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Presentació, crónica i avaluació

O Nota prévia

Cal que expliqui com ha estat concebut el meu text, si vull que la lectura
que en fati el lector li sigui profitosa. Aspiro a combinar-hi informacions
sobre la gestació, la celebració i les conseqüéncies de la Taula Rodona sobre
l'ensenyament de la llengua. Haurá estat una manera, potser agosarada,
d'acomplir la meya funció de moderador d'una Taula Rodona que honesta-
ment només puc qualificar de parcialment reeixida.

Els números 1 i 2 d'aquest text es refereixen a la Taula Rodona quan
aquesta encara no existia: hi explico els esforcos perqué l'empresa arribés a
port i com la deixárem preparada hores abans de la seva realització. Tots dos
números (1: «La preparació» i 2: «La realitat») corresponen al que vaig
exposar en obrir la sessió, d'una manera més aviat ampliada. Gramaticalment,
m'hi expresso en present d'indicatiu (perqué, com dic, reprodueixo gairebé
literalment la meva intervenció inicial a la Taula Rodona).

Encara dins la nota prévia: si algú vol fer-se ben bé el cárrec del desenvo-
lupament de la Taula Rodona, li aconsello que, una vegada informat d'aquests
dos primers números del meu text, passi a llegir les ponéncies dels partici-
pants (Miguel Reniu, Rafael Alemany, Joan Miralles, Joan M. Ribera i
Gemma Avenoza). Així restablirá l'ordre cronológic en qué l'acte es descab-
dellá. Després pot tornar al text present, ara al número 3 («Crónica»), que ve
a ésser una mena d'acta de les ponéncies exposades (en forma de resums
esquemátics de llurs continguts).

Per fi, el text s'acaba amb el número 4 («Avaluació»), que conté el meu
judici sobre la Taula Rodona. Escrit, doncs, posteriorment a l'acte, després
d'haver reflexionat sobre la seva aportació i sentint-me preparat per a fer-ne
un balanc. No deixo d'ésser-hi crític, amb els organitzadors del Co•loqui,
amb mi mateix i amb alguns coFlaboradors. Amb aquesta Taula Rodona
defraudárem molts dels qui hi assistiren en cerca d'unes dades i d'uns comen-
taris que no els poguérem o no els sabérem fornir.
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1 La preparació

En obrir aquesta sessió, em veig obligat a fer unes guantes consideracions,
que la situaran adequadament en el marc de tot el Colloqui. Segons el
«Programa posat al dia» que ens fou distribuit amb la documentació del
Colloqui, a l'inici de les seves tasques, aquesta Taula Rodona ha de versar
sobre «L'ensenyament del catalá als Paisos Catalans». Sense ganes d'atribuir
responsabilitats que ningú no m'ha confiat, em veig obligat, per raons
d'honestedat professional, a fer certes reserves al títol anunciat, a les modifica-
cions de qué la Taula Rodona ha estat objecte en el decurs de la seva
preparació i, per tant, al paper que hi representen les persones que hi inter-
vi ndran.

M'explico. El 10 d'octubre de 1992, el president de l'AILLC, Giuseppe
Tavani, em comunicava el desig de la Junta de Govern que, en el Colloqui
previst per al mes de setembre de 1994 (que estem celebrant aquests dies),
tingués lloc una taula rodona sobre l'ensenyament del catalá «als Paisos
Catalans i als estats espanyol i francés». Al mateix temps, hom em demanava
de presidir i coordinar aquest acte. Peró aixó no era tot: el president afegia els
noms deis altres invitats a participar a la Taula Rodona. Aquests eren: Miguel
Reniu (com a Director General de Política Lingüística), Jordi Costa (per a
Perpinyá i la resta de l'Estat francés), Joan Miguel Ribera Llopis (per a
Madrid), Gemma Avenoza (per a Santiago de Compostela i la resta de l'Estat
espanyol), Joan Miralles i Monserrat (per a les Illes), Rafael Alemany (per al
País Valenciá) i Joan Martí i Castell (per al Principat). Més, encara: jo hauria
de posar-me en contacte directament amb els invitats, per tal d'organitzar el
treball de la manera que em semblés més oportuna.

