
L'educacio multicultural a la realitat catalana: 
un debat ajornat1 

1. L'educació en el debat multicultural 

L'antropbleg nord-ameri& Ward Goodenough 
(1976) va definir la multiculturalitat com l'expe- 
rikncia humana ordiniria en el si de la societat 
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modernes o de l'antiguitat, eren inevitablement 

A partir de l'analisi del 
que representen les 
relacions interculturals, 
l'autora planteja que no 
s'hauria d'ajornar el 
debat sobre els 
continguts, els objectius 
i els compromisos de 
i'educació m~llticultural 
a Catalunya, tot 
preguntant-se, per 
exemple, qui pot 
afirmar que esta 
realment integrat a la 
societat. 

Starting from the analysis 
of intercultural relations, 
the author urges that there 
be no delay in opening a 
debate on the content, the 
objectives, and the 
commitment to 
multicultural education in 
Catalonia, asking, for 
example, who is entitled to 
affirm that he or she is 
genuinely integrated in 
society. 

multiculturals i aixb s'havia de considerar nor- 
mal. Als processos de conquesta, colonització i 
esclavitud s'hi sumaven els d'industrialització, 
urbanització i migració més fabulosos, incremen- 
tant la complexitat multicultural. Algunes catis- 
trofes naturals, econbmiques i bkl.liques hi ha- 
vien contribui't amb contingents de població des- 
placada i refugiada. Es tractava aleshores de fer 
veure als treballadors de l'estat que entraven en 
contacte amb els grups minoritaris i desafavorits 
que aquests podien ser tan distants o tan poc de 
les seves prbpies característiques com de les que 
els distingien de les classes altes. S'havia de fer 
veure als mestres, als assistents socials i al perso- 
nal sanitari que les diferencies observades, imagi- 
nades o temudes que tant els angoixaven, bisica- 
ment les dels grups afroamericans i hispans, po- 
dien concórrer sense conflictes en un espai 
col.lectiu per efecte de la seva feina. Aquells pro- 
fessionals havien d'entendre les seves prbpies 
funcions -dlatenciÓ, de compensació o de me- 
diació- com un tret de la societat més moderna 
i capdavantera, des d'un estat suposadament 
orientat a garantir la igualtat d'oportunitats com 
a mitji per afavorir el mixim desenvolupament 
del seu capital hum&, al marge de la seva diversa 
composició social, fenotípica i cultural. Des del seu 
reconeixement multicultural, doncs, a la societat 
nord-americana com a referent amplificat, i a 
moltes altres que hi sumaven diversitats internes 
mal resoltes als estats europeus, la diversitat i la 
desigualtat n'eren els components bisics, tant en 
l'accés als recursos socials com en les possibilitats 
d'establiment de relacions socials. 

És per aixb que el fracis sistemitic en la pro- 
moció social dels grups minoritaris en posicions 
subalternes i dependents, i la frustració sistem&- 
tica de les seves expectatives d'integració a tots 
nivells, no ha parat de produir malsons i utopies 
des d'interpretacions variades i contraposades de 



la multiculturalitat. En un extrem, per exemple, hi 
ha les perspectives afrocintriques radicals, en la 
militincia política i en les propostes educatives; 
en l'altre, el desplagament cíclic d'explicacions de 
la persistent desigualtat a les suposades incapaci- 
tats dels grups i dels individus 'en risc', la 'seva 
biologia' o la 'seva cultura'; i en contra, els argu- 
ments circulars, les posicions variades que sovint 
pateixen els efectes de la inPrcia que vincula o 
que nega, amb rnillors o pitjors intencions i re- 
sultats, una cosa i l'altra. 

Els principis dinimics de l'estratificació a les 
societats rnulticulturals donen lloc a representa- 
cions i resultats diversos. Així, a algunes societats 
els convC reconkixer com a tal la seva condició, 
per exemple, per mitji de la definició aglutinado- 
ra del ser brithnic en l'actualitat, en plena pro- 
moci6 i contestació. Altres persisteixen a inter- 
pretar algunes diferencies culturals com dissidPn- 
cies polítiques, com 1'Estat espanyol des dels 
terlips de la seva construcció fins al moment pre- 
sent. I, encara, unes altres es mostren magnini- 
mes amb la diversitat, perb amb l'objectiu de con- 
cedir la seva identitat, per mitji d'una assimilació 
d'alt valor simbblic. Aquesta tercera posició po- 
dria correspondre tant al model republici franc& 
i la seva autopresentació racional i moderna de for- 
ma oberta, corn a la situació desesperada de la ca- 
talanitat i les funcions que hi fa lbgicament la 
llengua, de forma camuflada i no sempre cons- 
cient. I el nostre cas adopta sovint elements de 
contingut molt propers a l'anterior, des de la tra- 
dició tnks cívica i menys Ptnica, per6 des d'op- 
cions polítiques diverses. 

