalització . En altres paraules, que resulta enganyós 
parlar d’internacionalització sense concretar-ne els continguts .

Els models lingüístics actuals de les universitats del Principat: situació i reptes

El català és un cas peculiar en el món de les llengües mitjanes minoritzades (Pons i Pare-
ra 2012) . La seva utilització com a llengua per a finalitats científiques i acadèmiques fou 
notable i molt primerenca (Cifuentes 2006) però, a diferència d’altres llengües europees, el 
seu procés d’establiment en l’àmbit universitari es va veure trasbalsat durant l’edat moderna 
i fou impedit radicalment a partir de la dissolució dels estats de la Corona d’Aragó . Els 
intents per (tornar a) assolir l’estatus de llengua acadèmica van intensificar-se des de finals 
del xix (Anguera 1997), van reeixir durant la II República (Ribas 1976; Escribano 2015), 
van ser estroncats durant la dictadura i van poder ser represos a finals del franquisme . En 
relació amb aquesta darrera represa de finals dels 70, l’adopció massiva del català com a 
llengua de docència —oral— sembla haver-se produït espontàniament abans de l’establi-

23 https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/e/CQ_51007572.htm#activetab=diploma_omschrijving (darrera visita, 3/6/2017).
24 Tuitionandfees: http://www.uva.nl/m-programmas/gsh/en/masters/ancient-history-classics-and-ancient-civilizations/tuition-fees-and-costs/

tuition-fees.html?origin=znSrDUT%2BQ5uz6dso72fBmw (Darrera consulta: 29/5/2017).
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ment de les institucions democràtiques, tal com mostren les xifres del gràfi c 6 . De fet, la 
recatalanització lingüística de les universitats del Principat és un exemple clar de política 
lingüística en què una multiplicitat d’actors impulsen un canvi que neix de baix a dalt i que 
és posteriorment assumit i reforçat per les institucions (Oliva i Vinent 1980) .

Gràfi c 8: Llengua de la docència (cursos) a la UAB, la UB i la UPC el curs 1977-1978. Percentatges

Font: Elaboració nostra a partir d’Oliva i Vinent (1980)

Al llarg dels anys 1990 i dels primers 2000, al Principat es va desenvolupar un model 
lingüístic universitari que va establir el català com a llengua pròpia i, per tant, primera 
llengua ofi cial (Pons 2012, 2015) . En la pràctica, i diferències menors a banda, en aquest 
model en què el català era la llengua acadèmica clarament predominant com a vehicle de 
docència oral i, probablement no tant, com a llengua d’interacció escrita entre docents i 
discents, inclosa bona part dels materials pedagògics elaborats ad hoc. També va establir-se 
com a llengua per defecte de l’administració de les universitats . Per contra, tot fa pensar que 
el català sempre va quedar en una segona posició, sovint molt marginal, com a llengua de 
lectura de materials de referència, malgrat els esforços per potenciar el català en aquest ter-
reny . Tampoc no va esdevenir mai la llengua dominant de la producció de tesis doctorals . El 
model lingüístic català era, per dir-ho així, bilingüe i heteroglòssic—usava les dues llengües 
en un mateix context (García 2009)—, amb el català com a llengua pròpia .

La implantació del procés de Bolonya, sobretot a partir de la Llei orgànica d’universitats 
4/2007, i la crisi econòmica arran de 2007-2008, han tingut un impacte considerable en el 
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model lingüístic universitari català, sovint de la mà d’una demanda creixent d’internacio-
nalització per part de les institucions del país . De manera cada vegada més accelerada, totes 
les universitats s’han vist obligades a prendre mesures en àmbits diferents que han impactat 
en els equilibris lingüístics preexistents . De quina manera? De manera diferent en els graus 
i els màsters . Tal como mostra el gràfi c 9, i en termes molt generals, hom pot afi rmar que 
els darrers anys s’ha produït un retrocés de la presència del català en el sistema universitari 
català . Aquest retrocés ha estat lleuger en els graus, i ha anat acompanyat d’un manteniment 
(a l’alça) del castellà, i d’un petit increment de la docència en anglès .