No era difícil d'adonar-se que l'organització d'aquesta Taula Rodona
responia a una situació creada durant el IX Colloqui Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes (Alacant, 1991). No és que a Alacant s'hagués
pres cap acord formal que ara hom volgués dur a terme. No: allí, en acabar-se
una Taula Rodona sobre l'ensenyament de la llengua, i quedar de manifest
que estávem molt mancats d'informacions sobre l'ensenyament de catalá fora
del domini lingüístic, sobretot a l'Estat espanyol (peró també a FranÇa), sorgí
un desig, unánimement compartit, que algun dia l'AILLC se n'ocupés, per
exemple, en una altra Taula Rodona dedicada a aquest tema, que ja s'endevi-
nava que seria molt esperat. Per la meya part, sense deixar de trobar molt
complicat de combinar els dos caires de la problemática de l'ensenyament
(dins i fora dels Paisos Catalans), el projecte no em semblava mancat de
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fonament, jo podia acomplir-hi la feina que m'hi demanaven i així vaig
comunicar al president i al secretara de l'AILLC que acceptava l'encárrec.
Certament s'hi podia objectar que per a Jordi Costa i per a Gemma Avenoza
la comesa suposava una feinada enorme de recollir documentació de tot
l'Estat francés i de tot l'Estat espanyol (11evat de Madrid), respectivament. A
més, l'aparent parallelisme d'ambdues tasques es rompia en dos aspectes: 1)
Perpinyá pertany al domini lingüístic catalá, cosa que no passa amb Santiago,
i 2) Jordi Costa s'havia d'ocupar de tot l'Estat francés, mentre que Gemma
Avenoza havia de prescindir de Madrid. De totes maneres, tots dos disposa-
ven de molt de temps —prop de dos anys— per a desfer-se dignament del
compromís. Sens dubte es docurnentarien, partint deis acords d'Alacant
(1991), i satisfarien l'interés que els socis de l'AILLC hi havien manifestat,
sobretot, com dic, pel que feia a l'Estat espanyol.

Amb la primera circular del Cololoqui (abril de 1993), comentaren les
sorpreses; vull dir les modificacions. La Taula Rodona només hi era anuncia-
da (és a dir: teníem la sort que no s'hi mencionessin els qui hi intervindrien,
cosa que si més no ajornava problemes). El títol, emperó, ja no era el mateix
que el president de l'AILLC m'havia indicat en invitar-me a presidir-la. Ara
feia així: «L'ensenyament del catalá als Paisos Catalans». La idea originaria,
forjada, com he dit, al Colloqui d'Alacant, s'havia transformat respecte a
l'ámbit geográfic afectat, que ara es reduia al domini lingüístic catalá. S'hi
perdia l'aspecte sens dubte més esperat, per menys conegut. En llegir aquesta
primera circular, tot seguit em vaig demanar com quedarien els collegues
Joan Miguel Ribera Llopis i Gemma Avenoza davant els assistents a la Taula
Rodona de Frankfurt am Main, els quals estarien tot el temps pendents de
llurs informacions.

La segona circular (novembre de 1993) tampoc no aclaria la situació.
Respecte a la projectada Taula Rodona, hi era mantingut el títol de la
primera circular: «L'ensenyament del catalá als Paisos Catalans». Ara ja hi
figuraven noms deis qui hi prendrien part, presentats per grans regions
geográfiques: Joan Martí (el Principat), Rafael Alemany (el País Valenciá),
Joan Miralles (les Illes Balears) i Jordi Costa (la Catalunya del Nord) i, de
més a més, dos altres co •laboradors, estranyament forasters al tema tal com
ara era formulat: Joan M. Ribera (Madrid) i Gemma Avenoza (Santiago). En
canvi, no hi apareixia Miguel Reniu, que al capdavall sí que havia de tractar
d'ensenyament dins l'área anunciada.

