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Ensenyament i projecció del catalá a i des de Madrid

Segurament, tenir l'oportunitat de donar informació sobre l'estat deis estu-
dis de llengua i literatura catalanes a Madrid, i també a la resta de l'Estat
espanyol té el seu origen al passat col • oqui de l'AILLC, a Alacant. Allí, en
una taula rodona sobre la situació d'aquest tema fora del domini lingüístic
catalá, mancaven informadors de FranÇa i Espanya. Ens vam preguntar si
aixó era així perqué aquests territoris tenien per al catalá un perfil divers:
ésser espais administratius en els quals es localitza la geografia catalana i
que, per aixó, havien d'afrontar la qüestió d'una altra mena. En qualsevol
cas potser per aixó som aquí, encara que tal vegada ara és el títol de la taula
rodona tal i com ha aparegut als programes —«L'Ensenyament del Catalá
als Paisos Catalans»— el que ens n'hauria d'excloure. I si no, ens continuen
mancant els francesos no catalans.

Amb aquesta autoadverténcia, passo al més breument possible a fer un
repás del que podem considerar infraestructura favorable als estudis de catalá
a Madrid, i també a plantejar una desiderata. Més enllá de la situació académi-
ca d'aquests estudis, que resumeixo en els quadres adjunts, vull revisar els
elements existents de suport que donen un cert horitzó a aquesta realitat que
es pot resumir en la preséncia sistemática d'ensenyament de llengua i litera-
tura catalanes a cinc centres i amb un total de 662 alumnes en el curs 1993-
1994. Cosa interessant seria parlar del perfil d'aquests estudiants. Podem
deixar-ho per al debat.

Potser, i pel que fa al rerafons d'aquesta realitat, tots els que ens hi
trobem lligats reconeixem com a nus de les nostres intencions i esforÇos la
celebració des de 1988 de les Jornades Universitáries sobre les Llengües i
Literatures Catalana, Gallega i Basca, la história de les quals es remunta a
celebracions diversificades a l'Escola Oficial d'Idiomes, Universitat Autónoma
de Madrid, Universitat d'Alcalá de Henares, Universitat Complutense de
Madrid, Universitat Nacional d'Educació a Distáncia, i des de fa dues
convocatóries organitzades conjuntament per la Universitat Complutense de
Madrid i la Universitat Nacional d'Educació a Distáncia. Amb el suport del
Ministeri de Cultura i sempre de la Generalitat de Catalunya per la banda
catalana, les Jornades han anat convertint-se en un mostrador puntual cada
any de l'estat de la lingüística i de la crítica, la história i la creació literáries
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catalanes, al qual han acudit noms prestigiosos, també deis que acabaran per
ésser-ho, no pocs d'ells, d'uns i d'altres, membres de 1'AILLC. Tot aixó, amb
l'aportació potser de plantejar el debat sobre qüestions d'interés comú a les
cultures allá tractades, més la castellana i amb representante de l'administració
central quan el cas ho exigia, a les taules rodones. Pensem en temes tractats
com «Política lingüística» (1989), «Les literatures catalana, gallega i basca:
problemes de traducció i edició» (1990), «L'oficialitat de les llengües minoritá-
ries a l'Europa del 1992» (1991), «Els processos de normalització de les
llengües catalana, gallega i basca» (1993), «Normalització cultural i política
teatral» (1994). Sempre que se'ns han lliurat els textos, les comunicacions de
les Jornades han estat publicades a la Revista de Filología Románica (Uni-
versitat Complutense de Madrid) i a la Revista de Lengua y Literatura
Catalana, Gallega y Vasca (Universitat Nacional d'Educació a Distáncia),
publicacions que posem al vostre abast, a l'espera de les vostres collabora-
cions, ja que no es limiten a aqueli material. Per exemple, a més de cercar
importants participacions per a l'apartat d'articles, a la Revista de Filología
Románica intentem mantenir una continuada presentació de la bibliografia
catalana a la secció de ressenyes.