Gràfi c 9: Evolució de la llengua de docència als graus universitats públiques catalanes (2011-2015)

Font: Secretaria d ’Universitats i Recerca: http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactu-
acio/les_llengues_a_la_universitat/.content/les_llengues_a_la_universitat/dades_i_estadistiques_socio-
linguistiques/docs/2013_2014/4.-CAT-Evolucio-Masters-2011-14.pdf (Darrera visita: 31/5/2017)

L’evolució ha estat diferent en el terreny dels màsters . El gràfi c 10 mostra com el descens 
del català ha estat més pronunciat que no pas en els graus (gairebé 7 punts) i que aquesta 
reculada ha afavorit en primer lloc el castellà, força per davant de l’anglès .
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Gràfi c 10: Evolució de la llengua de docència als màsters universitats públiques catalanes (2011-2015)

Font: Secretaria d’Universitats i Recerca, http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactu-
acio/les_llengues_a_la_universitat/.content/les_llengues_a_la_universitat/dades_i_estadistiques_soci-
olinguistiques/docs/2013_2014/2.-CAT-Masters-2013-14.pdf (Darrera visita: 31/5/2017)

Aquesta evolució no s’ha produït de la mateixa manera totes les universitats: a la 
UPF, l ’ús del català com a llengua vehicular, que se situava en el 80% dels graus l ’any 
1990-1991,25 va caure per sota del 50% l’any 2014-2015 i ha continuat caient fi ns l ’actu-
alitat . Per contra, a la resta de les universitats, encara que pugui haver baixat una mica 
en alguns casos, el català continua essent de molt la llengua vehicular predominant, 
per sobre el 70% (veg . gràfi c 11) . En aquest nivell, les universitats metropolitanes usen 
menys el català que les de la resta del territori . La segona llengua més usada gairebé 
arreu és el castellà, tot i que la distància entre les dues és reduïda, llevat de la UB, on 
l ’ús el castellà multiplica quasi per cinc la presència de l ’anglès . De nou, la UPF també 
es diferencia per l ’ús de castellà i anglès, totes dues molt per sobre de la mitjana catala-
na i que plegades quasi ocupen més de la meitat de la docència .

25 www.upf.edu/llengues.
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Gràfi c 11: Llengua de docència als graus de les universitats catalanes durant el curs 2014-2015

Font: Secretaria d ’Universitats i Recerca, www.upf.edu/llengues

La situació lingüística és substancialment diferent als màsters, tant pels percentatges d’ús 
de cada llengua com per l’ordenació de les universitats en el rànquing d’ús del català (veg . grà-
fi c 12) . D’entrada, el català és la llengua vehicular majoritària a totes les universitats llevat de la 
UPF, on la llengua pròpia del país queda més de 26% punts per sota de l’anglès i 14% per sota 
del castellà . Ara bé, a les universitats on es troba en primera posició, la distància entre el català 
i les altres llengües és força inferior a la que es dona en els graus, fi ns al punt que a la UPC 
només supera l’anglès per quatre dècimes . La diferència interterritorial ja no és tan clara com 
en els graus, perquè el màxim ús del català als màsters correspon a la UAB, ubicada a la Regió 
Metropolitana de Barcelona . Finalment, la segona llengua més usada als màsters és l’anglès en 
quatre universitats, i el castellà en unes altres quatre .

Gràfi c 12: Llengua de docència als màsters de les universitats catalanes durant el curs 2014-2015

Font: Secretaria d’Universitats i Recerca, www.upf.edu/llengues
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Les diferències entre facultats i fi ns i tot entre graus d’una mateixa facultat poden arribar 
a ser molt considerables . A la UPF, per posar un exemple, el grau de Comunicació Audio-
visual té una distribució lingüística similar al model general del sistema universitari català, 
mentre que en els graus de Biologia, Administració i Direcció d’Empreses, i Llengües Apli-
cades,26 el català ja només és la segona llengua, per sota ja sigui del castellà, en el primer 
cas, ja sigui de l’anglès en els altres dos . De fet, fora d’aquests dos graus on predomina, i 
d’Enginyeria Informàtica, l’anglès deté una posició força més discreta als graus de la UPF, 
fi ns i tot per sota de la mitjana catalana .