Ara bé, aquestes conceptualitzacions tenen efec- 
tes problemitics específics a cada generació i es 
reprodueixen de forma ampliada a l'escolaritza- 
ci6, per la seva singularitat. Recordem que cap al- 
tre dels aspectes bisics de la integració socioecond- 
mica i política -treball, habitatge, salut, drets i 
participació política- gaudeix d'aquesta hege- 
monia sobre els individus. L'espai de l'educació 
fortnal és l'únic imbit de trobada obligatbria en- 
tre minories i majories, si més no, entre profes- 
sionals i població infantil i juvenil destinatiria de 
la seva acci6, entre experiPncies i concepcions di- 
verses. La seva evolució recent fa palesa una pro- 

L'espai educatiu és l'únic hmbit 
obligatori en el qual tots els 
coldectius, immigrants o no, minories 
i majories, s'han de trobar, per la 
qual cosa esdevé un indret privilegiat 
per fomentar el coneixement entre 
expressions culturals. 

gressiva apropiació de l'enculturació i de la socia- 
lització, i la seva legitimació, cada vegada amb 
una competkncia menor per part dels imbits co- 
munitaris i familiars. L'escola ja és, gairebé com- 
pletament, la institució especialitzada a dur a ter- 
me les funcions de transmissió, reclutament i 
manteniment del sistema sociocultural, produint 
subjectes culturals específics, amb habilitats, va- 
lors i, indirectament, posicions previstes dins del 
propi sistema, dins del tipus d'estratificació que el 
caracteritza a cada nivell local, ampliant o limi- 

- - 

1. És obvi que aquestes pAgines no són el lloc per fer 
una revisió critica, un recorregut histbric o una panora- 
mica tehrica de l'educació multicultural o de l'educació i 
la immigració a Catalunya. S'hi exposen exclusivament 
algunes qüestions polkmiques i obertes, per encetar un 
debat ara per ara ajornat. 



L'escola permet 
avaluar les 
condicions concretes 
que poden afavorir, 
o no, els processos 
d'assimilació ilo 
integració. 

tant l'accés dels nois i noies a l'estructura de les 
oportunitats. És per aixb que l'observació de les 
condicions i les experiencies d'escolarització per 
on han de passar necessiriarnent tots els menors, 
en el si de polítiques i prictiques educatives con- 
cretes, permet identificar atnb claredat els ele- 
rnents reals disponibles per construir la cohesió o 
per justiEicar l'exclusió. 

En aquests moments s'esti gestant a casa nos- 
tra una situació que pot disparar un  procés d'es- 
tratificació Ptnica, més enlli dels límits que ha 
mantingut fins ara la cohesió social amb les suc- 
cessives migracions de la industrialització. Hern 
aprits a viure dins d'una ambigüitat assumida en- 
tre l'arribada amb retard a la 'normalitat' que vol 
representar la classe mitjana,2 el rnestissatge (en 
el sentit d'un ideal dfherPncia múltiple tractada 
igualitdriament) i la minoritzacid defensiva. I, apa- 
rentment, tenim l'oportunitat d'encetar els de- 
bats pendents arnb el pretext de la nova situació, 
perquP esdevenim conscients de I'increment ob- 
jectiu de la diversitat social i cultural del nostre 
entorn, cornencern a reconitixer la condició mul- 
ticultural, experimentem l'acceleració dels canvis 
i la naturalesa diniimica de les identitats. 

Perb és aleshores quan, sense haver definit ben 
bé quP és el que s'ha de resoldre, es produeix una 

curiosa focalització que resulta triplernent 6til a 
les posicions més conservadores i a les angoixes 
identitdries en emergkncia: els infants i joves d'o- 
rigen immigrant estranger esdevenen el centre 
d'una problernitica que desplaca cap a qiiestio~ls 
educatives els veritables reptes socials que ens 
afecten corn a ciutadans de 'la majoria'. Un cop 
instal.lats en el carnp de les relacions entre edu- 
cació i integració social, una línia rnolt subtil per- 
met activar i desactivar a conve~liencia tots els 
debats que defugim corn a societat. I practicar de 
forma combinada la segregació i l'assimilació, ca- 
muflades de rnecanisrnes per aco~~seguir fites llo- 
ables -a favor d'infants- des de qualsevol pers- 
pectiva. I també és aleshores quan l'esí'orq de la 
construcció multicultural deixa de ser una opor- 
tunitat de recreació social per convertir-se en una 
coartada renovada que no deixa d'atribuir a la 
víctirna l'origen de la seva posició anbmala, su- 
balterna i contarninant. Per6 ja instal-lada en la 
posició del 'no saber', la minoritzacid de ser 'alum- 
ne' afegida a la de ser dependent i a la de ser 'de 
fora'. 

A banda de les explicacions que tenen per ob- 
jectiu camuflar de forrna volunthria o involuntii- 
ria les responsabilitats de I'estratificació social i de 
la seva reproducció per rnitji del sistema escolar, 
en un país amb tan poca incidsncia piíblica de 
l'antropologia tarnpoc no és d'estranyar la gen~ii- 
na incomprensió generalitzada de les interpreta- 
cions dels fenbmens que es refereixen a les cultu- 
res i a les relacions interculturnls dels grups, incloses 
les cultures del contacte. 

Amb tot, i sense sortir ja del parany escolar, 
una part de les propostes sorgides de la mililincia 
antiracista o de la pedagogia humanista que es co- 
neixen amb els noms d'educació multicultural o 
inter~ultural ,~ ha arribat a consolidar-se com un 
instrument imprevist de denfincia de les desi- 
gualtats i anilisi de la dominació, en un context 
de recerca educativa real des de les cikncies so- 
cials. És per aixb que podern afirmar que prhcti- 
cament cap d'aquestes propostes no es porta a 
terme a Catalunya, especialrnent la que propug- 
na continguts més radicals i igualitaris i que cor- 
respondria a la multicultural education britinica i 
americana més recent, arnb totes les seves con- 



tradiccions. Res d'aixb no s'ha de confondre amb 
la popularització d'una retbrica oficial a la majo- 
ria d'opcions polítiques, que n'ha segrestat el vo- 
cabulari tot propugnant algunes de les seves acti- 
vitats rnenys qüestionadores. 