Així les coses, i per raó que el Colloqui s'anava acostant inexorablement
(ja només ens en separaven cinc mesos), el 12 d'abril em vaig adregar per
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escrit als sis participants en joc. Als quatre que semblaven indiscutibles, vist
el tema de la Taula Rodona (Martí, Alemany, Miralles i Costa), ultra
proposar-los detalls d'organització i funcionament, no deixava d'informar-los
succintament sobre el canvi de títol de la Taula Rodona. Als dos restants
(Ribera i Avenoza) els comunicava que, malgrat el títol que constava a les
dues circulars publicades, el president de l'AILLC, en la seva lletra d'invita-
ció, me n'havia parlat com d'una Taula Rodona d'un abast que justificava llur
preséncia. D'altra banda, com que em preocupava de no haver establert
contacte amb Miguel Reniu (qui, després de tot, no deixava de figurar a la
primera llista de collaboradors previstos), vaig escriure-li el 27 de juny,
recordant-li la seva esperada preséncia a la Taula Rodona (al mateix temps
que parlava per teléfon amb Ferran Ferrando Meliá, membre del Comité
d'Organització i responsable per a tota l'organització de les tres taules
rodones del Colloqui de Frankfurt am Main, per sagnar-me en salut).

Vaig fer santament. Pocs dies més tard, es difonia la tercera i darrera
circular (juny de 1994). Hom hi reproduia la informació ja habitual sobre la
Taula Rodona (títol referit únicament als Paisos Catalans, quatre participants
del domini lingüístic i dos que n'ultrapassaven els confins), peró hi reaparei-
xia el nom de Miguel Reniu, Director General de Política Lingüística. Només
que el Comité Organitzador hagués restablert el títol que sens dubte havia
estat fixat per la Junta de Govern de l'AILLC, en aprovar el contingut del
Colloqui, ens hauríem estalviat malentesos i preocupacions.

Haig de reconéixer que, en bona part per les incerteses sobre el contingut
i sobre els collaboradors d'aquesta Taula Rodona, jo mateix no he procedit
com a mi m'hauria agradat de fer-ho. La meya intenció era de poder disposar,
en una data bastant primerenca (almenys tres o quatre mesos abans del
Colloqui), de les versions escrites de tots els participants. Tots ells n'haurien
rebudes cópies, amb el fi que cadascú conegués les intervencions dels altres,
i així hauríem pogut oferir una veritable taula rodona, amb ponéncies
homogénies, paralleles i sistematitzades. Tanmateix, certes insinuacions fetes
per mi a algun deis cridats a prendre-hi part em convenceren que, salvant
excepcions, no seria possible de conéixer els textos de tots fins a trobar-nos
a Frankfurt am Main, que alguns d'aquests textos potser encara no hi haurien
superat la fase de guió per a una exposició oral i tampoc no mancava qui no
estava segur de poder acudir personalment a la cita.
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2 La realitat

Deixant enrere la história de tots els seus preparatius (en la qual potser m'he
entretingut una mica massa), el fet és que en aquest moment obrim la Taula
Rodona sobre l'Ensenyament del Catalá als Paisos Catalans. Comento amb
unes paraules relatives a les persones que havien estat convocades a participar-
hi i que, per diverses raons, avui no són entre nosaltres.

D'entrada, Joan Martí i Castell (Tarragona) s'ha excusat, per raons
professionals, d'assistir al Colloqui i de presentar-hi el seu text sobre l'ense-
nyament del catalá al Principat. Afortunadament, el Principat no és la zona
de la qual estiguem més mancats d'informació i, d'altra banda, la llacuna així
creada será suplerta en part per la intervenció de Miguel Reniu.