Gràfi c 13: Llengua de docència als graus de les universitats catalanes durant el curs 2015-2016

Font: Dades lingüístiques de docència a la UPF (www.upf.edu/llengues)

Resulta interessant de complementar l’evolució dels usos lingüístics a les universitats cata-
lanes amb l’evolució dels usos lingüístics a les tesis doctorals . Cal tenir present que la tesi 
doctoral constitueix un producte acadèmic complex en què participen en primer lloc l’autor i el 
director de tesi, però que ha de poder ser llegit per altres membres de la comunitat acadèmica 
especialitzada, de manera que, si bé no tenen les restriccions lingüístiques de les publicacions 
científi ques periòdiques, sovint sí que tenen la tria de llengua fortament condicionada . A més, 
les tesis són produïdes per un dels segments més mòbils de la universitat, els estudiants de 
doctorat, segment en què les universitats grans tendeixen a tenir força estudiants de fora del 
domini lingüístic . El gràfi c 14 mostra l’evolució temporal de les tesis presentades a la Univer-
sitat de Barcelona entre 1989-1990 i 2014-2015 . El gràfi c mostra clarament com el castellà ha 
estat la llengua de redacció molt predominant de les tesis en aquesta universitat durant tot el 
període indicat, seguit a distància pel català, amb el qual ha mantingut una evolució curiosa-
ment paral·lela en termes quantitatius . El gràfi c permet constatar que a partir de l’any 2000 es 

26 Val a dir que les dades d’aquest grau i el de traducció no es tenen en compte per fer el càlcul general de la llengua de docència a la UPF, la 
qual cosa, de fet, redueix la taxa d’ús d’aquesta llengua en aquesta universitat (https://www.upf.edu/llengues/5_infosocio/dades_grau/)
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va produint un creixement de les tesis en anglès que el curs 2009-2010 ja van superar el català 
i que a partir del 2014-2015 depassaren el nombre de tesis en castellà . A partir del 2007-2008 
es detecta a més a més el creixement de les tesis bilingües, normalment formades per aplecs 
d’articles publicats en revistes internacionals precedits d’una introducció i unes conclusions 
en castellà o català (el curs 2014-2015, respectivament, 62% i 36%) . En altres paraules, si 
atenguéssim només al cos de la tesi, potser caldria afegir un centenar més de registres a la línia 
corresponent a la llengua anglesa . 

Gràfi c 14: Evolució del nombre de tesis doctoral UB entre 1989-90 i 2014-15 segons la seva llengua

Font: Elaboració pròpia a partir de http://www.ub.edu/sl/ca/socio/dades/tesis.html

Resumint, en termes generals, a Catalunya, el procés de Bolonya i la integració en l’Espai 
Europeu d’Educació Superior viscuts durant la darrera dècada han anat acompanyats d’una 
reculada de l’ús del català com a llengua vehicular, lleu en els graus i més considerable en 
els màsters, i d’un ascens imparable de l’anglès com a llengua franca acadèmica en els camps 
universitaris més abocats a la recerca com són les tesis doctorals . En termes generals, i tornant 
a la docència, encara que l’anglès ha augmentat una mica la seva presència, les dades indiquen 
que la reculada del català ha benefi ciat essencialment el castellà, sobretot als màsters . Els usos 
lingüístics en la docència de les diferents universitats públiques catalanes27 permeten distingir 
dos models lingüístics universitaris aproximats:

a) Un model lingüístic universitari general en el qual el català és la principal llengua vehi-
cular al grau, on està per sobre del 70% a una àmplia distància del castellà i l’anglès, i 

27 No disposem de les dades corresponents a les universitats privades, però tot fa pensar que els seus usos lingüístics són 
substancialment més desfavorables al català que no pas a les públiques.
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també al màster, on el català estaria per sobre del 50% i on hi hauria una presència molt 
més considerable tant del castellà com de l’anglès . S’inclourien en aquesta categoria 
totes les universitats llevat de la UPF i, en el terreny dels màsters, la UPC .

b) El model de la UPF, que ha seguit una evolució pròpia en què el català ja no és la 
llengua principal de la docència en termes relatius —i no pas a totes les facultats— i 
on ha passat a un ús molt discret en el màster, darrere de l’anglès i el castellà . L’úni-
ca integrant d’aquesta categoria seria la UPF, tot i que, pel que fa als màsters, la 
UPC s’hi estaria aproximant .