La veritable educació tnulticultural no admet el 
tnantenirrre~lt d'orientacions cornpensadores i 
d'interpretacions inofensives de l'experikncia de 
desigualtat dels individus i dels grups socials, cul- 
turals i etnicoraci~lP minoritzats. És a dir, rebutja 
les categoritzacions segons les mancances que so- 
lcn aplicar-se als 'pobres autbctons', als immi- 
grants econbmics o als col.lectius homogenei'tzats 
a partir d'emblemes que es presenten com incorn- 
patibles arrlb els valors autbctons i10 arnb carac- 
terístiques fenotípiques inferioritzades en una escala 
jersrquica dotninada per les rnajories locals. Tarn- 
poc no admet la neutralitat política en la nostra 
perspectiva corn a professionals de les cihcies so- 
cials i de ]'educació. És el que Icincheloe i Steinberg 
(1  997) volen dir amb la seva caracterització críti- 
ca del 'multiculturalisme tebric', que es limita a 
afegir alguns personatges de les minories al currí- 
culum i a fer activitats extracurriculars on Ia 
presencia exbtica esta ben controlada i no qües- 
tiona I'ordre majoritari, suposadament basat en 
l'eficikncia professional i en la creació de vincles 
eniocionals que el legitimen per la via del mkrit 
individual. 

A la segona i tercera part d'aquest text s'expo- 
ser] alguns aspectes preocupants de la situació a 
Catalurlya i s'analitzaran algunes contradiccions 
que obstaculitzen el desenvolupament real d'una 
educació multicultural, des de la perspectiva de 
I'antropologia de l'educació. Precisament des d'a- 
questa perspectiva, la recerca ens mostra que la 
institució escolar també té la capacitat de crear 
una experikncia insblita i quotidiana d'igualtat 
-de rriajor igualtat relativa-, de proporcionar 
l'apoderament necessari a tot l'alumnat i empk- 
rryer aquesta realitat social al canvi, a la millora 
de la detnocricia que ens ofereixen la negociació 
de la ~~~Ztic~lturalitat i l'educació de cada genera- 
ci6. 

Els currículums escolars posen de 
manifest en molts casos les percepcions i 
les idees sobre els altres col.lectius: 
d'aquesta manera, es poden identificar 
possibles visions esbiaixades de la realitat 
social. Dibuix d'una nena espanyola 
d'origen magribísobre el Nadal. 

2. Ens referim a aquest univers autoreferencial que ha 
donat tants bons fruits a les polítiques conservadores des 
de la transició dernocriitica i que inclou les dosis justes de 
tradició i modernitat, tant en les identificacions més clas- 
siques de la classe mitjana a Catalunya com en aquella 
batejada amb el nom de nova classe mitjana, segons els au- 
tors de la darrera Enquesta Metropolitana, protagonista 
indirecta d'un bon nombre de llibres de text. 

3.  Tot i els textos publicats que s'esforcen a aclarir a 
qui. responen histbricament i en les tradicions nacionals 
aquests preferPncies tertninolbgiques diverses, així com 
els conceptes de r a p  o Ptnia a la literatura especialitzada, 
a casa nostra es continuen reproduint errors gravissitns 
per referirse a aquestes coses. També en part per raons 
histbriques, a Catalunya es prefereix seguir la denomi- 
nació francbfona intercziltural. En aquest text, perb, jo em 
remeto als termes exactes de l'enciirrec rebut, que coin- 
cideixen amb la meva propia preferkncia tertninolbgica i 
l'origen anglosaxó de la meva formació en aquest ambit, 
educació multicziltural. Entenc que es poden promoure 
orientacions interculturals en educació una vegada s'han 
transformat els continguts i les practiques des de la mul- 
ticulturalitat, situació ben llunyana en aquests moments. 

4. Ens remetem als usos habituals de race a la literatu- 
ra anglosaxona, que es refereixen tant a l'estigmatització 
de determinats trets fenotípics com a lfexperiPncia d'ela- 
boració d'aquesta per part de les persones identificades i 
classificades segons les categories culturals vigents a cada 
context. 



Les xifres de nens de pares 
immigrants nouvinguts són e n  
constant creixement a Catalunya i 
a Espanya per la qual  cosa el 
sistema educatiu h a  de cercar 
fórmules per adaptar-se a les noves 
realitats. 

2. Multiculturalitat i educació, una síntesi 
de la situació a Catalunya5 

En aquests moments, tot i l'arribada continuada 
de nous immigrants, la majoria de la població es- 
trangera a Catalunya ja hi porta uns quants anys. 
El naixement de fills i filles i la seva escolarització 
esdevé alhora un efecte i una causa del seu as- 
sentament i, eventualment, del seu arrelament. 
De fet, els infants estrangers nascuts a Catalunya 
ja comencen a ser més nombrosos que els nascuts 
a l'estranger en diversos enclavaments del terri- 
tori. Segons les darreres estimacions, possible- 
ment igualen o superen l'alumnat d'ktnia gitana 
en els grups d'edat més joves del sistema educa- 
tiu obligatori per al conjunt del territori catali. 