Jordi Costa (Perpinyá) ha hagut de renunciar, per raons de salut, a
assistir al Colloqui i a preparar la seva intervenció. Conscient del buit que
així es produia, ell mateix encarregá Pasqual Tirach i Alventosa (també de la
Universitat de Perpinyá) de venir al Colloqui i d'exposar-hi el text que ell no
havia pogut redactar. Per aixó Tirach figura al «programa posat al dia» de les
nostres activitats. Al seu torn, peró, ell mateix s'ha vist impedit, al darrer
moment, de desplaÇar-se a Frankfurt am Main i s'excusa davant tots els
assistents. És cert que ha fet arribar per fax la seva comunicació; aixó no
obstant, tractant-se d'un text transmés en una versió de lectura poc cómoda
i no havent-hi ningú apropiat per a encarregar-se de llegir-lo, ens veiem
constrets a prescindir-ne. Per tant, aquest text no será llegit ara ni després
publicat a les actes del Colloqui.

3) Tampoc Rafael Alemany (Alacant) no ha pogut acudir a Frankfurt am
Main, per raons personals, i així mateix s'excusa. Aixó no obstant, ha delegat
Josep M. Baldaquí (també de la Universitat d'Alacant) de llegir el text de la
seva intervenció, altrament transcrit de manera correcta. Per tant, en aquest
acte Baldaquí ocupará el lloc que hi corresponia a Alemany.

He donat compte de les absencies entre els qui havien de constituir la
mesa d'aquesta Taula Rodona. Ara voldria explicar breument com hem
procedit, amb vista a la preparació immediata de la sessió d'avui. Abans (fi
del número 1) m'he referit al meu va projecte de presentar ací una Taula
Rodona amb ponéncies homogénies, paralleles i sistematitzades, al qual vaig
haver de renunciar. La meya darrera esperar-11a era de poder reunir-nos, ja a
Frankfurt am Main, tots els qui efectivament formaríem part de la mesa, per
a posar-nos d'acord sobre detalls materials (distribució del temps assignat a la
nostra sessió, ordre d'intervenció dels ponents, temps d'exposició de qué
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cadascú disposaria, debat públic únic a la fi de totes les ponencies, etc.). En la
meya lletra del mes d'abril (abans esmentada) ja els havia assabentats del meu
propósit, així com de la conveniencia de reduir-se tothom a un máxim de deu
minuts d'exposició.

Mirant els possibles buits en el programa general del Colloqui i parlant
amb els que se'm posaven a l'abast entre comunicació i comunicació, fixárem
aquesta reunió per a abans-d'ahir, dia 20. Doncs bé, només ens hi trobárem
quatre: Josep M. Baldaquí, Joan Miralles, Joan M. Ribera i jo (després
sabérem que Gemma Avenoza i Miguel Reniu arribarien la vigilia, a última
hora). Malgrat tot, en aquesta reunió prenguérem acords importants sobre el
desenvolupament de la Taula Rodona del dia 22: 1) Les dues hores que se li
assignaven dins el programa del Colloqui (de les 9 fins a les 11 del matí)
quedarien dividides en dues meitats, cada una d'una hora: la primera (de 9 a
10) contindria, ultra la me ya presentació de la sessió, les intervencions dels
cinc ponents; de la segona (de 10 a 11), dedicaríem eventualment els primers
30 minuts a un colloqui entre els ponents, mentre que la mitja hora restant
seria consagrada al debat general per part dels assistents a la sessió (per a
comentaris, qüestions, esmenes, dubtes, crítiques); 2) l'acord anterior confir-
mava el límit de deu minuts per a les exposicions orals dels ponents; 3) per fi,
establírem l'ordre en qué aquests intervindrien, per la qual cosa els partírem
en dos grups, segons els continguts de llurs ponéncies: primer, els qui es
referien a l'ensenyament dins el domini lingüístic catalá (Reniu, Baldaquí,
Miralles) i, després, els qui tractaven de l'ensenyament fora dels confins de la
llengua (Ribera, Avenoza).

