Rafael Alemany Ferrer (Universitat d'Alacant)
L'ensenyament del catalá al País Valenciá
Per raons de temps i d'interés prioritari, limitaré la meua intervenció a
oferir una síntesi esquemática de la situació actual de l'ensenyament del
catalá al País Valenciá, com a matéria deis plans d'estudi oficials dels diferente nivells del sistema educatiu, i deis antecedents més immediats. No em
referiré, doncs, a les diverses i benemérites iniciatives patrocinades per
institucions o entitats cíviques que, sobretot en els temps en qué el catalá
no era encara una matéria curricular ordinária del sistema educatiu valenciá,
van contribuir, de forma decisiva, a la difusió del coneixement d'aquesta
llengua entre amplis sectors de la població valenciana.
1 El catalá en els nivells educatius no universitaris
El primer que cal posar de relleu és que la incorporació regular i generalitzada del catalá als plans d'estudi dels nivells educatius no universitaris
—educació infantil, primária i secundária— és, al País Valenciá, un fet
bastant recent, els antecedents histórics del qual no es remunten més enllá
de l'any 1975. Va ser llavors, en els darrers mesos del régim franquista,
quan el govern espanyol va publicar el Decret 1.433/1975, de 30 de maig,
pel qual es regulava la incorporació de les lenguas nativas als programes deis
centres d'Educació Pre-escolar i General Básica. Una vegada mort Franco,
durant l'etapa pre-autonómica del País Valenciá, un nou decret del govern
espanyol, el 2.003/1979, de 3 d'agost, establia les regles per les quals s'havia
de regir la incorporació de la lengua valenciana al sistema d'ensenyament
del País Valenciá. Tot plegat es tractava encara de regulacions conjunturals
i transitóries, prévies a la definitiva que hauria de dimanar deis poders de
l'imminent régim autonómic. Va ser en aquest context que, amb l'impuls
decisiu del llavors conseller d'Educació del govern pre-autonómic valenciá,
el recentment malaguanyat Josep Lluís Barceló —un valencianista liberal
convenÇut—, es va engegar un tímid pla experimental d'introducció del
valenciá en les ensenyances no universitáries. Aquesta va ser la primera
gran fita del llarg i esperanÇador procés d'incorporació de la llengua própia
al sistema educatiu que, tot just, s'encetava aleshores i que avui és ja una
realitat forra consolidada.
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L'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en
juliol de 1982, l'article 7é del qual atorga al valenciá carácter d'idioma oficial
de la Comunitat Autónoma, juntament amb el castellá, va obrir una série
d'expectatives inédites no sois quant a la generalització de l'ensenyament del
catalá en els nivells educatius no universitaris, sinó també quant a la recuperació de l'ús social d'aquest idioma. Tanmateix el text definitiu de l'Estatut va
frustrar les esperances dels sectors socials més compromesos en la recuperació
i reconeixement oficial de la llengua própia, en veure, amb estupor, que ni en
la més recóndita ratlla de l'articulat no es feia el més mínim esment a la
Mengua catalana comuna: l'única i exclusiva denominació oficial i estatutaria
de la llengua própia dels valencians esdevenia des de llavors valenciá, amb la
qual cosa es deixava via lliure a les interpretacions de caire secessionista, tant
populars com jurídico-administratives. Sempre he cregut
seguesc creient
ara— que aquesta decisió va ser un gran error, tal i com ha vingut a demostrar l'allau de conflictes suscitats per aquesta qüestió i que, precisament, en
aquest mes de setembre tornen a ser trista notícia. Sense dubte el remei va ser
pitjor que el presumpte mal que es pretenia evitar i no veig gens ni mica
viable que, davant la sinistra perspectiva política que albirem avui al País
Valenciá per a l'esdevenidor més immediat, aquell error siga a hores d'ara
es rnenable.
Sense perjudici d'aixó, és ben cert que l'aprovació de l'Estatut va permetre, tan sols mig any després —desembre de 1982—, la publicació d'un decret
de la Generalitat Valenciana (DOG, núm. 86, de 18 de desembre), pel qual es
regulava, ja amb un abast més ampli i general que en l'etapa pre-autonómica,
la incorporació del valenciá a l'Ensenyament pre-escolar, a l'Educació General
Básica, al Batxillerat i a la Formació Professional, és a dir, a tot el conjunt
deis nivells educatius no universitaris, tant en centres públics com privats.