Amb totes les variacions possibles, tal com pas- 
sa amb el conjunt de la població, les famílies mi- 
noritiries (les d'origen estranger, perb també les 
gitanes) es decideixen per un  o un altre centre 
educatiu perque pensen que els fills i filles hi se- 
ran ben acollits i tractats i no se sentiran sols o 
perquk sembla que coincideix amb la ideologia 
educativa dominant a la família i al grup d'ori- 
gen. Les atribucions de prestigi actuen en ambdós 
casos: ni la primera tria revela una despreocupa- 
ció per l'aprenentatge, ni la segona prescindeix 
del benestar emocional dels infants. Ara bé, el re- 
pertori de situacions socioeducatives resultant s'ha 
d'entendre sobretot en funció de tres factors: la 
diversitat de situacions sobre el territori, l'hetero- 
gene'itat interna de cada grup amb relació a les 
seves característiques socioeducatives en origen i el 
paper diferencial i dinimic que ocupa l'escolarit- 
zació dels fills i filles a la societat d'arribada en els 

projectes migratoris dels seus pares. En el cas de 
la població gitana, la diversificació socioeconlimica 
dels darrers vint-i-cinc anys fa oscil.lar el pes de 
factors com les condicions de contacte intercultu- 
ral, l'experikncia prkvia d'escolarització per part 
dels adults i l'orientació de la inserció, en les es- 
tratkgies d'escolarització i envers l'escolaritzaci6 
dels fills i filles. 

En l'anilisi feta per 1'Informe de la infdncia i la 
immigració, es constata que en tots els imbits que 
els afecten, tot el plantejament d'atenció a la 
infhcia queda sobtadament contradit quan els 
infants estrangers arriben a ser majors d'edat. A 
més, les diferencies entre infants estrangers rics i 
pobres que podien ser mínimament cotnpensades 
per mesures i accions d'iniciativa pública o de tre- 
ball comunitari, es converteixen en l'abisme que 
separa la inclusió de l'exclusió quan els darrers es 
fan grans. Les lleis que tenim ens deixen nlolt poc 
marge i el frau que experimenten és evident. 
Mentrestant, és la capacitat dfelecci6 la que de- 
termina que algunes aspiracions i opcions es pu- 
guin dur a terme en l'escolarització dels fills i Ei- 
lles. Ningú no se sorpren de l'existkncia d'escoles 
on la llengua vehicular no és el catali, que es pre- 
senten amb normalitat i obertament com una op- 
ció millor, tecnicament més competitiva i social- 
ment més prestigiosa, i que apleguen població 
autbctona i estrangera de rendes altes. 

En canvi, entre un  sector important del profes- 
sorat s'ha instalalat la idea errbnia que aIguns 
grups culturals no valoren l'educació escolar dels 
fills i filles: és totalment present en la majoria dels 
immigrants la vinculació entre educació i prorno- 
ci6 sociaP a un o altre nivell, que sovint no és f i -  
cil d'identificar i entendre segons els parametres 
majoritaris. Darrere d'una aparent falta d'interks 
en l'escola s'hi pot trobar una confiansa absoluta 
en la tasca dels professionals i una separació triés 
precisa dels rols educatius entre mestres i pares o 
entre treball escolar i treball domkstic. Ara bé, 
unes altes expectatives poden definir-se a vega- 
des per uns aprenentatges i unes trajectbries que 
es considerarien limitats dins del nostre sistema 
educatiu i, amb enormes diferkncies de classe, 
dins del nostre entorn social. Sovint, el que es 
desconeix és quina educació és necessiria per fer 



electiva alguna mobilitat social, aspecte forca am- 
bigu també en el context majoritari. Les qües- 
tions de suport específicament escolar pel que fa 
als continguts tenen a veure, exactament igual 
que entre la població autbctona, amb el nivell de 
formacib dels adults de la família. En la mateixa 
línia, per respondre a les prioritats socioecon6mi- 
ques del projecte migratori, a vegades s'imposa la 
selecció d'alguns fills i filles a l'hora de decidir la 
i~ivcrsió educativa, com en altres moments i sec- 
tors socials entre nosaltres. Perb continuen essent 
recurrents l'etnocentrisme i el sociocentrisme en 
les valoracions d'amplis sectors del professorat i 
dels pares i mares majoritaris sobre la capacitat de 
pares i rnares d'alguns orígens culturals minorita- 
ris (bisicament, estrangers i gitanos, perb també 
els d'arnplis sectors obrers en situacions socioe- 
con6miques altament precaritzades des dels vuitan- 
ta)  a l'hora de satisfer les necessitats educatives 
dels seus fills i filles. 

D'altra banda, es constata quotidianament com 
l'alumnat estranger de famílies originiries de pal- 
sos pobres és objecte de tota classe de construc- 
cions negatives sobre la seva presencia als centres 
educatius. Nois i noies de totes les edats han d'a- 
frontar les imatges i les realitats que s'afegeixen a 
la seva trajectbria al llarg del sistema educatiu, 
fent més complex l'aprenentatge, la sociabilitat i 
la construcció de la identitat. Perceben perfecta- 
rnerlt corn se'ls retorna una imatge feble, incom- 
pleta o contaminant, mentre que l'alumnat es- 
tranger de paisos rics i10 aparenca blanca sembla 
exhibir bagatges prestigiosos i desitjables amb al- 
gunes de les seves diferencies. L'exemple clissic 
el trobem en la consideració de les llengües es- 
trangeres i les possibilitats que tenen de formar 
part del currículurn i ser legitimades. Aquesta és 
una descripció clissica, malauradament general 
als paisos occidentals, amb les particularitats lo- 
cals corresponents i les dinamiques característi- 
ques de les fronteres etniques. 

