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Sobre les perspectives del catalá
a les universitats de fora de Catalunya'

La meya salutació personal als assistents a aquest dese CoFloqui de l'Asso-
ciació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. L'Associació ha fet
camí des d'aquell primer Co • oqui Internacional d'Estrasburg, l'any 1968,
en el qual jo mateix vaig intervenir, indirectament, proporcionant un infor-
me sobre la campanya pel catalá a les escoles i als mitjans d'informació que
s'havia fet pública l'any 1963.

També porto una salutació collectiva de la Comissió de Lectorats de
Catalunya. Una Comissió que enguany ha acomplert un dels objectius que va
lligat a la unitat lingüística de totes les terres de parla catalana. I és el de la
constitució d'una Comissió Mixta entre la nostra Comissió i els representante
oficials de les Universitats de Valencia, Castelló, Alacant i les Illes Balears. El
dia 25 de maig de 1994 es va fer a Barcelona la primera trobada formal, i la
segona tindrá lloc, dins els Premis d'Octubre, a Valencia, com ho fan els
Departaments de Catalá, i les Associacions de Catalanística.

Malgrat que aquesta Comissió és purament informativa, a vostes no se'ls
escapa la importáncia del fet que ens ha de conduir a relacions més estables.

Catalunya té lectorats a 56 universitats del món, coberts per gent jove
escollida d'entre els millors, i amb unes generoses tutories de professors
estrangers, que entenen la llengua catalana com una riquesa lingüística i
cultural irrefutable.

Encara que la Comissió inició el seu mandat parlamentari l'any 1987, la
projecció del catalá al món ha estat un esforÇ deis nostres pioners, als quals
encara hem de retre el degut homenatge amb la publicació d'un llibre blanc
sobre l'ensenyament de la llengua catalana al món: académic i no académic.
Certament, hi ha un centenar de llocs més on es fa catalá per compte propi,
sigui en departaments de lingüística, sigui en instituts, escoles de traducció i
casals catalans distribuits arreu del món. I en llocs fins ara ben insólits, com
poden ser les delegacions de l'Instituto Cervantes amb els quals el Comissa-
riat de Promoció Exterior del Catalá intenta una relació profitosa, a partir

En el moment de redició d'aquestes Actes (1995), la Comissió de Promoció de l'Ensenyament
del Catala a les Universitats de fora de PÁmbit Territorial de Catalunya ha publicat el treball
«Objectius, condicions i propostes de la Comissió en relació a les ajudes a les Universitats
interessades en la contractació de lectorats de llengua, literatura i civilització catalanes (curs
1996-1997), que actualitza el document que consta a l'apéndix 1: «Alternatives».
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d'una reunió tinguda amb el seu Director, Sr. Nicolás Sánchez Albornoz, el
26 de maig d'enguany.

Vostés saben que el juliol de 1993 la Comissió de Lectorats va publicar
un document titulat «Alternatives que la Comissió de Lectorats ofereix a les
universitats estrangeres», en el qual es proposaven una serie de modalitats de
lectorats.

Aquella publicació fou profusament distribuida i despertó un interés
académic inusual. L'any passat vam tenir una trentena de peticions. Peró la
crisi económica mundial, que també ha afectat Catalunya, no ha permés
satisfer aquestes 'loables i interessants peticions. I la devaluació de la pesseta
ha posat en perill els lectorats actuals. Era, doncs, del tot urgent una reflexió
sobre el futur dels lectorats.

El debat s'iniciá el febrer d'aquest any i es plantejaren com a qüestions
importants: el de la condició curricular del catalá a les universitats estrangeres
amb lectorats; l'estimulació als departaments on es fa catalá per tal de crear
una infraestructura sólida i duradora, i l'aportació económica que les uni-
versitats amb lectorats de catalá haurien d'assumir, ates que el catalá no deixa
de ser un enriquiment per a les ofertes dels seus plans d'ensenyament.

Després de profitosos debats, en el plenari de la Comissió del 26 d'abril
d'enguany s'establí un acord, que llegeixo:

Assolir que les universitats estrangeres, on hi ha hagut lectors amb el suport de la Comissió
de Promoció de l'Ensenyament del Catalá a les universitats de fora de l'ámbit territorial de
Catalunya o les altres que ho sollicitin, assumeixin, en un temps acordat, la (lengua, la
literatura i altres aspectes de la cultura catalana com a part integrant del pla d'estudis de
titulacions ofertes per aquestes universitats, tant si ás als departaments de filologia románica,
com als d'hispániques, de llengües modernes, etc., i que, també en un temps acordat,
aquesta labor pedagógica pugui ser exercida per un professor numerari o el seu equivalent
de la mateixa universitat, que tingui, entre les seves funcions, la de l'ensenyament de la
llengua i de la cultura catalanes. Aquests són, a parer de la Comissió, els dos objectius que,
en endavant, hauria de ser indispensable de considerar en iniciar qualsevol negociació per
donar supon a la creació d'un lectorat.'

I en un altre moment del nou escrit «Alternatives actualitzades»
(26/4/94) que féu públic l'acord esmentat es diu:

Com que els apendixs es reprodueixen textualment, aquesta citació s'haurá de repetir dues
vegades.
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La universitat beneficiaria haurá d'intentar finanlar un percentatge del cost global (del
lectorat), en funció de les seves possibilitats. Inicialment, aquest percentatge no hauria
d'ésser inferior al 50 'Yo.

L'acord es refereix, fonamentalment, a la necessitat de situar la llengua
catalana al rang académic que li correspon pel seu paper cultural al món i per
la situació d'oficialitat a l'Estat espanyol, al si de tres comunitats institucio-
nals.

Aquesta és l'exigéncia que, amb tota la flexibilitat que calgui, des de la
Comissió es demanará abans d'iniciar un nou lectorat.

I com que aixó era impossible negociar-ho per al curs 1994-1995, la Co-
missió decidí prorrogar per un any més els lectors que acabaven —amb
l'acceptació prévia dels mateixos lectors i de les universitats que els acollien—,
i es decidí no fer altra convocatória que la necessária per cobrir provisional-
ment i durant un any, els llocs que per una raó o altra quedessin vacants.
Aquests llocs s'han intentat cobrir amb els aspirante a lectors més ben
col• ocats en anteriors convocatóries.

Per sintetitzar i ordenar la meya comunicació i el possible debat, tractaré
per separat les tres més importante qüestions:

El catalá curricular;
La incentivació d'ofertes per tal d'interessar les universitats i els possibles
alumnes de catalá;

3. L'aportació que esperem de les universitats, en el cas que les nostres
ofertes les entenguin raonables, i a la vegada susceptibles de millorar la
seva própia oferta pública.

1 El catalá curricular

L'interés és situar la llengua catalana al pla d'estudis ofert per cada universitat
que tingui interés pel catalá.

Ja sabem que els caps o responsables deis departaments on s'ha fet, i es fa
catalá, hi tenen interés, altrament no es faria. Peró ara cal que interessi
institucionalment la universitat i que aquesta prengui una decisió. Malgrat els
esforÇos que han fet molts d'aquests professors, aixó no ha estat suficient per
aconseguir-ho. La Comissió creu que som nosaltres els responsables d'impul-
sar aquest pas considerable que volem fer. I és ben ciar que necessitarem tota
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l'ajuda possible per part deis professors estrangers interessats i -molts d'ells
estretament vinculats a la nostra llengua i a la nostra cultura.