Tant el model general com el de la UPF poden ser considerats trilingües, amb el català 
fent de llengua acadèmica local, l’anglès de llengua franca, i el castellà ocupant una posició 
intermèdia o dual, servint de llengua local però també d’eina de captació d’alumnat espanyol i 
hispanoamericà, i per aquest motiu resulten difícils de comparar amb els identificats anterior-
ment . Tanmateix, posats a fer comparacions, el model lingüístic català general s’assembla força 
més al de la KUL o el KI que no pas al de la UvA, en la mesura que privilegia àmpliament 
la llengua pròpia als graus i la té com a majoritària, encara que per poc, al nivell de màster . A 
més, igual com a la KUL, a la majoria d’universitats del model general hi ha accions per pro-
moure l’adquisició de la llengua catalana entre el professorat i els alumnes forans . Per contra, 
el model de la UPF té moltes més semblances amb el de la UvA, sobretot en la mesura que 
el català hi queda arraconat per sota del 20% en els màsters en benefici de l’anglès i, en segon 
lloc del castellà, encara que la UPF va més enllà que la UvA en la reducció de la llengua pròpia 
en els graus . D’altra banda, el model de la UPF també coincideix amb el de la UvA en el fet 
que, institucionalment —per exemple, al seu Pla d’Acció pel Multilingüisme28— orienta els 
seus esforços molt predominantment a la promoció de l’anglès i atorga molta menys atenció a 
l’aprenentatge i la promoció de l’ús del català entre els docents i els alumnes forans .

Pel que fa a la connexió entre política econòmica i política lingüística, la regulació dels preus 
dels graus i els màsters oficials acosta les polítiques universitàries molt més al model belga que 
no pas al model neerlandès .29 Aquest model de preus públics, encara que siguin més elevats 
que a Bèlgica, sembla reduir substancialment l’incentiu econòmic per adoptar l’anglès tant per 
a la universitat com, sobretot, per a l’administració perquè, en cas d’un increment substancial 
de captació d’alumnat estranger, s’acabaria produint la paradoxa que els pressupostos cata-
lans podrien acabar subvencionant prioritàriament els graus i màsters d’estudiants forans . En 
aquest sentit, encara que a priori coincideixi amb la de la UvA, l’aposta per l’anglès de la UPF 
no s’explica tant com a estratègia de captació de recursos externs sinó com la combinació de 
tres factors: la voluntat de distingir-se com a institució internacionalitzada que facilitaria els 
estudis en anglès als alumnes locals, una menor exigència pel que fa a l’adquisició del català 
entre els professorat d’origen forà, ja sigui hispanòfons o al·loglots d’expressió anglesa, i el fet 

28 https://www.upf.edu/llengues/_pdf/2007_pam-ca.pdf.
29 L’any 206-2017, cursar algun dels màsters oficials a Catalunya costava unes xifres entre 2.700€ i 5.500€ http://studyincatalonia.gencat.cat/en/

estudis/ (Darrera visita: 2/6/2017). La realitat dels màsters propis i de les universitats privades és tota una altra, perquè aquests sí que han de 
repercutir els costos en els preus, però les dades disponibles no permeten anàlisis comparatives.
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que les institucions catalanes ara com ara assumeixen fer-se càrrec dels costos dels estudiants 
estrangers com una mena de peatge per afavorir la internacionalització universitària . Estaríem 
doncs davant d’un model diferent dels revisats fins ara que suggereix una via cap a la interna-
cionalització subvencionada amb fons públics .

 
Síntesi i propostes

En termes generals, i amb totes les excepcions que convinguin al cas, la universitat és una 
institució social amb una vocació de doble projecció: d’una banda mundial, en la mesura que la 
construcció del coneixement és una tasca col·lectiva del gènere humà; d’una altra, local i naci-
onal, atesos els vincles i les servituds inevitables que tenen les universitats amb les comunitats 
humanes que les acullen i sostenen . Amb aquests condicionaments de partida, no pot sobtar 
que la universitat sigui una institució particularment susceptible de funcionar en termes plu-
rilingües, perquè les seves activitats li exigeixen tant el contacte transnacional com l’impacte 
social més immediat, per no parlar de la seva obligació de servar el coneixement històric i, per 
tant, de preservar i reproduir el coneixement de llengües antigues . El plurilingüisme és, en 
bona mesura, un tret definitori de la institució universitària .