&s cert que una part de l'alumnat estranger ha 
de fer esforcos rnés grans per obtenir resultats a 
vegades menys reeixits, per6 també és cert que 
no s611 mai objecte d'atenció sistemitica els pro- 
cessos d'adaptació acadkmica normalitzada i ple- 
nament satisfactbria entre nois i noies de tots els 

orígens. La literatura afirma que hi ha tres factors 
que tenen una incidencia objectiva diferencial en 
l'adaptació escolar i en el manteniment d 'una tra- 
ject6ria acad2mica normalitzada de l'alumnat es- 
tranger: 1'escolaritzaciÓ precoc, l'aplicació de me- 
todologies cooperatives (que pressuposa a tot- 
hom alguna capacitat de contribució) i, com a 
peix que es mossega la cua, l'existkncia de mo- 
dels referents i valorats d'exit academic en les se- 
ves comunitats, que hagin vist traduida la seva 
qualificació en la inserció corresponent i que no 
es presentin com a herois excepcionals. En canvi, 
la multiplicació de barreres i dificultats academi- 
ques i socials fomenta entre l'alumnat estranger i 
minoritari la idea que l'escola és una institució 
'de la majoria', a la qual es traslladen sistem2tica- 
ment els conflictes intektnics, bhsicament sorgits 
de la competkncia creada pels efectes de la múlti- 
ple estratificació entre grups de barris empobrits, 
afavorint la desvinculació academica i, en oca- 
sions, les cultures antiescolars. Aquesta és una de 
les realitats quotidianes en molts enclavaments 
dels paisos occidentals i també forma part de la li- 
teratura clissica sobre el tema. 

Ara bé, també ens hem d'interrogar sobre l'im- 
pacte de l'i'xit academic en les vides i les relacions 
de les persones que pertanyen a grups minorita- 
ris i estigmatitzats que, com a tals, no tenen i no 

S. Per a una revisió extensa sobre la situació actual de 
la infancia en el procés migratori cap a casa nostra, vegeu 
el volum 4 de l'znforme de la inf2ncia i les famílies als inicis 
del segle m, de 1'Institut dfInfhncia i Món Urbh de Barce- 
lona. Aquí reprodueixo algunes pinzellades generals de 
les consideracions relatives als aspectes educatius que 
conté ]'informe. 

6 .  En aquest sentit, aviat estarem en condicions de 
proporcionar evidkncies i anilisis sobre les concepcions i 
les implicacions de l'i'xit acadkmic entre joves nois i 
noies gitanos, i la diversitat de les seves experii'ncies en 
el marc del procés de diversificació social que ha prota- 
gonitzat el poble gitano a Espanya en els darrers anys. La 
recerca en curs, financada principalment per CIDE-Insti- 
tuto de la Mujer, esta coordinada per J. E. Abajo des de 
la Comunitat Autbnoma de Castella i Lleó. En  aquestes 
p2gines ens hi referim comparativament només quan és 
possible. D'altra banda, pensem que és imprescindible in- 
cloure en l'anhlisi la totalitat dels grups en relació per en- 
tendre els termes en els quals es produeix la construcció 
d'un 'nosaltres' més o menys inclusiu. 



troben espai entre nosaltres. És per aixb que l'as- 
sitnilaci6 corllporta en realitat una estafa i que les 
formes i ritmes inevitables de l'aculturació que 
exerceix l'escola han de ser acompanyats d'una 
perspectiva additiva. I també és per aixb que una 
anhlisi exhaustiva de les tecniques conegudes per 
nlillorar i accelerar els rendiments no ens infor- 
ma sobre el fons de la qüestió, que s'inscriu en els 
objectius socials de l'educació i en la identificació 
del currículutn ocult en continguts, prhctiques i 
relacions escolars. 

Entre el professorat, per la seva banda, es dis- 
tingeixen dues característiques que es poden pre- 
sentar plegades, en el mateix grup i en les tnatei- 
xes persones: per una banda, centres i professorat 
fortnulen les seves queixes i reivindicacions sen- 
se distingir sempre clarament els canvis en la re- 
alitat, les noves necessitats i les insuficiencies en 
les respostes; per l'altra, a vegades es resisteixen 
a fer el pas cap al reconeixement de la realitat 
dels seus centres per evitar o endarrerir l'estigma- 
tització que poden rebre cotn a 'escola d'immi- 
grants', o 'escola de gitanos'. Res més lluny dels 
plantejaments proposats per l'educació multicul- 
tural. 