És per aquest motiu que a l'acord s'hi afegeix com a necessitat que la
universitat nomeni un professor encarregat fonamentalment d'aquests estudis,
al qual nosaltres podríem ajudar amb els nostres lectorats. De fet existeix
aquest professor encarregat, peró ho és en la majoria dels casos a títol,
gairebé, de bona voluntat. Hi ha un motiu important en aquesta proposta i
és el de crear escola.

Per iniciar aquesta vasta operació de rang académic el primer que calia era
aconseguir informació fidedigna de les 56 universitats on tenim lectors.
Certament que a través de les tres o quatre memóries anuals que el lector está
obligat a enviar i la Comissió a avaluar, teníem dades sobre l'actuació del
lector i l'afluéncia d'estudiants, peró ens mancaven dades de les universitats.
Sobretot les que fessin referéncia al perfil de cada universitat, i no només per
saber la situació del catalá, sinó per saber quina mena de lectorat o lector
seria més interessant per cada universitat en interés dels lectors i de la própia
universitat. I dades de com funciona l'ensenyament universitari als diferents
paisos on tenim lectors.

A tal fi es confegí el que hem anomenat «Enquesta al lector», que consta
de les següents parts:

dades sobre la universitat;
dades sobre el lector;
dades sobre els alumnes;
dades sobre la relació entre els lectors i les universitats;
dades sobre la situació del catalá a cada universitat;
dades sobre la projecció externa del lectorat;
dades sobre altres relacions deis lectors:
— Catalanística, Casals, Ambaixadors, Cervantes
dades históriques.

En aquests moments (setembre de 1994) hem rebut 26 respostes amb un
contingut abundós de dades i fins i tot de suggeriments, que la Comissió ja
ha examinat.

Ens hem adonat que hi ha una certa comprensió per part dels respon-
sables deis departaments, peró la Comissió opina que ara ens falten les
valuoses dades que ens poden proporcionar aquestes persones i, sobretot, la
seva opinió sobre el camí flexible que la Comissió hauria de seguir per
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aconseguir aquests objectius. En aquest sentit ara preparem un reduit qüestio-
nari cara als tutors, que els enviarem.

També disposem, ja, d'alguns informes sobre l'opinió global de com
caldria que fossin els lectorats a Alemanya, Gran Bretanya, América del
Nord, Itália, Romania, i FranÇa (referit a la Catalunya Nord). I sobre algunes
ciutats importante com París i Roma, per coordinar, potenciar esforlos, i a la
vegada reduir energies.

Amb tot aixó intentarem dur a terme aquesta feina. La que la Comissió
considera la més important: la del catalá incorporat als currícula universitaria.

2 La incentivació d'ofertes
per tal d'interessar les universitats i els possibles alumnes de catala

La nostra oferta principal continua essent la deis lectorats amb dedicad ó
exclusiva, que hauríem de tenir un termini fixat fins que la mateixa uni-
versitat cregués que li podria ser rendible assumir aquesta responsabilitat.

Els lectorats amb dedicació parcial, el que abans en déiem encárrecs de
curs, que voldríem prodigar i que serien el refor9 que la Comissió podria
proporcionar als professors, és a dir, a les universitats que assumissin la
responsabilitat de l'ensenyament de la llengua i de la cultura catalanes.

I aprofitant les bones relacions que ara tenim amb la Direcció General de
Cooperación Cultural y Científica oferim, amb majors garanties d'aconseguir-
los, els lectorats mixtos catalá-espanyol, que han de permetre al catalá una
major audiéncia, i a les universitats un estalvi.

També incloem els lectorats d'intercanvi que són, en definitiva, un acord
entre universitats, en el qual la Comissió pot oferir poc. Amb una variant
que seria el lectorat d'interés económico-comercial més vinculat al departament
de llengües modernes, de traductors i d'intérprets, d'indubtable futur.

Insistim amb els lectorats doctorands, de recerca i de postgrau que poden
representar per al lector un lectorat de dedicació parcial, i la possibilitat
d'ampliar coneixements; i per a les universitats una vinculació més académica
amb els lectors, i una major cobertura de les seves ofertes.

Finalment oferim el lectorat patrocinat per espansors, que és un tema que
ara no s'ha de tractar en aquest moment, perqué involucra altres ámbits. Peró
també d'indubtable futur.

Aquestes són les nostres ofertes quant a menes de lectorats.
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Pera sabem que moltes vegades, per molt temptadores que siguin les
ofertes, l'afluéncia d'alumnes als lectorats no és fácil. Hi ha d'haver d'una
banda una incentivació deis possibles alumnes per augmentar-ne l'afluencia.

La Comissió pensa posar en marxa una campanya de promoció que
oferirá a les universitats. I sobretot la Comissió estudiará en cada cas qué
caldria fer, sobretot amb una major relació amb els tutors deis lectors.

De l'altra banda, cal estudiar i racionalitzar l'oferta de beques i estades a
Catalunya, que s'haurien d'integrar dins les ofertes que, amb normalitat, fan
les universitats estrangeres.

3 L'aportació que esperem de les universitats,
en el cas que les nostres ofertes les entenguin raonables,
i a la vegada susceptibles de millorar la seva própia oferta pública

Si pretenem que el catalá sigui part integrant deis plans d'estudi de cada
universitat, com qualsevol llengua normal d'un país normal, si desitgem que
cada universitat destini professorat propi a l'ensenyament de la llengua i de la
cultura catalanes, si les persones que han fet de tutors o d'enllacos entre les
universitats i la Comissió advoquen per nosaltres al 	 si deis claustres
universitaris, ens sembla que, com a primera etapa, aquesta podria ser una
important aportació, per part de les universitats on ja tenim lectors.

És cert que en les «Alternatives actualitzades» es demana una aportació
económica de les universitats en les despeses globals. Pera aquesta petició
haurá de ser molt flexible en les universitats que ja tenen lector i que situin
el catalá on tots desitgem. Aquest canvi académic és el que la Comissió valora
més.

Una altra cosa será el cas de les noves peticions que tenim en cartera i les
que es puguin produir en les quals les aportacions haurien de ser com a
mínim el 50 % de les despeses globals, a part de l'acompliment de les condi-
ciona académiques ja esmentades.

Per acabar: podríem dir que som a l'inici d'una vasta operació que la
Comissió ha elaborat amb illusió i rigorositat. Ens cal, per continuar enda-
vant, el parer de tots els implicats, les seves propostes, la seva ajuda. La
nostra posició no és una posició tancada, és una posició oberta al diáleg i
factible de modificar si trobem alternatives més raonables.

Ens será indispensable que a inicis de 1995 renegociem els nostres 56

lectorats, atés que abans del mes de maro ens cal haver convocat i escollit els
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nous lectors per als lectorats que preceptivament acaben la seva vigencia
reglamentária.