Desisteixo de presentar els qui seran participants actius de la Taula
Rodona, feina que em sembla innecessária. Només els tornaré a enumerar,
afegint-hi ara el lloc professional de cadascú i el títol de llurs intervencions.
Seran els cinc següents: 1) Miguel Reniu, Director General de Política
Lingüística (Generalitat de Catalunya): «La llengua catalana avui» (s'entén: al
Principat de Catalunya); 2) Rafael Alemany, Universitat d'Alacant (text llegit
per Josep Maria Baldaquí): «L'ensenyament del catali al País Valenciá»; 3)
Joan Miralles (Universitat de les Illes Balears): «L'ensenyament del catalá a les
Illes Balears»; 4) Joan Miguel Ribera Llopis (Universitat Complutense de
Madrid): «L'ensenyament del catalá a Madrid»; 5) Gemma Avenoza (Uni-
versitat de Santiago de Compostela): «Informe sobre l'ensenyament del catalá
a les Universitats gallegues».
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3 Crónica

En principi cal dir que les previsions fetes a la reunió prévia del dia 20

s'acompliren (llevat que no hi hagué debat entre els ponents, que ja només
havia estat pres en consideració com a eventual). En aixó que segueix (i com
ja ho he anunciat abans, núm. 0), faig un breu informe global de les ponén-
cies exposades, alludint en gros als trets que les caracteritzen i a les singulari-
tats i a les abséncies que s'hi detecten en comparar-ne els continguts.

Miguel Reniu. Forneix informació sobre l'ensenyament general básic
(peró no s'ocupa deis altres nivells educatius). El seu text és una exposició de
la política lingüística de la Generalitat de Catalunya i de la situació actual de
la llengua. Hauria estat un bon complement d'una altra ponéncia referida a
l'ensenyament en tots els seus nivells.

Rafael Alemany. Respon a l'enunciat de la Taula Rodona. Partint del
marc legal i administratiu, dóna compte de l'evolució i dels guanys aconse-
guits en l'ensenyament de la llengua. La primera part, sobre els nivells
educatius no universitaris, amb les estadístiques corresponents. La segona,
sobre el catalá a les tres Universitats valencianes que hi desenvolupen l'ense-
nyament.

Joan Miralles. Dins el marc legal i administratiu, explica l'evolució de
l'ensenyament primari, distingint entre centres públics i centres privats, i
també, bé que breument, del segon ensenyament. Destaca els cursos de
reciclatge i perfeccionament i la Junta Avaluadora. Denuncia el perill de la
recent ordre de 1994, sobre l'ús del catalá com a «llengua vehicular».

Joan M. Ribera. Dins un quadre diferent, fa veure la tasca dels cinc
centres que asseguren l'ensenyament. S'hi interessen estudiants de Románi-
ques i d'Hispániques. Hi han tingut un gran paper les Jornades Universitáries
(de 1988 en4). La creació de Blanquerna (1993), Ilibreria i centre cultural de
la Generalitat de Catalunya, ha estat un remarcable pas endavant.

5) Gemma Avenoza. El migrat pes social deis catalans a Galícia no
permet de pensar en ensenyaments no universitaris. D'altra banda, de les tres
Universitats existents, només la de Santiago ofereix cursos de catalá, en una
situació satisfactória, tendent a millorar. Sobre la resta de l'Estat espanyol,
l'autora fa una única allusió, i encara indirecta, a la Universitat de Granada.

Acabades les cinc exposicions deis participants a la mesa, fou obert el
debat anunciat. Poques foren les preguntes o les precisions que els textos de
les ponéncies havien suscitat. Algunes qüestions de detall, que quedaren
resoltes en uns minuts. En canvi, tot seguit fou plantejada la qüestió de base,
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que s'arrossegava en la memória de tots des del Colloqui d'Alacant: quina era
la situació de l'ensenyament del catalá a la resta de l'Estat (ultra Madrid i
Santiago)? (Ningú no digué res de l'Estat francés, perque no hi havia hagut
cap report sobre el tema i perque la veritat és que la qüestió que abassegava
l'atenció de la sala era sobretot l'ensenyament a l'Estat espanyol). La mesa
emmudí. No estávem en condicions de respondre.