3. L'educació multicultural: apoderament, 
reconeixement i inclusió 

Les avaluacions comparatives de la situació social 
i educativa dels nois i noies d'origen estranger i 
nlinoritari a Europa destaquen lfexist6ncia d'una 
gran diversitat de plantejaments i tractaments en 
tres aspectes basics: els aprenentatges de les Ilen- 
gües, els aprenentatges curriculars i les accions an- 
tiracistes i antidiscriminatcjries, tant en el si del sis- 
tema educatiu cotn des de les institucions esco- 
lars cap a la societat. Ens fixarem breument en 
aquests tres aspectes per mitja dels dos principis 
fonamentals que asseguren el compromís de l'e- 
ducació multicultural amb l'apoderament de tot 
l'alumnat, rnés enlli d'aquell wlulticulturalisrne 
tebric que assenyalivern a l'inici: el reconeixement 
i la inclusió. 

En el primer aspecte, aplicar aquests principis 
voldria dir apostar seriosament per la c0mpeti.n- 

cia multilingüe sense presentar les llengiies de l'a- 
lumnat, d'una forrna més o menys implícita, en 
una jerarquia d'usos i valors, i posar a l'abast de 
l'alurnnat que desconeix la llengua vehicular un 
acompanyatnent i un  suport també dins de l'aula 
ordiniria: dins del context en el qual aquesta llen- 
gua és emprada per desenvolupar les interaccions 
d'ensenyament i aprenentatge reals amb el pro- 
fessorat i la resta de l'alumnat. La recerca i la pric- 
tica a Catalunya des de l'htnbit de la llengua ha fet 
un esforc; per donar suport empíric a la idea que 
els programes d'irnmersió en catal; no perjudi- 
quen l'alumnat castellanoparlant en ternes de 
rendiments i de trajectbria acad?~nica,~ per6 altres 
disciplines, corn la nostra, s'han inhibit d'entrar-hi 
per ara. I, en general, tampoc no s'ha entrat des 
de les ciencies socials a la recerca sobre una preo- 
cupació expressada sovint per un bon nornbre de 
docents: la feble vinculacid emocional positiva 
atnb la llengua catalana -o, directament, el seu 
rebuig- per part d'un sector d'aquest aluinnat, 
per bé que possibletnent red~iit, i potser sovint des 
de l'experikncia o la percepció d'algun tipus d'ex- 
clusió. Inversament, tampoc no s'ha fet res per 
aprofundir en el coneixement de les gravissiules 
confusions emergents entre alguns sectors de jo- 
ves catalanoparlants que els fa etiquetar la pricti- 
ca cultural perfectament legitima del castell; en- 
tre moltes famílies de Catalunya com un indica- 
dor inequívoc de feixistne mentre, paradoxal- 
ment, es parla en castellh als estrangers de forma 
espontania. Passar per alt aquestes qüestionsS i de- 
bats arnb el pretext de la seva enorme complexi- 
tat social invalida, segons la tneva rnanera d'en- 
tendre-ho, qualsevol orientació cre'ible en favor 
de la interculturalitat -que hauria de ser una re- 
cerca de semblances i un  establiment de ponts- 
com les que proliferen. No sé si la política educa- 
tiva es pot permetre aquest cotnpis d'espera du- 
rant gaire ternps més, per6 6s obvi que la investi- 
gació i la societat ja se'n ressenteixen. 

En segon lloc, pel que fa als aprenentatges cur- 
riculars, el reconeixement i la inclusid tenen una 
concreció tan clara com sisternhticament menys- 
preada, i en aquest cas no pas per manca de re- 
cerques crítiques des de casa nostra: per urla ban- 
da, aixb vol dir comprornetre's arnb una revisió 



A partir de la premissa de 
contribuir a I'emancipació de 
l'individu, el debat sobre el model 
educatiu en un context cada cop 
mé.~ multicultural és una de les 
qüestions obertes a la Catalunya de 
l'any 2004. 

del currículurii en profunditat, depurar al mixirn 
l'etnocentrisme, així corn el sexisme i el classis- 
me, perb taulbé detectar les omissions i esmenar- 
les; per l'altra, pensar en allb que és rellevant 
també perque l'alumnat elabori la seva experikn- 
cia i aquesta elaboració li serveixi de fonament 
per a una apropiació activa dels continguts curri- 
culars i de la identitat cívica, des de les dimen- 
sions tnCs intel.lectuals fins a les més socials. Sen- 
se caure en les versions políticament correctes del 
perlsarllent Únic, hern de coincidir en el fet que, 
ara per ara, el currículum rnulticultural a Catalu- 
nya collsisteix en poc més de quatre afegits esti- 
tics sense context ni enfocament processual sobre 
ulls ternes recurrents. Per exemple, parlar de la 
pol-,resa i la manca de recursos socials fora d'Eu- 
ropa o de l'exbtica variabilitat cultural, perb sem- 
prc filtrada per una interpretació unilateral de la 
l)eclaracici Universal dels Drets Humans.' A ban- 
da de ser altament qüestionables, quan s'intro- 
dueixen aquests continguts, sovint es fa en ex- 
clusiva a les aules amb major presencia d'alum- 
nat de les noves migracions i gairebé només en el 
marc de les ciencies  social^.'^ I si aquesta situació 
ja $s lamentable, pensem encara més en la ig- 
norincia absoluta de l'experikncia i la trajectbria 
dels gitanos en la practica totalitat dels centres 
educatius de Catalunya, que perpetua sense re- 
iliei la incomprensió i el racisme més extrems o 
els redueix a una caricatura, amb els mateixos 
efectes. De fet, aquesta perspectiva ignora fins a 
tal punt el valor adaptatiu i dinamic de la cultura 
que, quan la fa intervenir, contribueix a conver- 
tir-la en una mercaderia acceptable, en un nou 
consum cultural desprove'it del repte cognitiu que 
suposa tota alteritat, com acaben fent -sovint 
per pura estratkgia de supervivkncia- algunes 
iniciatives de turisme solidari. Per tant, allb que 
aparentment reconeix és pura invenció i aquells 
a qui hauria d'incloure no són ubicats en la posi- 
ci6 del 'nosaltres'. Aquestes practiques tenen els 
mateixos efectes subtractius, de desarrelament i 
rebuig envers el grup d'origen o, a l'inrevés, de 
revitalització defensiva, que les ttcniques assirni- 
lathries habituals. 