La paraula, sobre la situació que es desitja per al catalá, la tenen les uni-
versitats. La Comissió será molt sensible als suggeriments que se'ns facin,
quant el temps d'implantació de les mesures academiques que els demanem,
i sobre les possibles condicions económiques.

Apéndix 1:

Alternatives que la Comissió de Promoció de l'Ensenyament del Catalá a
les Universitats de fora de l'Ambit Territorial de Catalunya (Comissió de
Lectorats) ofereix a les universitats estrangeres, en relació a les peticions de
lectorats de catalá. (Aprovades per la Comissió en la sessió plenária del 20-
7-1993 i actualitzades en la sessió plenária del 26-4-1994).

La creixent demanda de cursos de catalá a les universitats estrangeres i
l'increment anual pressupostari que representen per al govern de Catalunya
els nous lectorats, limiten, cada vegada més, les possibilitats de tramitar noves
peticions.

És cert que hi ha universitats que, després d'uns anys de fer cursos de
catalá patrocinats per la Generalitat de Catalunya, han anat trobant fórmules
própies, que han alliberat el govern catalá de compromisos financers
mantenint, peró, els seus cursos de catalá i possibilitant la contractació a nous
centres.

Existeix un document actualitzat anualment sobre la Comissió de Lecto-
rats, on s'explica l'origen, l'actuació, l'evolució dels lectorats i la seva situació
actual, que els trametrem cas que ho considerin necessari.

D'ell es dedueix que la principal tasca de la Comissió ha estat l'establi-
ment de lectorats a universitats estrangeres. Tanmateix, aquesta és una
activitat que es realitza a nivell institucional, és a dir, les universitats estrange-
res interessades s'han de posar en contacte amb nosaltres, per tal de negociar
la possible participació de la Comissió en el seu lectorat. En general, aquests
lectorats mai no s'estableixen per peticions particulars dels lectors ja existents
o per interessos particulars d'algun professor. Cal un acord institucional de la
universitat.

Tot i així, la Comissió de Lectorats, en la seva sessió plenária del 26-4-
1994, acordó, després de diferents debats, quins havien de ser els objectius
fonamentals deis nostres lectors, el 1994, i que són els següents:



424
	

Joan Colomines i Puig

Assolir que les universitats estrangeres, on hi ha hagut lectors amb el supon de la Comissió
de Promoció de l'Ensenyament del Catalá a les Universitats de fora de l'Ambit Territorial
de Catalunya o les altres que ho sollicitin, assumeixin, en un temps acordat, la llengua, la
literatura i altres aspectes de la cultura catalana com a pan integrant del pla d'estudis de
titulacions ofertes per aquestes universitats, tant si és als departaments de filologia románica,
com als d'hispániques, de Ilengiies modernes, etc., i que, també en un temps acordat,
aquesta labor pedagógica pugui ser exercida per un professor numeran o el seu equivalen
de la mateixa universitat, que tingui, entre les seves funcions, la de l'ensenyament de la
llengua i de la cultura catalanes. Aquests són, a parer de la Comissió, els dos objectius que,
en endavant, hauria de ser indispensable de considerar en iniciar qualsevol negociació per
donar supon a la creació d'un lectoras.

Així mateix, la Comissió de Lectorats ha estudiat algunes alternatives
complementáries als lectorats de dedicació exclusiva i als de dedicació parcial,
per correspondre a l'interés creixent de les universitats estrangeres. Amb la
possibilitat que anualment en les revisions contractuals puguin, si hi ha
recursos suficiente, modificar-se.

En aquests moments, la Comissió té establerts dos tipus principals de
lectorats:

A Lectorat de cataki amb lectors de dedicació exclusiva

És aquell en el qual la dedicació del lector a la universitat de destinació és a
temps complet: entre 12 i 16 hores de docéncia setmanals de llengua, litera-
tura i cultura catalanes, a més d'activitats de promoció del catalá (organització
de seminaris, conferéncies, jornades, etc.) i tutories i altres activitats que li
siguin encarregades per la universitat, d'acord amb la Comissió. La selecció
d'aquests lectors es fa per concurs públic, convocat a través del Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i són nomenats al mateix diari pel
Comissionat per a Universitats i Recerca.

El lector es desplaÇa especialment a la universitat de destinació per un
període d'un any, renovable anualment per acord de les parís fins a un
máxim de tres anys.

La universitat beneficiária haurá d'intentar finanÇar un percentatge del
cost global, en funció de les seves possibilitats. Inicialment, aquest percentatge
no hauria d'ésser inferior al 50 %. En tots els casos, la vinculació laboral del
lector s'efectuará sempre amb la universitat, i la Comissió transferirá a la
universitat, anualment, l'import de la subvenció acordada.
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B Lectorats de catalá amb lectors amb dedicació parcial

Estan especialment previstos per a les universitats que volen comentar a
introduir l'ensenyament de la llengua i/o la literatura catalanes, o quan llur
oferta no permet ni justifica un lector amb dedicació exclusiva. Es tracta de
cursos que no arriben a les sis hores de docencia setmanals, per la qual cosa
la Comissió generalment no desplaca cap lector a aquella universitat. La
universitat haurá d'escollir, dins de la seva comunitat científica o área
d'influéncia, una persona qualificada per impartir aquests cursos i que ja
visqui a la regió. La Comissió, un cop aprovat el currículum de la persona
proposada, se'n fará cárrec de la subvenció puntual acordada amb la uni-
versitat, que será liquidada de forma anual.

En el cas de lectors amb dedicació parcial destinats a ajudar a un profes-
sor numerari de la própia universitat que, entre les seves funcions, tingui la
de l'ensenyament de la llengua i de la cultura catalanes, si la universitat no
disposés de cap persona qualificada per a aquesta ajuda, la Comissió estudiará
la possibilitat d'un becari de la própia Comissió que imparteixi l'ensenyament
del catalá. Com que aquest procediment resultará més costós, la universitat
haurá de contribuir en la despesa, que será determinada per mutu acord i
segons cada circumstáncia.

En els dos casos esmentats, la universitat vinculará laboralment el
professor, segons el que disposi la llei vigent del seu Estat.

Hi ha, peró, altres possibilitats pel que fa a l'ensenyament del catalá a les
universitats estrangeres:

C Lectorat mixt catalá-espanyol

Han d'estar previstos en els acords culturals signats entre l'Estat espanyol i
els estats interessats. En aquest cas, les universitats han de fer la sollicitud
directament al govern del seu respectiu país, i/o a l'administració central
espanyola, a través de l'ambaixada espanyola, consolats o agregaduries
culturals, o de la «Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas»,
dependent del «Ministerio de Asuntos Exteriores» (carrer José Abascal, núm.
41, 6a. planta, E-28003 Madrid), per tal que aquest (segons els casos) doti la
placa per a una persona que exerceixi, alhora, les funcions de lector de catalá
i espanyol conjuntament.

En el supósit que una universitat hi estigui interessada, i l'acord cultural
amb Espanya no hi sigui previst, aquesta universitat haurá de sollicitar a la
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seva administració la futura inclusió d'aquest tipus específic de lectorat en la
propera renovació deis acords culturals bilaterals.

La Comissió recomana que, sempre que s'opti per aquest tipus de
lectorat, s'informi préviament la Comissió que, d'acord amb la direcció
general abans citada, pot permetre agilitar aquest trámit.