La difusió seriosa que permeten actuacions del tipus de les Jornades,
permet presentar a alumnes i altres persones interessades investigadors i
escriptors catalans; pel que fa al contacte Barcelona-Madrid, aquest va trobar
un fort supon amb la creació del Programa d'Estudis Catalans «Joan
Maragall» per part de les Fundacions Caixa de Barcelona i Ortega y Gasset
(1988). Amb la celebració de seminaris, de dos colloquis de vessant marca-
dament peninsular i comparatista, i sobretot per facilitar l'intercanvi entre el
professorat universitari de les universitats deis dos districtes i per la concessió
de beques de recerca, aquest programa s'ha convertit en un ajut inestimable,
i ha aconseguit també que la Fundació Ortega y Gasset comenci a reunir un
fons bibliográfic catalá, amb el qual s'uneix a la xarxa de biblioteques de
catalá existents al nostre abast, cadascuna amb el seu perfil marcat per la
naturalesa del centre on estan ubicades, a la Facultat de Filologia (Universitat
Complutense de Madrid), a la Universitat Nacional d'Educació a Distáncia,
a l'Escola Oficial d'Idiomes i al Cercle Catalá. Aixó deixant de banda els fons
bibliográfics catalans existents a altres biblioteques generals sobre els quals
tornaré breument.

Si parlem, peró, d'infraestructura de supon per a la realitat més académi-
ca, cal referir-se a la inauguració per la Generalitat de Catalunya de
«Blanquerna — Llibreria Catalana» (1993), no sols	 llibreria, també lloc
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d'encontre, seu de consulta bibliográfica i d'uns ja densos programes de
conferéncies. No he d'explicar el que era fins ara l'exercici de la compra de
'libres catalans a Madrid, sobretot la compra sistemática per a mantenir una
biblioteca universitária. Ens hi esgotávem els qui la intentávem i s'hi han
esgotat no pocs llibreters —algun em permet insistir encara amb ell— que
acceptaven el paper d'intermediari entre editorials i administració universitá-
ria. Ara, aixó resta resolt i l'accés al 'libre per part de l'alumne queda
equiparat al de les altres matéries. A més, amb l'oferta per part de la
Delegació de la Generalitat de Catalunya dels cursos de llengua catalana, s'ha
cobea, entre una cosa i l'altra, pels organismes oficials catalans un front que,
penso, era un buit. Potser una assignatura pendent per dos costats. En
qualsevol cas, una resposta histórica feta amb dignitat i classe de la banda
catalana. Aquesta nova situació, em permetran dir-ho, ha coincidit amb
l'arribada al cárrec del Delegat de l'Honorable Senyor Josep Gomis, impulsor
de tot aquest desembarcament terra endins. I ja en el capítol de les estratégies,
cal esmentar celebracions com el recent I Encontre entre Filólegs en Llengua
Castellana i Catalana (Segóvia, 14-16 de setembre de 1994), organitzat per la
Secretaria de Relacions Culturals (Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya) que —penso— estan en la línia de revisió des de criteris
científica. És aixó al que cal acudir i a la institucionalització de l'ensenya-
ment. Amb l'Honorable Senyor Joan Colomines, President de la Comissió de
Promoció de l'Ensenyament del Catalá a les Universitats de fora de l'ámbit
territorial de Catalunya (Comissió per a la Promoció Exterior del Catalá de
la Generalitat de Catalunya), s'estudia la redacció d'un conveni tipus per ésser
signat entre la Generalitat i les Universitats de la resta no catalana de l'Estat
espanyol i poder oferir Professors de Llengua Catalana, allá on les Universi-
tats estrangeres disposen de la figura del Lector. Mentrestant, la Delegació de
la Generalitat ha ofert ja per segon any a la Universitat Complutense de
Madrid un professor per atendre la docéncia d'introducció práctica a la
llengua catalana (vegeu quadre Universitat Complutense de Madrid, Filologia
Catalana I, ler quatrimestre, Filologia Románica; lliure assisténcia per
alumnes de les altres matéries).