Cal dir, peró, que la incorporació al Govern valenciá, com a consellera
d'Educació, d'Amparo Gabanes, representant deis defensors a ultrarwa de la
secessió idiomática del valenciá respecte del catalá, va representar una rémora
notable i també un perill, tal i com es dedueix —a tall de pur exemple— de la
inquietant Ordre de 18 de desembre de 1982 (DOG, núm 89, de 28 de
desembre), per la qual es creava una pintoresca «Comissió de selecció del
professorat de Valenciá», de la qual, óbviament, quedaven exclosos els filólegs
universitaris. Afortunadament la consellera no va governar durant gaire
temps i els seus projectes no prosperaren.
El 23 de novembre de 1983, les Corts valencianes, reunides emblemáticament al Palau de la Diputació d'Alacant —capital de la demarcació territorial
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valenciana que conté la frontera lingüística meridional del catalá amb el
castellá—, van aprovar, sense cap vot en contra, la Llei d'Ús i Ensenyament
del Valenciá, que, d'acord amb el mandat de l'Estatut d'Autonomia aprovat
un any abans, venia a establir els criteris d'aplicació de la llengua própia dels
valencians en l'administració i en l'ensenyament. El títol segon d'aquesta llei,
«Del valenciá a l'ensenyament», estableix una série de disposicions generals
d'indubtable trascendéncia, d'entre les quals espigolaré les més reeixides:
«La incorporació del valenciá a l'ensenyament és obligatória en tots els
nivells educatius» (art. 18, 1).
«El valenciá i el castellá són llengües obligatóries als Plans d'Ensenyament
dels nivells no universitaris» (art. 18, 3).
«Hom procurará [...] que tots els escolars reben els primers ensenyaments
en llur llengua habitual, valenciá o castellá» (art. 19, 1).
El valenciá s'haurá d'incloure, necessáriament, en els programes d'Educació Permanent d'Adults i en tots els altres ensenyaments especialitzats en
els quals s'ensenye llengua (arts. 21 i 22).
«Atesa la cooficialitat del valenciá i del castellá, els professors han de
conéixer les dues llengües» (art. 23, 1).
Els professors, al final de la seua formació, hauran de tenir «un coneixement del valenciá en els nivells oral i escrit en igualtat amb el que
posseesquen del castellá» (art. 23, 4).
La Llei, no obstant, inclou també algunes matisacions i excepcions
importants que cal assenyalar i que, en síntesi, són:
Als territoris previstos per la mateixa Llei d'Ús i Ensenyament del
Valenciá —títol tinqué— com a predominantment castellanoparlants, la
incorporació del valenciá al sistema educatiu s'ha de fer de forma progressiva, segons es determine reglamentáriament. En qualsevol cas, els pares
o tutors dels alumnes d'aquestes zones poden obtenir l'exempció del
valenciá sol•licitant-ho en formalitzar-ne la inscripció.
Als territoris previstos com a predominatment valencianoparlants,
l'obligatorietat d'aplicar el valenciá a l'ensenyament «restará sense efecte,
de manera individual, quan els pares o tutors que ho sol•liciten acrediten
fefaentment residéncia temporal en aquest territori i expressen, en
formalitzar la inscripció, el desig que els seus fills o tutelats siguen
eximits de l'ensenyament del valenciá» (art. 24, 1).
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Tanmateix, amb totes les limitacions intrínseques i d'aplicació política
adduibles, és un fet que aquest text legal ha estat decisiu per a la generalització de l'ensenyament del catalá en els nivells educatius primari i secundari
i és així com, al llarg del decenni de vigencia de la llei, ha estat possible la
incorporació del catalá com a materia obligatória de tots i cadascun dels
cursos dels nivells esmentats —amb les excepcions previstes—, tant en els
centres públics com en els privats, sense que aixó haja generat més problemes,
al meu parer, que els que cabia esperar en un marc social on mai no s'havia
estudiat aquesta llengua com una assignatura curricular ordinaria. Cal afegir-hi
encara que, des de l'any 1988 (Reial Decret 661/1988 de 24 de juny, BOE
núm 155, de 29 de juny), el valencia és una de les materies obligatóries que
integren les Proves d'Accés a les quatre universitats del País Valencia.