La situació és encara més perversa quan les des- 
igualtats acadkrniques (pel desconeixement de la 

llengua, de l'organització escolar o, prbpiament, 
dels continguts curriculars previs) es pretenen re- 
soldre amb l'establirnent de grups de nivell, p r k -  
tica creixent a Catalunya que inequívocament ubica 
més sovint als minoritaris, als de rendes més 
prechies i als no europeus en els nivells més bai- 
xos. Tot i l'oposició generada, la LOCE legitima 
exactament aquestes situacions, amb el pretext de 
respondre més bé a les necessitats i els interessos 
dels joves, autbctons o estrangers, majoritaris i 
minoritaris, també en la línia de les practiques de 
redistribució d'alumnat i l'establirnent de 'quotes 
d'estrangeria' o de 'risc social' als centres i a les 
aules. Des de la perspectiva de l'educació multi- 
cultural, aixb és del tot inacceptable: no  nornés 

- - -- ---- - - - -- - - - 
7. Caldria fer una analisi seriosa d'aquesta correlacici, 

perb, en termes de residPncia, renda, expectatives de les 
famílies i capital cultural disponible (especialment pel 
que fa a les practiques de lectoescriptura mono i multi- 
lingüe intrafamiliars), per poder considerar que es dispo- 
sa d'un suport empíric més sblid. 

8. Arran d'una estada de recerca als EUA durant el 
curs 97-98 que va coincidir amb el triomf del rnovinlent 
anomenat english only, vaig desenvolupar aquestes qües- 
tions per mitja dels exemples de Califbrnia i Catalunya, 
Carrasco. S (2001a) 

9. Després de molts anys assenyalant aquestes inade- 
quacions, s'ha completat recentment una recerca que 
parla del 'miratge' de I'anomenada educació intercultural 
entre els docents, dirigida per J. Garreta a la Universidad 
de Lleida. 



s'assenyala enlloc de reconkixer sinó que s'exclou 
enlloc d'incloure. Objectius com l'apropiació co- 
munitiria de l'escola en queden ben lluny. 

Molts professionals de l'ensenyament dirien 
que aquesta crítica obeeix al desconeixement tí- 
picament universitari 'de la realitat i de la pricti- 
ca'. Aleshores caldria anticipar-se a respondre 
que la universitat és altament responsable de la 
seva rnanca de formació, perb no de la política 
educativa ni de les inversions humanes i mate- 
rials en  educació, si més no, no pas directament. 
És a dir, la universitat és responsable del fet que 
els docents continuin centrats en continguts, me- 
todologies i estratkgies que seleccionen i expul- 
sen del sistema educatiu enlloc d'ampliar les 
oportunitats de formació i de participació social i 
del fet que segueixin ignorant acríticament la seva 
funció social, fent-la més reproductora i assimila- 
cionista. Perb no és responsable del fet que l'en- 
senyarnent públic no sigui veritablement públic, 
que no es pugui fer efectiva en les mateixes con- 
dicions per a tots els infants l'escolaritat precoc 
(no hi ha prou places d'escola bressol pública i, 
en la competencia per les que hi ha, l'estatus no 
legal dels pares al país hi compta en negatiu), que 
totes les escoles sostingudes amb fons públics no 
tinguin exactament les mateixes obligacions ni es 
regeixin pels mateixos criteris i normes, que no 
es garanteixi u n  lloc per a tothom dins del pri- 
mer" amb u n  compro~nís de dotacions adequades 
i suficients per assolir la igualació social, ni que la 
doctrina catblica renovi els seus privilegis com a 
tal dins de l'ensenyament obligatori, enlloc de ser 

I tractada cornparativament amb altres cultures re- 
ligioses de la histbria humana des del seu estudi 
científic. En tot cas, és responsabilitat de la uni- 
versitat no denunciar-ho i proposar alternatives 
per mitja de la recerca que porta a terme i de la 
formació que proporciona, per assolir un com- 
promís amb l'educació multicultural. Es tracta de 
situar la cohesió social al centre, denunciant la 
fragmentació i la desigualtat i les practiques que 
les legitimen i construint alternatives: és a dir, ex- 
plorar les possibilitats de transformació des dels 
subjectes implicats en la relació pedagbgica, en la 
transmissió i recreació de la cultura. 

En darrer lloc, i en la línia de la discussió ante- 

rior, treballar activament per l'eliminació del ra- 
cisme i de la discriminació dins de l'educació i des 
de l'educació ha de passar per un  compromís atnb 
l'apoderament. Així, ha de quedar definitivament 
fora de dubte l'obligació d'evitar l'exclusió edu- 
cativa de l'alumnat que exhibeix trets culturals 
específics que no li impedeixen seguir i assolir el 
currículum plenament. Perb no pas des de l'es- 
sencialisme, que acaba sent perfectament cornpa- 
tible amb una visió tancada i estitica del 'nosal- 
tres', sinó aprofitant l'experikncia de diversitat i 
de canvi per estimular l'exercici intelslectual d'u- 
na educació informada per la reflexió antropolb- 
gica: entendre i dotar de sentit les diferkncies, no- 
drir la crítica cultural, desemmascarar els meca- 
nismes culturals de la dominació. 