El desenvolupament del plurilingüisme universitari s’ha traduït en l’aparició de tres tipus 
principals de llengües en funció de la seva relació amb les tasques universitàries . En primer lloc 
hi ha les llengües franques acadèmiques, el grapat de llengües històricament usades com a vehicle 
de comunicació acadèmica transnacional o, més precisament, interlingüe, és a dir, entre acadè-
mics de llengües diferents . Històricament, només un petit grapat de llengües com el llatí, el fran-
cès, l’alemany, l’anglès o el rus han aspirat a aquest estatus de llengua franca de la comunicació 
científica i universitària . Ara mateix, aquesta funció la desenvolupa l’anglès . En segon lloc hi ha 
les llengües acadèmiques, és a dir les llengües àmpliament emprades per comunitats acadèmiques 
concretes per a finalitats docents, de creació de la ciència i de transferència de coneixement com 
a mínim a la societat matriu de cada institució acadèmica . Avui dia desenvolupen aquesta funció 
una mica menys d’un centenar de llengües del món, sobretot europees i asiàtiques . Finalment hi 
hauria les llengües no acadèmiques, no utilitzades per a les tasques apuntades, i que són prop del 
99% de les llengües del món .

L’entronització de l’anglès com l’única llengua franca de la comunicació científica i uni-
versitària va aparellada a la seva presència creixent en els territoris naturals de la resta de 
llengües acadèmiques . L’augment de la recerca, la internacionalització, la mercantilització 
i l’infrafinançament públic creixents de les universitats a bona part del món, així com la 
facilitat de desplaçaments i el desenvolupament de les TIC estan propiciant un increment 
ràpid i sostingut de les situacions d’interacció acadèmica interlingüe . Arreu del món creixen 
les ocasions en què els membres de la comunitat acadèmica es veuen en la necessitat de ser-
vir-se de la llengua franca internacional, ja sigui per accedir a un coneixement especialitzat 
en procés d’actualització constant de manera cada vegada més accelerada, per difondre el 
resultat de la pròpia recerca o per atendre les necessitats d’estudiants transnacionals . Aques-
ta tendència té el seu impacte en totes les llengües acadèmiques del món, que es troben en 
contacte molt més estret amb la llengua franca que no pas dècades enrere . Les universitats 
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estan reaccionant a aquesta necessitat amb una (re)organització dels usos lingüístics entre 
les quals hem assenyalat especialment l’adopció de la llengua franca acadèmica per a deter-
minades funcions docents estretament lligades amb a comunicació interlingüe com són la 
publicació dels resultats de la recerca en revistes i tesis doctorals i l’ús d’aquesta llengua 
en màsters de recerca de vocació internacional i com a eina que permeti captar recursos 
econòmics provinents del creixent mercat d’estudiants transnacionals . També es detecta un 
creixement de l’ús de l’anglès com a llengua docent com a eina d’aprenentatge integrat de 
llengua i continguts, tema que aquí no hem pogut abordar . L’augment del nombre de cur-
sos impartits en llengua anglesa fora dels països anglòfons sembla especialment notable en 
algunes comunitats amb llengües mitjanes acadèmiques, perquè la seva realitat demogràfica 
augmenta substancialment la probabilitat i la necessitat dels contactes interlingües, fins al 
punt que de vegades pot conduir a la percepció que aquestes llengües estan deixant de ser 
emprades en l’àmbit acadèmic . Amb tot, la revisió de l’estructura sociolingüística d’algunes 
d’aquestes universitats ha permès constatar que l’increment d’aquests cursos continua forta-
ment lligat a la funció de comunicació interlingüe —en màsters de vocació transnacional— 
i/o a la captació d’un rendiment econòmic objectiu —com és el cas dels cursos internacionals . 
També hem pogut constatar que hi ha models lingüístics diversos en el camí de l’excel·lència, 
que no tots passen necessàriament per l’arraconament de la llengua pròpia del país, que hi 
ha una forta relació entre anglicització i mercantilització de l’ensenyament superior, i que la 
identificació entre excel·lència i anglicització resulta com a mínim inexacta .