La incorporació del catalá com a materia curricular ordinaria del sistema
educatiu no universitari s'ha vist complementada, així mateix, per la planificació oficial de tota una serie de programes orientats a incrementar l'ús
d'aquesta llengua com a vehicle normal de l'ensenyament i de transmissió del
saber. En aquest ámbit cal esmentar el Programa d'Immersió Lingüística
aprovat per l'Ordre de 23 de novembre de 1990 (DOGV del 4 de marc i 10
de juliol de 1991), així com els programes d'Ensenyament en Valencia i el
d'Incorporació Progressiva del Valenciá, ambdós regulats pel Decret 79/1984,
de 30 de juliol (DOGV del 23 d'agost).
Clouré la secció dedicada als nivells no universitaris amb l'aportació
d'unes dades (font: Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana)
referides a l'ensenyament del i en catalá al País Valencia durant el curs 199394, que ens pot donar una idea fefaent deis resultats obtinguts al llarg d'un
decenni de normalització lingüística educativa. Heus-les ací:
1. Alumnat total de la Comunitat Valenciana:
Educació Infantil, Primaria i/o Ensenyanca General Básica
(EGB):
Batxillerat (BUP), Formació Professional (FP)
i/o Ensenyanca Secundaria Obligatória (ESO):
2. Total de sol-licituds d'exempció del valencia:
Educació Infantil, Primaria o EGB:
BUP, FP o ESO:

754385
500433
253952
20040
4115
15925
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3. Ensenyanca en valenciá (en línies o centres ad hoc):
Educació Infantil, Primária o EGB: en tots els centres situats en
zones de predomini lingüístic valenciá s'aplica el programa d'incorporació progressiva, és a dir, la docéncia d'algunes matéries s'imparteix
en valenciá.
BUP, FP o ESO: més de 80000 alumnes reben alguna assignatura en
valenciá.
2 El catalá en les universitats valencianes
A hores d'ara l'ensenyament i la recerca del catalá, tant pel que fa a la llengua
com a la literatura, té implantació en tres de les quatre universitats valencianes: la de Valéncia-Estudi General, la d'Alacant i la Jaume I de Castelló de la
Plana. L'única universitat valenciana sense preséncia d'estudis de catalá és la
Politécnica de Valéncia i aixó, és clar, per la seua especialització en titulacions
no humanístiques.
Els primers antecedents de la introducció del catalá a les universitats
valencianes es remunten a les darreries dels anys 50, i van inexorablement
units a la instal . lació definitiva del professor Manuel Sanchis Guarner a
Valéncia (1959), després d'un llarg sojorn a Mallorca. Sanchis, professor de
Francés en un institut d'ensenyament secundari de la seua ciutat natal, es
reincorporó aviat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de
Valéncia, on, a més de les ensenyances reglades de Gramática general i Crítica
literária que hi va professar, va anar introduint-hi diversos cursos no reglats
de Llengua i cultura del País Valenciá. Uns deu anys després (curs 1971/72)
es repetiria una situació similar al Centre d'Estudis Universitaris d'Alacant,
embrió de l'actual universitat alacantina, on un deixeble de Sanchis Guarner,
el professor Lluís Alpera, al marge dels cursos ordinaris de Gramática
histórica espanyola que li havien estat encomanats, en promovia uns de
Valenciá que, tot i no estar integrats en els plans d'estudi llavors vigents i del
carácter optatiu que se'ls atorgava, eren susceptibles de qualificació i de
constar en els expedients académica dels alumnes.
La progressiva consolidació académica i administrativa d'ambdós professors esmentats, unida a una demanda creixent per part de l'alumnat i als
estímuls sócio-culturals propis de l'etapa de transició democrática que es va
obrir a la mort del general Franco, van possibilitar que la preséncia quantitativa i qualitativa del catalá als estudis universitaris de Valéncia i d'Alacant fos
una realitat in crescendo que, inexorablement, ens conduiria a la situació
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normal i considerablement satisfactória en qué ens trobem avui: un camí que
vull considerar sense retorn i que hem anat fent no sense superar, una i altra
vegada, dificultats de tota mena derivades, en bona mesura, d'inércies seculars
o d'apriorismes irracionals.
Així doncs, al llarg de la década deis anys 70, les matéries de llengua i
literatura catalanes van anar obrint-se pas i consolidant posicions, bé com a
disciplines optatives, bé fins i tot, en algun cas, com a obligatóries, dins deis
plans d'estudi de Filologia i de Magisteri de la Universitat de Valéncia i deis
centres universitaris d'Alacant i de Castelló que en depenien. No és, tanmateix, fins a l'any 1979 que es crea una especialitat universitária própia de
filologia catalana, en aprovar-se alló que legalment es va denominar una
«orientació de Filologia Valenciana» dins del pla d'estudis de Filologia
Hispánica de la Universitat de Valéncia i de la seua delegació de Castelló. La
mateixa fórmula es va aplicar cinc anys després (1984) al pla d'estudis de
Filologia Hispánica de la ja llavors flamant Universitat d'Alacant (creada com
a tal el 1980). L'aprovació d'aquesta «orientació» en les dues universitats va
permetre que, a partir d'aquell moment, el País Valenciá comentara a produir
promocions própies d'especialistes en filologia catalana.