D Lectorat d'intercanvi

En aquest cas, es tracta d'un acord entre una universitat catalana i una
d'estrangera. La universitat catalana es compromet a trametre un lector de
catalá, i l'altra universitat en trametrá un de l'idioma d'aquell país a la
universitat catalana. La Comissió — si la universitat catalana ho desitja — pot
oferir la seva infraestructura, per tal de seleccionar el lector catalá.

La vinculació laboral i la responsabilitat de les despeses s'establiran per
mutu acord entre les dues universitats que intercanvien lectors, cense inter-
venció de la Comissió.

Una variant d'aquest tipus de lectorat és el lectorat d'interés económico-
comercial, més vinculat als departaments de llengües modernes, de traductora
i d'interprets. En el qual l'ús del catalá vagi orientat predominantment a les
relacions laborals i a la vida económica. I en el qual hi hauria d'haver una
participació activa d'empreses comercials i/o d'organitzacions empresarials.

Aquests models només reben de la Comissió, de moment, un suport
didáctic i de material.

E Lectorat doctorand

En el cas que la universitat de destinació opti per una pina de lector amb la
possibilitat que aquest desenvolupi una tesi doctoral durant la seva permanen-
cia a la institució, a més d'exercir la docencia de la llengua i I la literatura
catalanes a la mateixa universitat, la Comissió seleccionará i nomenará un
lector, per tal que porti a terme aquestes dues funcions.

Per tal que aixó sigui possible, caldrá que la universitat que ofereix la
pina exposi les característiques del tipus de doctorat que pot oferir, que
hauran de ser publicades a les convocatóries anuals que fa la Comissió a
través del Diari Oficial de la Generalitat, generalment dins el mes d'abril.

També caldrá que la universitat vinculi laboralment al lector, segons alló
que disposi la legislació vigent del seu país.
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En aquest cas, la universitat haurá de fer-se cárrec, com a mínim, de la
matrícula i les despeses del programa de doctorat. Així com proporcionar al
lector els avantatges que les universitats disposen per als seus alumnes i
professors, quant a manteniment, habitatge i assegurances. Per la seva banda,
la Comissió buscará finanÇament per a cobrir l'estada i el viatge del lector-
doctorand, mitjanÇant una beca o un ajut de l'administració autonómica de la
Generalitat de Catalunya.

F Lectorat de Recerca i d'Estudi post-grau

En aquell supósit que una universitat estrangera pugui estar interessada a
acollir un llicenciat per a dur a terme un programa de recerca o un estudi de
postgrau, la Comissió seleccionará un lector per tal que imparteixi docéncia
de llengua i cultura catalanes, a més del desenvolupament del seu projecte de
recerca o del seu máster.

Per tal que aixó sigui possible, caldrá que la universitat que ofereix la
placa exposi les característiques del tipus de recerca o d'estudis de postgrau
que pot oferir, i la Comissió tramitará davant de la Direcció General de
Recerca i de la CIRIT la concessió d'una beca segons les bases de les convo-
catóries anuals existents d'aquestes institucions, per part d'algun candidat
interessat.

També caldrá que la universitat vinculi laboralment el lector, segons alló
que disposi la legislació vigent del seu país, i li proporcioni els avantatges
previstos per al lectorat doctorand.

G Lectorat patrocinat per espónsors

Una alternativa que pot permetre la utilització de qualsevol de les ja enume-
rades és la del patrocini o esponsorització. Suggerim dues possibilitats:

Que la universitat demandant gestioni — pel seu compte — la possibilitat
de trobar un patrocini adequat. Aquesta és l'alternativa més factible.
Que la universitat indiqui a la Comissió els noms i les adreces de les
entitats industrials, comercials, bancáries i financeres, fundacions públi-
ques o privades, agregaduries comercials o culturals o consolats, del seu
país a Catalunya, que puguin tenir interés en el patrocini o que puguin
ajudar a aconseguir-lo.
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En aquesta regona opció, un agent especialitzat nostre portaria a
terme tots els trámits i negociacions des de Catalunya, en nom de la
Comissió i de les universitats so •licitants, les quals ho hauran d'autoritzar
per escrit.

En tots els casos, la Comissió tramet bibliografia i altres materials, no
només als seus lectors, sinó també a totes les universitats que imparteixen
cursos de catalá pel seu compte i que ho hagin sollicitat. Lógicament, el
nivell d'aquest ajut bibliográfic i de materials varia segons els casos.

En relació als acords a qué la Comissió pugui arribar amb les universitats
estrangeres, seran per norma general per a tres anys; transcorreguts aquests,
caldrá renegociar els termes de l'acord per a un nou lector, amb el benentés
que la funció de supon de la Comissió és per a la iniciació, la potenciació i
l'estabilització dels ensenyaments de catalá. Per tant, será un criteri general
per a la renovació deis acords la major implicació académica i económica de
les universitats envers els ensenyaments de catalá i les seves despeses globals.

I será, com s'ha dit, una condició indispensable per iniciar un nou
lectorat o prosseguir-ne un d'antic, el fet que la universitat sollicitant
assumeixi, en un temps acordat, el catalá com a part integrant del pla
d'estudis de titulacions que ofereixi la universitat, i que un professor numera-
ri propi de la universitat tingui, entre les seves funcions, la responsabilitat de
l'ensenyament de la llengua, literatura i cultura catalanes, al qual la Comissió
procurará donar l'ajuda que sigui necessária.

Per tal de poder prendre en consideració qualsevol petició que ens sigui
so •licitada, cal enviar una breu memória que indiqui els punts que es detallen
a continuad& així com cal especificar en quin deis tipus de lectorat la
universitat está interessada:

Situació actual de l'ensenyament del catalá a la universitat
Estatus académic del catalá dins del currículum del departament que fa la
sollicitud (optativa dins del currículum, optativa extracurricular, etc.) i
temps que la universitat proposa a la Comissió per tal d'assumir el
compromís que el catalá sigui curricular, i que un professor numerari de
la própia universitat s'encarregui, entre les seves funcions, de la responsa-
bilitat de l'ensenyament de la llengua, literatura i cultura catalanes.
Avantprojecte del programa docent dels cursos.
Nombre d'alumnes previstos.

5. Aportació de la universitat sollicitant (económica, fungible, etc.)
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Subvenció específica que es sollicita de la Comissió.
Dades bancáries del compte on s'hauria de fer la transferéncia de la
subvenció, en cas que finalment sigui atorgada.

8. Currículum del professor que impartiria les classes de catalá, per tal de
ser aprovat per la Comissió, en cas que la proposta del candidat pro-
vingui de la universitat sollicitant.

En el supósit que el model escollit per la universitat no pugui ésser atés
immediatament per part de la Comissió, degut a les seves própies limitacions,
aquesta podrá suggerir altres models de suport indicats en el present escrit.

Barcelona, 26 d'abril de 1994

Apéndix 2:

La Comissió de Promoció de l'Ensenyament del Catalá
a les Universitats de fora de l'Ambit Territorial de Catalunya

Els estudis i I'ensenyament de la llengua, la literatura i la civilització catalanes
tenen una llarga tradició arreu de les universitats i la comunitat científica
d'Europa.