L’ús del català com a llengua acadèmica ha conegut els alts i baixos que han caracteritzat 
la història de la llengua en els àmbits formals . A diferència de moltes altres llengües mino-
ritzades, però, la comunitat lingüística catalanoparlant s’ha distingit per una forta conscièn-
cia de voler que la seva llengua (re)ocupés les funcions de llengua acadèmica com a mínim 
des de les darreres dècades del segle xix . De fet, al llarg dels darrers cent anys llargs, el 
català ha esdevingut la llengua acadèmica prioritària de les universitats cada vegada que 
el país ha gaudit de cert marge de democràcia, si més no a Catalunya, i ho ha assolit mit-
jançant processos en què els impulsos de baix a dalt sovint s’han anticipat a les accions de 
govern fins al punt de liderar el canvi i arrossegar les institucions de govern . D’ençà de la 
restauració de la Generalitat, el model lingüístic universitari de Catalunya es va caracterit-
zar per l’ús del català com a llengua vehicular predominant però en cap cas exclusiva en els 
usos orals combinat amb un ús considerable del castellà en les interaccions orals i el seu clar 
predomini com a llengua escrita en els materials de referència, al costat d’altres llengües, 
sobretot l’anglès . Les pressions derivades de la internacionalització, la mercantilització i la 
necessitat de pal·liar un finançament públic insuficient amb la captació d’estudiants forans, 
però, estan transformant aquest model en els següents sentits: 

— En primer lloc, han fet recular el català com a llengua de difusió acadèmica, reem-
plaçat de manera creixent per l’anglès i pel castellà . N’és un exemple clar l’evolució 
de les tesis doctorals .

— En segon lloc, estan fent recular el català en favor principalment del castellà, i en segon 
lloc de l’anglès, com a llengües vehiculars de la docència, sobretot en algunes universitats . 
Aquesta evolució és especialment perceptible en el nivell de màsters i postgraus .
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En relació amb altres llengües mitjanes acadèmiques, la principal singularitat del model lin-
güístic universitari català es troba en el fet que la llengua pròpia del sistema no competeix només 
amb la llengua franca acadèmica . La seva principal característica, i el seu repte principal, és 
que també competeix amb una altra llengua acadèmica de gran volum demogràfic que no sols 
està plenament instal·lada al mateix territori, sinó que, per imperatiu constitucional, és d’obligat 
coneixement per part de tota la comunitat universitària, mentre que el català és de coneixement 
optatiu . En termes històrics, i fins ben recentment, el català havia pogut reestablir-se com a 
llengua acadèmica prioritària gràcies al context d’escassa mobilitat i, més modernament, pel fet 
que la legislació catalana ha introduït el requisit de coneixement actiu del català per al personal 
docent . Tot i l’actual pressió cap a la internacionalització, la majoria de les universitats catalanes 
s’han mantingut en un model d’usos que fa de la llengua pròpia la llengua docent majoritària tot 
i la presència reforçada del castellà i de l’anglès sobretot en els cursos de màster i en la producció 
de tesis . Per contra, allà on s’ha adoptat un model d’internacionalització on el coneixement del 
català ha esdevingut opcional i on s’ha confiat en l’anglès com a eina per facilitar la incorporació 
de forans a la institució, el resultat ha estat la caiguda espectacular de la docència en català en 
favor del castellà i de l’anglès .

En aquest context, quines línies d’actuació es poden suggerir? Som partidaris d’un model 
de plurilingüisme autocentrat que aposti per la via de l’excel·lència i la internacionalització 
sense renunciar al paper central del català com a llengua vertebradora de la institució uni-
versitària . En aquest sentit, caldria perfeccionar aquest model servint-se dels models reeixits 
ja existents com els de la KUL, que sembla fonamentar-se en una sèrie de principis:

a) La distinció entre les funcions de la llengua acadèmica i les funcions de la llengua 
franca acadèmica, que implica que, per norma general, la tria de llengua no es fa pel 
nivell o el contingut impartit sinó pel tipus de destinatari al qual s’adreça, de manera 
que només s’opta per la llengua franca en les comunicació volgudament interlingües .

b) La consciència que, a l’hora de cercar l’excel·lència, la internacionalització massiva no 
és necessàriament millor que la qualitativa ni en termes de qualitat de docència ni en 
termes de captació de talent .

c) La voluntat de preservar una doble orientació i, per tant, de ser competitiu tant a nivell 
global com a nivell local i nacional . En altres paraules, la integració dels estudiants i 
investigadors forans a la realitat local és igual d’important que la preparació dels locals 
per a la competició global .