Amb aquests antecedents i en el context de la reforma general del mapa
de titulacions universitáries i plans d'estudi respectius que está duent-se a
terme arreu de l'Estat espanyol, arribem a la situació actual que tractaré de
resumir en síntesi. A hores d'ara tant la Universitat de Valéncia com la
d'Alacant tenen un departament propi de Filologia Catalana. El de Valéncia
imparteix docéncia en les llicenciatures própies de la Facultat de Filologia
—especialment en la llicenciatura específica de Filologia Catalana— i en les
diplomatures de Magisteri i d'Infermeria. El d'Alacant ho fa en les llicenciatures respectives de Filologia Catalana, Hispánica, Anglesa, Francesa i Arab
—també ho fará a partir d'aquest curs en la nova llicenciatura en Traducció
i Interpretació— i en les diplomatures de Magisteri i de Treball Social. La
Universitat Jaume I de Castelló no té un departament específic de catalá, peró
sí que en té un de genéric de Filologia, on s'inclou una unitat departamental
própia de Filologia Catalana, amb docéncia en les llicenciatures d'Humanitats
i de Filologia Anglesa i en les diverses especialitats de la diplomatura de
Magisteri.
La preséncia universitária deis estudis de filologia catalana al País
Valenciá, a hores d'ara, es resumeix en els punts següents:
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La llicenciatura concreta de Filologia Catalana, amb el respectiu cicle de
Doctorat, es pot cursar a les Universitats de Valéncia i d'Alacant.
Els estudis de Magisteri de les Universitats de Valéncia, Alacant i Jaume
I de Castelló, al marge d'una ámplia oferta d'optatives de ''área de
Filologia Catalana, contenen, en proporció variable en cada una de les
tres universitats, matéries obligatóries d'aquesta mateixa área.
La llicenciatura en Filologia Hispánica de la Universitat de Valencia i la
imminent de Traducció i Interpretació de la Universitat d'Alacant
contemplen, respectivament, l'obligatorietat de la 'lengua catalana.
Les diferents llicenciatures filológiques —al marge de la de Filologia
Catalana— de les tres universitats esmentades, així com la llicenciatura en
Humanitats de la Universitat Jaume I de Castelló, ofereixen el catan no
sois com a materia optativa, sinó també com a disciplina troncal alternativa al castellá (l'alumne tria una o altra 'lengua).
La 'lengua catalana figura com a materia optativa en els plans d'estudi de
la diplomatura d'Infermeria, de la Universitat de Valencia, i de la
diplomatura de Treball Social, de la Universitat d'Alacant.
Qualsevol alumne de qualsevol titulació de les universitats de referéncia
pot cursar voluntáriament, al marge de les optatives de la carrera concreta
en qué es trobe matriculat, assignatures própies de l'área de filologia
catalana, mitjanÇant els crédits de lliure configuració (percentatge mínim
d'un 10 % de la cárrega docent total d'una titulació, que el alumne pot
invertir en les matéries complementáries que li vinguen en gana.
La limitació de temps no em permet ni estendre'm més ni tractar amb
més detall alguns aspectes que, necessáriament, he hagut de resumir en excés,
amb el risc inevitable de les distorsiona que se'n poden derivar. El col•loqui,
peró, ens permetrá de suplir-hi mancances i d'introduir-hi els matisos i, si és
el cas, les correccions que pertoque. Permeteu-me, no obstant, que acabe amb
una valoració personal raonablement positiva de la situació en qué es troba
l'ensenyament oficial del catan en els diferents nivells educatius valencians:
crec, honestament, que, sobretot en els darrers deu anys, s'ha invertit, per a
bé, el tomb de la história i el que cal ara és que no es torne a invertir en el
sentit oposat. Una altra cosa ben diferent és la valoració que ens puga
mereixer el procés d'extensió de l'ús social del catan al País Valenciá, peró
aixó és ja un altre cant i, sobretot, una altra gesta. Moltes grácies.