De mica en mica, i incrementats des de 1939 a causa de la insisténcia de
professors catalans exiliats, els estudis de llengua i literatura catalanes van
aconseguir fer-se un lloc en els plans d'estudi de les universitats europees,
destacant la seva importáncia en els programes d'estudis hispánics o románics
o bé, fins i tot, a través de la creació d'assignatures específiques.

L'encoratjadora actualitat internacional dels estudis catalans va provocar
que l'any 1985 el Parlament de Catalunya signés una Resolució, en la qual
instava al govern de la Generalitat de Catalunya a «estudiar i posar en manca
la instrumentació adequada per tal que els estudis de llengua catalana fets a
l'estranger puguin ser homologats amb els que es fan a Catalunya i, d'aquesta
manera, els qui superin les proves a les quals s'hagin sotmés rebin el certifi-
cat, el diploma o el títol oficial corresponent que ho acrediti.»

Es per aixó que, immediatament, es va constituir un grup de treball
integrat per técnics del Departament de la Presidéncia, del Departament de
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Cultura i del Departament d'Ensenyament, per establir els mecanismes
adients per tal de conéixer, de la manera mes ámplia i fiable possible, la
situació de l'ensenyament del catalá a l'estranger i de promocionar-lo.

Aquest grup va elaborar, com a primera tasca, un qüestionari que, a
través del Servei d'Afers Institucionals de la Secretaria General del Departa-
ment de la Presidéncia, es va fer arribar a tot un seguit de centres universita-
ris i d'entitats cíviques i culturals de diversos paisos, dels quals es tenia
coneixement que feien o havien fet ensenyament de catalá. A partir de les
respostes rebudes (66 sobre 272 qüestionaris enviats), de les quals 50 correspo-
nien a universitats estrangeres, es va fer una análisi de la situació de l'ense-
nyament del catalá a l'estranger.

Les respostes van confirmar l'existéncia de dos camps diferenciats:

Aquell que podríem anomenar ensenyament del catalá reglat, el qual
s'ensenya a centres universitaris i forma part d'una reglamentació acadé-
mica alhora que, en general, porta cap a l'obtenció d'una titulació
universitária.
Aquell ensenyament del catalá que podríem anomenar no reglat, el qual
s'imparteix en casals catalans o en altres institucions culturals i que, en
general, no té cap acreditació reconeguda.

En aquest darrer ámbit, el grup de treball va proposar sol•licitar a la
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura que es
responsabilitzés de totes les mesures d'ajut i de promoció que calgués adoptar.
Pel que fa als ensenyaments reglats, va proposar realitzar les actuacions
següents:

Posar-se en contacte amb les universitats catalanes, per estudiar la situació
de les titulacions i les possibles homologacions d'estudis.
Posar-se en contacte amb lectors i professors de catalá a l'estranger, per
recollir la máxima informació.
Organitzar unes primeres jornades per a professors de catalá a l'estranger.
Elaborar programes i convocar exámens de llengua catalana a l'exterior.

Per tal de dur a terme els dos primers punts, així com en general de
consolidar i d'estendre la preséncia de l'ensenyament de la llengua catalana a
nivell universitari fora de Catalunya, el 20 de gener de 1989 es va crear la
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Comissió de Promoció de l'Ensenyament del Catalá a les Universitats de fora de
Territorial de Catalunya (DOGC núm. 948, de 5 de febrer).

Aquesta Comissió está formada, el 1994, per un President, nomenat pel
Govern de Catalunya, per la Direcció General d'Universitats del Departa-
ment de la Presidencia (dues persones), la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura (dues persones), el C.O.P.E.C.
(Consorci Catalá de Promoció Exterior de la Cultura), tres representants del
Consell Interuniversitari de Catalunya, i un Secretari nomenat pel President
de la Comissió, a proposta de la Direcció General d'Universitats del De-
partament de la Presidencia. Aquesta Comissió té cinc funcions definides en
l'esmentada Ordre de creació:

Recollir tota la informació, demandes i suggeriments sobre el manteni-
ment, la creació i la supressió de lectorats de llengua catalana a les
universitats de fora de l'ámbit territorial de Catalunya.
Establir les actuacions necessáries i les prioritats corresponents pel que fa
al suport tecnic i económic als esmentats lectorats de catalá, i encarregar
l'execució i la gestió de les actuacions acordades.
Fixar les prioritats per a la creació, mitjanÇant la fórmula que es consideri
més adequada, de lectorats de Ilengua catalana a les universitats més
reconegudes de fora de l'ámbit territorial de Catalunya.
Actuar com a interlocutor en aquest tema amb altres Administracions
públiques i entitats privades de l'Estat espanyol.

5. Coordinar amb les universitats catalanes, mitjanÇant els seus representants
a la Comissió, les iniciatives, convenis i activitats que aquestes realitzin
en aquest camp.

De les actuacions realitzades per l'esmentada Comissió des de la seva
creació, podem destacar:

Convocatória anual des del «Comissionat per a Universitats i Recerca»,
adscrit al Departament de la Presidencia, per dotar places de lectors de
catalá a les universitats estrangeres, amb les quals la Comissió arriba a
acords concrets.
Diversos ajuts puntuals als cursos de catalá que realitzen diferents
universitats, d'acord amb les sollicituds rebudes i la posterior negociació.
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Ajut material constant, d'acord amb uns barems establerts per la Direcció
General de Política Lingüística del Departainent de Cultura i aprovats
per la Comissió.
Intent de clarificar, amb el «Ministerio de Asuntos Exteriores», quin és el

seu suport als lectorats de catalá a l'estranger en el marc de l'article 3 de
la Constitució Espanyola, la qual estableix l'especial respecte i protecció
de l'Estat envers les altres llengües que no són el castellá.

En aquest sentit, la Comissió s'ha esforlat a mantenir bones relaciona
amb els representants diplomátics de l'Administració espanyola a l'estranger,
i amb els de les institucions públiques d'actuació exterior, sigui la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos
Exteriores, sigui amb l'Instituto Cervantes.

La Comissió té, l'any 1994, un lector amb dedicació exclusiva a les
Universitats d'Oxford, Salford, Manchester, Londres, Bristol, Southampton,
Liverpool, Swansea, Cardiff, Glasgow, Stirling, Strathclyde, Colónia, Bonn,
Hamburg, Leipzig, Freiburg im Breisgau, Bremen, Berlín (Universitat Lliure
i Universitat Humboldt), Heidelberg, Mannheim, Lió, Paris-Sorbonne,
Rennes, Berkeley (Califórnia), La Trobe (Austrália), Grenoble, Tolosa,
Amsterdam, Sásser, Toronto, Copenhaguen, Lisboa, Budapest, Moscou, Sant
Petersburg, Poznan, Bucarest i Cracóvia, i amb dedicació parcial a les
Universitats de Brusselles, Frankfurt am Main, Góttingen, Varsóvia, Siegen,
Wolverhampton, Konstanz, Venecia, Nápols Federico II, Istituto Universita-
rio Orientale de Nápols, Helsinki, Cáller, Braunschweig, Tübingen i Bo-
chum.