Aquest és un  treball que cornenca a les aules de 
formació del professorat i a les instincies respon- 
sables de dissenyar i executar la política educati- 
va i no només pel que fa a plantejaments relacio- 
nals clarament més transcendents, sinó tarnbé en 
aspectes aparentment menys centrals que, en 
canvi, revelen profundes resistkncies. Un exem- 
ple paradigmitic d'aquestes resistencies reals al 
reconeixement i la inclusió multicultural és la 
manca de criteris, o directament la negacici, en la 
reorganització dels menús als menjadors escolars 
des de les opcions de la diversitat. Mentre té u n  
creixement espectacular el consum lúdic de gas- 
tronomies exbtiques entre la població, als centres 
escolars es dediquen tres dies al cuscús dins d'u- 
na setmana 'excepcional', generalment ano~ne-  
nada 'intercultural'. Des de les autoritats educati- 
ves, rebutjant el coneixement antropolbgic exis- 
tent,12 no s'han adoptat mesures comunes i clares 
que siguin respectuoses amb les tradicions gas- 
tronbmiques heretades i practicades per les farni- 
lies de l'alurnnat estranger d'alguns orígens. 
Mentre es defensa superficialment el 'respecte a 
la diferencia' aixb no es practica ni en l'imbit que 
fóra més faci1 de fer, el de l'alimentació escolar, 
que s'ha convertit de moment en una oportuni- 
tat perduda per passar dels discursos als fets. En 
aquests i en molts altres temes, la nostra capaci- 
tat per incorporar mínims aspectes relatius a la 
diversitat en la vida quotidiana escolar queda 
molt enrere envers algunes prictiques normalit- 



zades en altres pai'sos. Resulta forca decebedor 
observar com des d'insthcies autonbmiques i lo- 
cals es reprodueixen conceptuaIitzacions de la di- 
ferkncia com a dissidkncia i perill, en la línia de la 
11lCs pura ideologia centralista, contra la qual Ca- 
talunya hauria d'estar ben vacunada. 

Finalment, i per tancar aquest breu rep&, ob- 
servern que no hi ha integració sense apodera- 
ment. Si l'educació a Catalunya es proposa assu- 
mir realment aquesta funció, en la línia de la tra- 
dició emancipatciria que sens dubte també se li ha 
de reconkixer, ha de poder comptar amb el debat 
social corresponent. Perb no val qualsevol idea 
d'integració, sinó una que tingui en compte explí- 
citament els principis exposats. Proposo, doncs, 
recuperar una idea d'integració que suma les as- 
piracions de diversos grups d'origen immigrant en 
diversos estudis fets a Franca per Zehraoui, Live i 
Manguy (1992),  per avancar en el debat: l'autono- 
?nia econcimica que persegueixen els grups del sud- 
est asiitic, la ciutadania plena que reivindiquen els 
grups nord-africans en primer terme i els drets de 
vehatge -la participació comunitaris- que recla- 
men els grups de lrAfrica subsahariana. Ens podem 
preguntar qui pot afirmar que est& realment inte- 
grat a la nostra societat sense gaudir, en alguna 
mesura, d'aquests tres requisits. O bé, quina so- 
cietat pot oferir als seus infants i joves un  context 
integrat per recrear i refer la seva herencia i la se- 
va trajectbria, per disposar d'una bona vinculació 
anib l'entorn en el qual creix i es fa adult, sense 
aquests tres requisits. Gaudir d'un espai per con- 
tribuir a entendre i transformar les prbpies cir- 
curnsthncies, per a totes les persones de les gene- 
racions que s'estan formant, depPn del mateix. 
Per tant, no s'hauria d'ajornar més el debat sobre 
els continguts, els objectius i els compromisos de 
l'educació multicultural a Catalunya. 
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10. Per més que els investigadors denuncien sovint 
prictiques semblants a la Gran Bretanya, és obvi que les 
situacions no es poden comparar. Tant l'estudi compara- 
tiu de Ravenaud entre Anglaterra i Franca com la recer- 
ca comparativa Barcelona - Londres que portem a terme 
indiquen la nostra major proximitat a les deficiencies 
d'aquest segon model que a les deficiencies del primer. 

11. S'ha assenyalat a bastament la retracció de l'esco- 
la pública en general per part de les famílies autbctones 
de classe mitjana o amb aspiracions de mobilitat social 
ascendent, per6 hi ha evidencies clares de la incapacitat 
del sistema públic d'absorbir sectors socials progressistes 
que hi voldrien escolaritzar els seus infants, la renda dels 
quals no els permet accedir a les escoles públiques dels 
seus barris. El mapa escolar presenta desequilibris ex- 
trems en totes direccions. 

12. Per experiencia puc afirmar que no s'accepta la 
prbpia tradició culiniria com un producte cultural espe- 
cífic i de profundes arrels catbliques i inquisitorials i s'es- 
grimeix la lai'citat escolar (i) per no fer més plurals els 
menús. 