La convocatória i concessió dels Premis d'Assaig de Catalá, Gallec i Basc
(Universitat Nacional d'Educació a Distáncia), l'extensió de les esmentades
Jornades fora de la seva seu (Liverpool, 1991; Cervera-Lleida, 1993; Segóvia,
1994), ara per mostrar les línies de recerca seguides a Madrid, la proposta
d'un Projecte de Recerca subvencionat pel Ministeri d'Educació, la concessió
de borles per la Fundació Congrés de Cultura Catalana a universitaris
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madrilenys per assistir al Curs d'Estiu deis Estudis Universitaris de Vic, fins
i tot el reconeixement d'un incipient mercat de treball en catalá —per
exemple, empreses informátiques o de material didáctic que en traduir
programes al castellá ho fan també al catalá—, tot aixó fa pensar en una
situació privilegiada. Certament, la realitat ja no és tan incerta, fins i tot
conflictiva, com ho ha pogut ésser en el passat. Docentment, l'existencia de
les titularitats als centres oficials institucionalitza l'ensenyament del catalá.
També els ánims són uns altres. Millor que jo, la Prof. Sra. Dolors Argilés,
qui va ésser la primera que ensenyá catalá de manera continuada a la
Universitat Complutense de Madrid, podria contar anecdotes avui inconce-
bibles, algunes protagonitzades per persones avui filólegs, quasi sempre
hispanistes i —suposo— demócrates, en aquells temps estudiante, llavors i ara
amb criteris prou espanyolistes. Aixó, peró, queda enrera. A més de les
persones que per plaer, professió o lligams familiars cerquen l'ensenyament de
la llengua, els alumnes universitaria podran o no tenir un interés concret pel
catalá quan se'l troben als seus plans d'estudi, pera, fins i tot en el segon cas,
entenen i aprofiten la seva presencia en unes llicenciatures com Romániques
i Hispárliques. Adhuc molts d'ells d'aquest passat curs s'han espantat quan
han conegut la recessió d'aquesta presencia en els nous plans d'estudi de
Filologia Hispánica de la Universitat Complutense de Madrid.

El que jo voldria també és insistir en la presencia del catalá en aquestes
dues especialitats. Penso, d'una banda, que a més de la seva lógica, té Popor-
tunitat doble d'oferir als futurs especialistes i ara ja ciutadans una informació
amb la qual corregir possibles reticéncies (per tant, acabar de corregir Pespec-
tre histórico-cultural espanyol), i de sistematitzar la presencia del catalá fora
del seu domini (encara que es preveuen llicenciatures de Filologia Catalana a
les universitats espanyoles de fora del domini catalá, així a la Universitat
Complutense de Madrid, cal calcular la seva rendibilitat i si tal com van les
coses a la política universitaria i amb la justificació negativa d'aquella, si aixó
no podria determinar la seva desaparició passat qualque temps). I, d'una altra
banda, crec oportú potenciar l'estudi de la llengua i literatura catalanes en el
marc de dos deis seus espais filológics naturals, el románic i l'hispánic, per
abastar noves i contrastives perspectives sobre la nostra materia, convernut
com estic —és la meya opinió i potser sols l'assisténcia aquests dies a les
sessions de literatura del nostre colloqui comenta a modificar-la— que la
recerca filológica catalana ha insistit en una justificada verticalitat, desatenent
gradualment, pera, el vessant horitzontal i comparatiu de tan forta i rendible
tradició en la nostra disciplina.
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I una darrera qüestió. Acabem de parlar sobre com han anat.canviant les
expectatives del catalá i cara al catalá a Madrid. Potser ens caldria una
consideració com a classe intellectual involucrada en la normalització del fet
cultural catalá i també pels nostres interessos investigadors. Cal entendre
Madrid com un centre de gestió administrativo-cultural pel qual encara passen
molts trámits que ens interessen, com un mostrador pel qual passa molt de
públic madrileny i no madrileny i no espanyol, i aixó ho ha entés molt bé
l'Honorable Sr. Gomis, i també com a cruilla cultural i histórica on resta,
entre tanta varietat, material catalá. «Cal desdramatitzar Madrid», aquest seria,
potser, l'eslógan. Ésser més pragmátics en aquest sentit, aquesta és la meya
proposta, i em permeto dir-ho perqué sento que entre nosaltres hi ha qui
encara no ho és. Deixarem de banda els aspectes administratiu i publicista. En
cenyir-nos al tercer punt esmentat, trobem motius per comptar amb aquella
seu. Per raons diverses, com ara la desamortització o l'intercanvi Huid d'inici
de regle, a la Biblioteca Nacional, Escorial, Academia de la Historia, Ateneo
... es troben importants fons bibliográfics que nosaltres voldríem reagrupar
com a part del sollicitat Projecte de Recerca. Pel que fa als documents
medievals, podria haver-hi sorpreses significatives perqué, com a ressó deis
antics catálegs, continuen apareixent com a documents llemosins textos que
caldria revisar. El que es tracta, doncs, és d'una doble invitació, a favor de la
recerca i d'una reconsideració íntima i personal.