Són tantes les peticions que rep la Comissió que aquesta ha hagut
d'ampliar les ofertes a les universitats estrangeres, amb alternatives com-
plementáries a les del finanÇament (vegeu document a part). També cal fer
constar que algunes universitats, tot i haver renunciat a la subvenció, conti-
nuen fent classes de catalá.

També cal dir que hi ha moltes universitats que, des d'un inici, han fet
classes de catalá pel seu compte, com ho fan molts casals catalans repartits pel
món. Duem comptabilitzats uns 150 llocs on es fa catalá, als cinc continents.

Tot i així, la Comissió de Lectorats, en la seva sessió plenária del 26-4-
1994, acordó, després de diferents debats, quins havien de ser els objectius
fonamentals dels seus lectorats, el 1994, i que són els següents:
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Assolir que les universitats estrangeres, on hi ha hagut lectors amb el suport de la Comissió
de Promoció de l'Ensenyament del Catalá a les Universitats de fora de l'Ambit Territorial
de Catalunya o les altres que ho sollicitin, assumeixin —en un temps acordat— la Ilengua,
la literatura i altres aspectes de la cultura catalana, com a part integrant del pla d'estudis de
titulacions ofertes per aquestes universitats, tant si és als departaments de filologia románica
com als d'hispániques, de llengües modernes, etc., i que —també en un temps acordat-
aquesta labor pedagógica pugui ser exercida per un professor numerari (o el seu equivalen)
de la mateixa universitat, que tingui entre les seves funcions la de l'ensenyament de la
Ilengua i de cultura catalanes. Aquests són, a parer de la Comissió, els dos objectius que, en
endavant, haurien de ser indispensables de considerar en iniciar qualsevol negociació per
donar supon a la creació d'un lectorat.

És important remarcar que la creació o suport d'aquests lectorats té una
doble funció: per una banda, l'ensenyament de la llengua i la literatura, així
com dels aspectes de la cultura catalana; i per l'altra, la seva participació en
accions de promoció, projecció i difusió culturals catalanes.

Pel que fa al tercer punt de les propostes del grup de treball format al
Parlament de Catalunya, les primeres «Jornades de Catalá a l'Estranger» es
van organitzar a Mallorca l'any 1987. A partir de 1988, la Direcció General
de Política Lingüística del Departament de Cultura i la Direcció General
d'Universitats del Comissionat per a Universitats i Recerca han anat orga-
nitzant anualment aquestes jornades, amb una participació mitjana de 30
professors, i amb l'objectiu de formar i informar els professors de catalá que
exerceixen fora del domini lingüístic, i que tenen poques possibilitats d'estar
en contacte amb altres professionals de l'ensenyament del catalá. Fins a 1994
s'han dut a terme a Olot i a Andorra.

Així mateix, pel que fa al quart i darrer punt de les propostes de l'esmen-
tat grup de treball, relatiu a l'elaboració del programa i a la convocatória
d'exámens de llengua catalana, aquesta va ser una de les actuacions en-
carregades específicament a la Direcció General de Política Lingüística del
Departament de Cultura.

Les diverses gestions fetes en aquest sentit per l'esmentada Direcció
General han redundat en la creació d'un Certificat International de Catalá
(CIC), que estableix un nivell de coneixements i de domini de la llengua
catalana per a aprenents estrangers no residents als paisos de llengua catalana.

El CIC pretén garantir que l'aprenent assoleixi un grau de competéncia
de la Ilengua oral i escrita que li permeti comunicar-se, de manera efectiva, en
qualsevol situació de comunicació quotidiana, durant la seva estada a les
terres de Ilengua catalana. Hauria de poder entendre i participar en converses
de la vida quotidiana a una velocitat normal, i ser capas de formular comuni-
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cacions simples (oralment i per escrit) usant el material lingüístic de qué
disposa.

Els objectius i els continguts d'aprenentatge s'han definit seguint les
directrius del Consell d'Europa. Un cop implantat el CIC, ha estat incorpo-
rat amb plenitud de drets a ALTE («Association of Language Testers in
Europe»), principal organisme europeu en aquest camp, del qual formen part
la Universitat de Cambridge, l'Institut Goethe, l'Alianca Francesa, l'Institut
Cervantes, etc. D'altra banda, la Direcció General de Política Lingüística
dóna suport a la «International Certificate Conference», per a la realització de
les proves del seu certificat de catalá, que es duen a terme a Franca i Alema-
nya.

A més de tot el que hem exposat, la Comissió, a través de la Direcció
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, ha anat trame-
tent periódicament una enquesta, per tal d'establir amb exactitud la situació
real dels estudis de catalá; existeix una publicació que recull aquestes dades,
que s'actualitza biennalment.

També el 1994 la Comissió ha tramés a tots els seus lectors una enquesta
prou completa per tal d'obtenir dades actualitzades sobre les universitats que
tenen lectors, els seus perfils académica, la seva disposició en l'acceptació del
catalá com a llengua curricular, i la resta deis seus acords aprovats per la
Comissió el 16. 4. 1994, consignats en aquest mateix escrit.

Així mateix, a partir del mes de maro de 1991, la Comissió ha iniciat la
publicació periódica del FIL (Full Informatiu del Lector), la qual es tramet
periódicament a tots els centres de fora de l'ámbit territorial de Catalunya on
s'ensenya el catalá, i que pretén ser un punt de contacte, d'informació i de
coneixement entre la Comissió i totes aquelles persones arreu del món
interessades en el catalá, especialment els lectors, les associacions de catala-
nística i els casals catalans on es fan classes de catalá.

D'altra banda, la Comissió, per tal de donar suport a qualsevol tipus
d'iniciativa pel que fa a la promoció i/o el suport de la llengua i la cultura
catalanes arreu del món, s'ha afiliat com a membre protector de totes les
associacions de catalanística existents, les quals són:

L'Anglo-Catalan Society (ACS).
L'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC).
L'Associazione Italiana di Studi Catalani (AISC).
La Deutsch-Katalanische Gesellschaft (DKG).
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La North-American Catalan Society (NACS).
L'Association FranÇaise de Catalanistes (AFC).

En resum, es pot fer una valoració positiva de la tasca realitzada per la
Comissió fins ara. Ha donat uns resultats realment encoratjadors, els quals
conviden a continuar en aquesta línia en un futur, esmercant-hi tots els
esforcos (vegeu evolució de lectors actualitzada, des del curs 1987-1988).

Barcelona, juny de 1994

Apéndix 3:

Evolució deis Lectorats de cataliz a universitats estrangeres
per cursos académics

Lectorats (a temps sencer): Financats en la seva totalitat per la Comissió
de Lectorats. El lector, que surt per concurs públic convocat al DOGC,
destina, com a mínim, 12-14 hores a la docéncia setmanal, més les
tutories i les activitats de promoció que organitza.

Lectorats (a temps parcial): Universitats que només imparteixen 2-4 hores
de docéncia setmanal, és a dir, un curs o dos a l'any, com a máxim.
Escolleixen elles mateixes una persona capacitada per impartir aquests
cursos dins la seva comunitat científica i la Comissió de Lectorats, prévia
acceptació del currículum del professor en qüestió, envia a la universitat
l'import necessari per cobrir la seva contractació.