El model esbossat no impedeix en absolut la possibilitat de desenvolupar projectes 
d’AICLE o d’immersió allà on es consideri necessari per a la plurilingüització de l’alum-
nat, però sí que pressuposa que aquests projectes haurien de ser experiències didàctiques 
alternatives a la pràctica de la llengua pròpia del sistema universitari o cursos definits 
explícitament amb finalitats d’internacionalització clara i ben emmarcada en el projecte 
universitari . El que caldria evitar de totes totes és que, amb l’excusa de la plurilingüitza-
ció, es col·loqués el català com a llengua vehicular minoritzada, perquè són precisament 
aquests usos, els orals, els que li confereixen la posició de llengua acadèmica . Si aquests 



79Actes de la Segona Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra

fossin fortament disminuïts, el català perillaria de perdre el seu estatus de llengua aca-
dèmica . En aquest sentit, és obvi que aquest model dona per suposat que el professorat 
estable de les universitats catalanes —la immensa majoria del professorat, per tant— han 
de ser competents activament en la llengua pròpia de la seva institució . Tal com s’ha com-
provat en el els casos en què això no és així, la reducció d’aquests requisits de coneixement 
comporta automàticament la caiguda estrepitosa d’ús del català en favor de les llengües de 
coneixement obligatori, el castellà i l’anglès, la primera per imperatiu constitucional i la 
segona per configuració del camp acadèmic .

En tot cas, el que potser caldria posar damunt de la taula més clarament és fins a quin punt 
té lògica avançar sobre la base del finançament públic per una via d’internacionalització que 
en altres països s’adreça principalment a la captació de recursos exteriors d’origen privat . Al 
capdavall, sembla que els centres amb finançament públic haurien de tenir clara la seva voca-
ció de servei a la comunitat que els finança, també en el terreny lingüístic . Això és, en el fons, 
el que va argumentar el Tribunal Constitucional Italià l’any 2017 en rebutjar la pretensió del 
Politecnico de Milano d’implantar la docència exclusivament en anglès: 

 
«Le legittime finalità dell’internazionalizzazione non possono ridurre la lingua 
italiana, all’interno dell’università italiana, a una posizione marginale e sub-
ordinata, obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e 
dell’identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio 
culturale da preservare e valorizzare .
In secondo luogo, imporrebbe, quale presupposto per l’accesso ai corsi, la conoscenza 
di una lingua diversa dall’italiano, così impedendo, in assenza di adeguati supporti 
formativi, a coloro che, pur capaci e meritevoli, non la conoscano affatto, di rag-
giungere «i gradi più alti degli studi», se non al costo, tanto in termini di scelte per la 
propria formazione e il proprio futuro, quanto in termini economici, di optare per altri 
corsi universitari o, addirittura, per altri atenei .
In terzo luogo, potrebbe essere lesiva della libertà d’insegnamento, poiché, per un 
verso, verrebbe a incidere significativamente sulle modalità con cui il docente è 
tenuto a svolgere la propria attività, sottraendogli la scelta sul come comunicare 
con gli studenti, indipendentemente dalla dimestichezza ch’egli stesso abbia con 
la lingua straniera; per un altro, discriminerebbe il docente all’atto del conferi-
mento degli insegnamenti, venendo questi necessariamente attribuiti in base a 
una competenza – la conoscenza della lingua straniera – che nulla ha a che vedere 
con quelle verificate in sede di reclutamento e con il sapere specifico che deve esse-
re trasmesso ai discenti.»
(Corte Costituzionale 2017 Considerato in diritto 3 .1) (negretes nostres)
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