Si, sense treure'ns la história de sobre, no aprofitem la nova perspectiva,
aquest nou gran zero que no ho és tant per tenir a l'abast un significatiu
suport, haurem perdut el dret a parlar de certs conceptes com ara convivén-
cia, cosmopolitisme, fins i tot rigor científic. Sols una anécdota: el curs
passat, una alumna de cinqué curs de Filologia Hispánica va triar estudiar
certs aspectes del Tirant lo Blanc per al seu treball de crítica que sota la
nostra guia va anar portant-la a lectures de Ramon Llull, Ramon Muntaner,
Curial e Güelfa 	 Avarwat el curs va venir al despatx, amb la desolació als
ulls i l'enuig als llavis: o l'havien estafada els qui no li havien donat fins
llavors aquella informació o era ella, que va per medievalista, qui s'havia
pogut estar tranqualament al marge de tot aquell món. Certament alguns
professors d'Hispániques els estafen, als alumnes, i no es pot fer altra cosa
que ampliar informació on aquells la tanquen. Amb el segon dubte, peró,
tenim el deure de facilitar l'accés al món elidit. La romanística, la hispa-
nística, la iberoromanística en altres ámbits universitaris són plataformes
idónies per a aquest fi al temps que, insisteixo, la nostra matéria guanyará
horitzons.
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Quadres

Cercle Catalá: Pina d'Espanya, 6, E-28008 Madrid.
Ensenyament: Llengua Catalana, nivells B, C, C — per a catalanoparlants

(quatre grups).
Professorat: Una piala de professora contractada; una piala de bibliotecária

que actua com a professora de suport.
Nombre d'alumnes (curs 1993-1994): 60
Des de: 1984-1985 (gairebé des de 1955, any de la fundació s'han vingut

donant classes).

Delegació de la Generalitat de Catalunya: Carrer Montalbán, 9, E-28014
Madrid.

Ensenyament: Llengua Catalana. Adults: nivells A-1 (dos grups), B (dos
grups), C, D. Nens: cicle inicial, mitjá, superior (dos grups), batxillerat.

Professorat: Quatre places de professores seleccionades i contractades pel
Departament de Política Lingüística i pel Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.

Nombre d'alumnes (curs 1993-1994): 165.
Des de: 1993-1994.

Escola Oficial d'Idiomes / Departament de Catalá: Carrer Jesús Maestro, s/n,
E-28003 Madrid.

Ensenyament: Llengua Catalana, cinc nivelles (set grups).
Professorat: Dues places de Professores Agregades d'Escoles Oficials d'Idio-

mes — Llengua Catalana.
Nombre d'alumnes (curs 1993-1994): 120.
Des de: 1984-1985.

Universitat Complutense de Madrid / Departament de Filologia Románica /
Facultat de Filologia (Edifici B): Ciutat Universitária, E-28040 Madrid.

Ensenyament:
Nous Plans d'Estudi:

Filologia Catalana I i II (ler i 2n cursos de Filologia Románica, branca
alternativa o obligatória, dotze crédits) (un grup);
Literatura Catalana (4rt/5é cursos de Filologia Románica, branca alterna-
tiva, dotze crédits).
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Plans d'Estudi a extingir:
Lingüística Catalana (4rt curs de Filologia Románica, optativa) (un grup);
Literatura Catalana (5é curs de Filologia Románica, optativa) (un grup);
Llengua i Literatura Catalanes (5é de Filologia Hispánica — Lingüística,
obligatória) (dos grups);
Literatura Catalana (5é curs de Filologia Hispánica — Literatura, obliga-
tória) (tres grups).
(Cal comptar amb els continguts de Llengua i Literatura Catalanes en les
assignatures generals de Filologia Románica en els antics i els nous Plans
d'Estudi).

Professorat: Una piala de Professor Titular de Filologia Catalana; part dels
grups és atesa per Professors de Filologia Románica.

Nombre d'alumnes (curs 1993-1994): 220.
Des de: 1969-1970.

Universitat Nacional d'Educació a Distáncia / Departament de Filologia
Clássica / Facultat de Filologia: Carrer Senda del Rey, s/n, E-28040
Madrid.

Ensenyament: Llengua i Literatura Catalanes — I, II i III (optativa de
Filologia).

Professorat: Una pina de Professora Titular de Filologia Catalana.
Nombre d'alumnes: 97
Des de: 1990-1991.