Curs 1987-1988:

Lectorats (sencers): O.
Lectorats (parcials): 8 (Alemanya: 5 —Berlín, Güttingen, Konstanz,
Passau, Colónia—; Bélgica: 1 —Brusselles—; CEI: 2 —St. Petersburg,
Moscou).
Total: 8
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Curs 1988-1989:

Lectorats (sencers): 4 (Gran Bretanya: 3 —Oxford, Manchester, Salford—;
Alemanya: 1 —Bremen—).
Lectorats (parcials): 12 (Alemanya: 6 —Berlín, Gatingen, Konstanz,
Passau, Colónia, Bielefeld—; Bélgica: 1 —Brusselles—; Franca: 1 —Lió—;
Itália: 1 —Siena—; USA: 1 —Buffalo—; CEI: 2 —St. Petersburg, Moscou).
Total: 16

Curs 1989-1990:

Lectorats (sencers): 8 (Gran Bretanya: 6 —Oxford, Manchester, Salford,
Londres, Bristol, Southampton—; Alemanya: 1 —Bremen—; Franca: 1

Lectorats (parcials): 14 (Alemanya: 7 —Universitat Lliure de Berlín,
Universitat Humboldt de Berlín, Góttingen, Konstanz, Passau, Colónia,
Bielefeld—; Bélgica: 1 —Brusselles—; Itália: 1 —Siena—; Polónia: 2
—Poznan, Cracóvia—; USA: 1 —Buffalo—; CEI: 2 —St. Petersburg,
Moscou).
Total: 22

Curs 1990-1991:

Lectorats (sencers): 17 (Gran Bretanya: 9 —Oxford, Manchester, Salford,
Londres, Bristol, Southampton, Liverpool, Swansea, Cardiff—; Alemanya:
4 —Bremen, Hamburg, Colónia, Bonn—; Franca: 1 —Lió—; Hongria: 1
—Budapest—; Polónia: 1 —Poznan—; USA: 1 —Califórnia, Berkeley—).
Lectorats (parcials): 16 (Alemanya: 7 —Universitat Lliure de Berlín,
Universitat Humboldt de Berlín, Góttingen, Konstanz, Passau, Siegen,
Bielefeld—; Bélgica: 1 —Brusselles—; Iugoslávia: 1 —Zagreb—; Polónia: 3
—Cracóvia, Varsóvia, Lódz—; Argentina: 1 —Rosario—; CEI: 2 —St.
Petersburg, Moscou; Gran Bretanya: 1 —Bradford—).
Total: 33

Curs 1991-1992:

Lectorats (sencers): 25 (Gran Bretanya: 9 —Oxford, Manchester, Salford,
Londres, Bristol, Southampton, Liverpool, Swansea, Cardiff—; Alemanya:



El catalá a les universitats de fora de Catalunya 	 437

6 —Bremen, Hamburg, Colónia, Bonn, Leipzig, Freiburg im Breisgau—;
FranÇa: 3 —Lió, París, Rennes—; Canada: 1 —Toronto—; Dinamarca: 1

Copenhaguen—; Hongria: 1 —Budapest—; Polónia: 2 —Poznan,
Cracóvia—; USA: 1 —Califórnia, Berkeley—).
Lectorats (parcials): 14 (Alemanya: 4 —Góttingen, Konstanz, Passau,
Siegen—; Bélgica: 1 —Brusselles—; Iugoslávia: 1 —Zagreb—; Polónia: 1
—Varsóvia—; Argentina: 1 —Rosario—; CEI: 2 —St. Petersburg, Moscou;
Gran Bretanya: 2 —Bradford, Wolverhampton—; Itália: 2 —Venécia,
Nápols Federico II—).
Total: 39

Curs 1992-1993:

Lectorats (sencers): 37 (Gran Bretanya: 13 —Oxford, Manchester, Salford,
Londres, Bristol, Cardiff, Swansea, Southampton, Queen's de Glasgow,
Liverpool, Glasgow, Stirling, Strathclyde—; Alemanya: 10 —Bremen,
Hamburg, Colónia, Bonn, Leipzig, Freiburg im Breisgau, Universitat
Lliure de Berlín, Universitat Humboldt de Berlín, Heidelberg, Mann-
heim—; FranÇa: 4 —Lió, París, Rennes, Grenoble—; Canada: 1 —Toron-
to—; Dinamarca: 1 —Copenhaguen—; Portugal: 1 —Lisboa—; Hongria: 1

Budapest—; Polónia: 2 —Poznan, Cracóvia—; Rússia: 1 —Moscou—;
Romania: 1 —Bucarest—; USA: 1 —Califórnia, Berkeley—; Austrália: 1

La Trobe—).
Lectorats (parcials): 19 (Alemanya: 7 —Gbttingen, Konstanz, Passau,
Siegen, Braunschweig, Tübingen, Bochum—; Bélgica: 1 —Brusselles—;
Iugoslávia: 1 —Zagreb—; Polónia: 1 —Varsóvia—; Argentina: 1 —Rosa-
rio—; Rússia: 1 —St. Petersburg—; Gran Bretanya: 1 —Wolverhampton—;
Itália: 4 —Venécia, Nápols Federico II, Nápols Istituto Orientale,
Cáller—; Finlándia: 1 —Helsinki—; Suécia: 1 —Uppsala—).
Total: 56

Curs 1993-1994:

Lectorats (sencers): 40 (Gran Bretanya: 12 —Oxford, Manchester, Salford,
Londres, Bristol, Cardiff, Swansea, Southampton, Liverpool, Glasgow,
Stirling, Strathclyde—; Alemanya: 10 —Bremen, Hamburg, Colónia,
Bonn, Leipzig, Freiburg im Breisgau, Universitat Lliure de Berlín,
Universitat Humboldt de Berlín, Heidelberg, Mannheim—; Franca: 5
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Lió, París, Rennes, Grenoble, Tolosa—; Canada: 1 —Toronto—;
Dinamarca: 1 —Copenhaguen—; Portugal: 1 —Lisboa—; Hongria: 1

Budapest—; Polónia: 2 —Poznan, Cracóvia—; Rússia: 2 —St. Peters-
burg, Moscou—; Polónia: 2 —Poznan, Cracóvia—; Romania: 1 —Buca-
rest—; USA: 1 —Califórnia, Berkeley—; Austrália: 1 —La Trobe—).
Lectorats (parcials): 16 (Alemanya: 7 —Frankfurt am Main, Gáttingen,
Konstanz, Siegen, Braunschweig, Tübingen, Bochum—; Bélgica: 1

Brusselles—; Polónia: 1 —Varsóvia—; Gran Bretanya: 1 —Wolverhamp-
ton—; Itália: 4 —Venécia, Nápols Federico II, Nápols Istituto Orientale,
Cáller—; Finlándia: 1 —Helsinki—; FranÇa: 1 —Perpinyá—).
Total: 56

Apéndix 4:

Enquesta als lectors
(Acord de la Comissió, en la reunió del 26 d'abril de 1994)

1 Dades sobre la universitat on exerceix de lector o de lectora

1.1 Nom de la universitat. Adreca, teléfon i fax de la facultat on hi ha el
lectorat i del departament.

1.2 Noms del rector/a i del degá/na, o cárrec equivalent, de la seva uni-
versitat: adreces, teléfons i fax.

1.3 Nom del professor/a, o professors, que es relaciona amb la Comissió com
a representant formal de la universitat, i amb el lector/a. Cárrec, adreÇa,
teléfon, i fax.