La conclusió aprovada per la sala fou la següent. Ates que l'AILLC és
integrada, en un percentatge molt elevat de socis, per professionals de
l'ensenyament, i que no ha deixat de prendre posició, en Col•oquis anteriors,
sobre problemes referents a l'ensenyament del catalá en diversos paisos, la
mesa de la Taula Rodona, en nom de tots els assistents a la sessió, sollicitaria
de la Junta de Govern de l'AILLC que fos organitzat, amb carácter general,
un servei de documentació i d'informació referent a l'ensenyament del catalá
a tot arreu on aquest existeixi. Tots els interessats a obtenir-ne qualsevol
informació podrien adreÇar-s'hi, per a veure així satisfeta llur necessitat o llur
curiositat. Tots sortírem de la Taula Rodona convencuts que, si havíem
perdut un xic el temps des del Colloqui d'Alacant, potser ara el recuperaríem
a partir del Colloqui de Frankfurt am Main.

4 Avaluació

Acabada, amb el punt anterior, la crónica de la Taula Rodona sobre l'ense-
nyament del catalá, assajaré de fer-ne un breu judici. Dels textos de les
ponencies es despren una doble impressió, que m'atreviria a dir que era
universal en el sentir de tots els assistents a la sessió: 1) per una banda,
tothom havia adquirit o consolidat una série de coneixences sobre l'ense-
nyament de la llengua catalana, que justificaven l'esforc d'haver-la incorpo-
rada al programa del Colloqui; 2) peró, per l'altra, tothom se n'anava amb el
disgust de continuar sense saber com es troba l'ensenyament del catalá a
Salamanca, a Valladolid, a Andalusia, ádhuc a la veYna Saragossa (que prota-
gonitza amb Lleida un flux d'estudiants en ambdós sentits). La gent volia
saber-ne els plans d'estudis, el contingut dels cursos, el nombre de docents i
llur categoria administrativa, el nombre d'estudiants, etc. I aixó, la gent
continuava ignorant-ho.

Poso punt final al meu report sobre la Taula Rodona de Frankfurt am
Main sobre l'ensenyament del catalá amb un lacónic repartiment de responsa-
bilitats. Crec que la Junta de Govern de l'AILLC pecó d'ambigüitat en la
formulació dels objectius (als PaYsos Catalans únicament, o incloent-hi també
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la resta deis Estats espanyol i francés?) i en la corresponent proposta de
ponents (que, en el primer supósit, havien d'ésser uns i, en el segon, uns
altres). Tampoc no sabé aplicar el desig formulat a la fi de la Taula Rodona
del Colloqui d'Alacant, o no aconseguí de concretar-lo en el sentit aleshores
manifestat. Crec que jo mateix, que havia somniat de reunir en temps oportú
els originals de les cinc ponéncies, per a fer-ne uns textos homogenis,
parallels i sistematitzats, vaig abandonar massa aviat la partida i vaig provocar
que les exposicions que sentírem al Colloqui fossin irregulars i inconnexes. Si
jo hagués insistit més en el sentit de la me ya lletra als participante, potser
encara hauríem pogut salvar uns mínims indispensables. Crec, finalment, que
els ponents, sobretot els qui estaven encarregats de tractar de l'ensenyament
del catalá a la resta dels Estats espanyol i francés, de moment s'haurien hagut
de posar en contacte per a treballar d'acord; després, repartir-se la replega de
dades i d'informacions i, per fi, comunicar-se els esborranys provisionals (una
cosa semblant haurien hagut de fer els ponents de l'interior del domini
lingüístic; peró, en aquest cas, les mancances no eren tan estridents).

Si en la ponencia que he presentat en aquestes mateixes reunions de
Frankfurt am Main («Els Colloquis de Catalá i la lingüística: balanc d'un
quart de segle»), m'hi he expressat en uns termes que s'expliquen per raons
d'edat i de trajectória personal, les circumstáncies han fet que també, en
cloure la meya avaluació de la Taula Rodona que em tocá de presidir i
moderar, manifesti el meu desig fervent que, d'ara endavant, les taules
rodones (com totes les altres manifestacions dels nostres Colloquis) siguin
concebudes, organitzades i realitzades amb el més gran esperit de servei a la
causa que justifica l'existéncia i l'obra de l'AILLC.