1.4 Nom del departament i del responsable on s'integren els ensenyaments
de catalá: adre9a, teléfon i fax.

1.5 Nom del departament i del responsable on s'integren els ensenyaments
d'espanyol si n'hi ha: adreÇa, teléfon i fax.

1.6 Nom del lector/a d'espanyol, si n'hi ha: adreÇa, teléfon i fax. Lloc de
naixement i universitat on ha cursat els estudis.

1.7 Noms dels professors/es interessats pel catalá i pel fet cultural de
Catalunya: adrela, teléfon i fax.

1.8 Descrigui les característiques de la seva universitat (predominantment
literária, técnica, experimental, aplicada ...) i les principals línies docents
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i investigadores del departament on els ensenyaments de catalá hi són
inclosos. Aquesta és una dada molt important per impulsar els lectorats
doctoranda, de recerca o d'estudi. I per escollir el lector adequat a cada
perfil, en benefici del propi lector, de la integració d'aquest a la uni-
versitat, i en interés de la própia universitat.

1.9 Descrigui el pla d'estudis i les titulacions que ofereix la seva universitat.
Limiti-ho al marc de l'ensenyament en qué estan incloses les matéries de
llengua, literatura i cultura.

2 Dades sobre el lector o la lectora

2.1 Nom, adreÇa particular, teléfon i fax que pot utilitzar.
2.2 Any que inició la seva feina de lector o lectora.
2.3 Está satisfet, o satisfeta, de la feina que ha pogut fer?
2.4 Pot fer algun suggeriment per millorar el supon de la Comissió?
2.5 Qué caldria fer per consolidar la feina feta?
2.6 El seu criteri sobre el futur del catalá a la seva universitat.

3 Dades sobre els alumnes

3.1 Majoritáriament, quin tipus d'alumnes són els qui trien aquesta uni-
versitat per als seus estudis, i per qué?

3.2 Quants alumnes vosté ha tingut per curs, des de l'inici del seu treball
com a lector/a?

3.3 De quin departament o facultat provenen aquests alumnes? Hi ha
alumnes que no cursin estudis universitaris?

3.4 Quines creu que han estat les motivacions dels alumnes per escollir el
catalá?

3.5 Als lectors que ja són al segon any de lectorat: Quants alumnes li conti-
nuen del primer curs? Si hi ha variació significativa, a qué és degut?

3.6 Als lectors que són al tercer any: Quants alumnes li queden dels que van
iniciar el primer curs de catalá? Si hi ha variació significativa, a qué és
degut?

3.7 Els alumnes han fet algun treball o investigació sobre la llengua, litera-
tura, cultura o civilització catalanes?

3.8 Han pogut visitar algun territori de llengua catalana els seus alumnes?
Quins?
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3.9 En quina proporció s'han presentat a les proves del Certificat Interna-
cional de Catalá, i en quina proporció han obtingut el Certificat?

3.10 Quina impressió té sobre el futur d'aquests alumnes en relació al catalá?
3.11 Entre els seus alumnes hi ha hagut algun professor/a que pugui assolir

el paper de docent de llengua i literatura catalanes, propi de la uni-
versitat?

4 Dades sobre les relacions entre els lectors o lectores i la universitat

4.1 El seu criteri sobre les seves relacions i collaboracions amb el professor
de la universitat que actua com a interlocutor seu.

4.2 Relacions amb la resta del departament, on vosté treballa.
4.3 Relació amb els lectors o lectores d'altres llengües, en especial els

d'espanyol, i el criteri sobre la seva situació, i sobre el que podria ser bo
d'assimilar per la Comissió.

4.4 El seu criteri sobre l'acolliment académic administratiu i humá a la
universitat, i la diligéncia en la solució deis problemes, i la seva opinió
sobre la causa que els ha pogut produir. Suggeriments per a millorar.

5 Dades sobre la situació del catalá a la seva universitat

5.1 Completi la pregunta 1.9 definint molt clarament l'actual situació
curricular del catalá a la seva universitat.

5.2 Creu possible arribar a assolir a la seva universitat els objectius fixats ara
per la Comissió i descrits al nou document «Alternatives» que li hem
enviat?

5.3 Veu alguna altra possibilitat?
5.4 Existeix a la seva universitat la pina de professor numerari, o similar, de

catalá? Si és així, nom del professor, adreÇa, teléfon i fax.
5.5 Si no existeix: creu possible que, en un termini raonable, la universitat

pugui crear aquesta pina? O responsabilitzar un professor per a aquesta
tasca?

5.6 Estratégia que proposaria per tal de propiciar l'assoliment dels objectius
de la Comissió.
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6 Dades sobre la projecció externa del lectorat

6.1 La universitat ha propiciat actes en relació a la llengua, la cultura i la
civilització catalanes?

6.2 Hi ha pogut participar, com a lector o lectorat?
6.3 Qui els ha finarwat?
6.4 Sap d'alguna empresa (del país on hi ha la universitat, o vinculada amb

els territoris de llengua catalana) interessada pel catalá? En tot cas, si ho
sap: nom, adreÇa, teléfon i fax.

7 Dades sobre altres relacions deis lectors i lectores

(Contesti el que li sigui possible. Si té dades concretes sobre noms, adreces,
teléfons i fax, poli-les.)

7.1 Relacions amb la catalanística.
7.2 Relacions amb els casals catalans.
7.3 Relacions amb les ambaixades: ambaixadors, cónsols o agregats culturals.
7.4 Relacions amb les oficines de turisme del país, espanyoles i catalanes, si

n'hi ha.
7.5 Relacions amb les oficines comercials, vinculades amb Catalunya, si n'hi

ha.
7.6 Relacions amb les delegacions de l'«Instituto Cervantes».

8 Dades históriques

(Contesti el que sápiga, bonament.)

8.1 Quan s'iniciá l'ensenyament del catalá a la seva universitat?
8.2 Nom dels pioners. Si viuen: l'activitat que desenvolupen. Adreces,

teléfons i fax.
8.3 Escola que han deixat a la seva universitat: noms, adreces, teléfons i fax

dels deixebles o continuadors.
8.4 Lectors que antigament han passat per aquesta universitat.
8.5 Altres persones de l'entorn de la universitat que s'han interessat per

Catalunya, i professors que actualment fan, o han fet, catalá pel seu
compte: noms, adreces, teléfons i fax.
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8.6 Inclogui alguna altra dada que li sembli d'interés, fins i tot sobre les
altres universitats próximes, si les sap.

L'enquesta és Ilarga, sobretot s'hi ha intentat detallar molt, a fi de facilitar-li
la feina de contestar. La Comissió li agrairá una rápida resposta. Si vol algun
aclariment pot telefonar a Barcelona al (9)3 / 3 18 98 61, o comunicar-se per
fax (9)3 / 3 17 98 86.


