Gemma Avenoza (Universitat de Barcelona)
Informe sobre l'ensenyament del catalá
a les universitats gallegues
Dins el marc d'aquesta taula rodona destinada a parlar de l'ensenyament del
catalá, ens ocuparem de presentar-ne la situació a la Comunitat Autónoma
Gallega.
Les característiques de l'ensenyament del catalá a Galicia són molt
similars a les d'altres zones de l'Estat de parla no catalana.
La societat gallega té en comú amb la catalana el fet de posseir una
cultura i una llengua própies, que conviuen en situació no sempre d'igualtat
amb la de l'Estat. Aquesta condició de territori plurilingüe relaciona ambdues
comunitats, i és la causa que la llengua catalana provoqui, més que una cena
`curiositat', una gran simpatia entre els estudiante de les disciplines filológiques.
La história moderna del gallec segueix les passes de la del catalá a principi
de segle i, sobretot pel que fa a la problemática de la normalització ortográfica,' els parallelismes són inevitables, fins al punt que molts joves lingüistes
queden emmirallats pel cas catalá i el consideren el summum de totes les
perfecciona. Dins d'aquest context cultural es desenvolupa l'ensenyament del
catalá en l'ámbit universitari.
No podem parlar del catalá a l'ensenyament secundari, ja que no existeix.
La colónia catalana a Galicia és petita i la formen majoritáriament funcionaria
públics, professors d'ensenyament primari, mitjá i superior i professionals
liberals (metges, advocats, etc.). Moltes d'aquestes persones han format una
familia amb cónjugues gallecs i llurs fills no sempre tenen com a primera
'lengua el catalá. En el millor dels casos aquests nens es formen en un
ambient trilingüe, reben l'ensenyament en gallec i en castellá a l'escola,
mentre que parlen catalá a casa. Quan es parla d'aquesta qüestió, la majoria
dels pares es queixen de la manca d'ajuts oficials que farien possible l'ensenyament del catalá als seus fills i més d'un cop s'ha plantejat la possibilitat de
contractar un mestre que se n'ocupés. Malgrat tot, a l'hora de posar en
práctica aquestes bones intencions es topa amb la realitat d'horaris i prograActualment, la norma ortográfica gallega és la que fou aprovada pel Parlament gallec el 3 de
juliol de 1982 a proposta de l'Instituto da Lingua Galega; a més d'aquesta norma oficial
n'existeix una anomenada 'da concordia' (o mínims) i la proposta 'reintegracionista' (o
lusista).
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mes recarregats, d'activitats extraescolars, etc., que fan abandonar la idea i
resignar-se a esperar que, en un futur, quan puguin tornar a Catalunya, els
fills recuperaran la llengua própia.
Així doncs, l'ámbit ens queda limitat a l'ensenyament universitari. De les
tres universitats gallegues (Santiago, A Coruña i Vigo) 2 només la de Santiago
ofereix ensenyaments de catalá.
La recent creació de la Facultat d'Humanitats al Campus d'A Coruña,
que va veure sortir la seva primera promoció de Filologia Hispánica el 1992,
i la problemática de la posada en funcionament dels nous plans d'estudis, han
fet que aquesta Facultat no hagi incorporat encara el catalá dins la seva oferta
educativa.
A la Facultat d'Humanitats d'A Coruña, amb uns plans d'estudis on
tenen gran protagonisme els ensenyaments lingüístics, es procura cobrir
aquest buit des de l'assignatura de Lingüística románica, on es tracta l'estudi
del catalá en relació amb les altres llengües romániques.
A Vigo, a la Facultat d'Humanitats que ofereix llicenciatura de traducció
i interpretació, les Ilengües privilegiades són francés i anglés, sense cap atenció
envers les llengües de l'Estat espanyol, en un plantejament que, al nostre
parer, és erroni i que es justifica en la utilitat práctica que el coneixement
d'aquestes llengües té i en les sortides professionals que proporcionen. Fa uns
mesos, parlant amb alumnes de catalá de l'Escola d'Idiomes de Madrid,
explicaven com sovint arribaven a l'escola ofertes de treball per als alumnes
de catalá. El mercat laboral está saturat de gent amb coneixements d'anglés o
de francés; d'altra banda, moltes empreses interessades a estendre la seva línia
d'actuació envers Catalunya, troben dificultats per incorporar a la seva
plantilla personal amb coneixements de catalá.
També a Vigo, l'antic Collegi universitari oferia fins fa poc la possibilitat
de cursar el primer cicle de Filologia. A partir del curs que tot just comenta
i amb la redistribució del mapa de titulacions, es podran cursar senceres les
llicenciatures de Filologia Hispánica, Anglesa i Gallega, peró, pel que sabem,
no s'ha plantejat oferir cap assignatura de catalá en els seus plans d'estudis.
Tampoc s'ofereix cap matéria de catalá a la Facultat d'Humanitats de Lugo,
on hi ha la llicenciatura d'Humanitats i de Filologia Hispánica.
Si més no, el problema és sempre económic. A Coruña estarien encantats
d'incorporar un professor de llengua i literatura catalanes, peró les limitacions
Pel que fa als centres associats, Lugo depen de Santiago, Ferro] de Coruña i Ourense i
Pontevedra de Vigo.
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pressupostáries i les enormes necessitats que té una Facultat de nova creació
limiten les possibilitats de contractar professorat per oferir noves assignatures.
També s'han desenganyat de la possibilitat d'obtenir un lector de catalá
final-wat per la Generalitat de Catalunya, en veure com l'actual política és la
de canalitzar els lectorats envers l'estranger.
La situació a Santiago és diferent, ideal fins i tot. Fins i tot abans que la
Facultat de Filologia fos una entitat deslligada de l'antiga Facultat de Filosofia
i Lletres, a finals dels anys seixanta, un professor s'ocupava de l'assignatura de
Llengua i literatura catalanes. D'aleshores en4, l'oferta fou doble, perqué a
les assignatures de Lingüística románica era costum de dedicar un dels
quadrimestres lectius a l'análisi del catalá. La incorporació d'una assignatura
específica de catalá fou un pas endavant. La persona que es féu cárrec
d'aquella docéncia fou el professor Anton Santamarina, que actualment és el
Director de l'Instituto da Lingua Galega i que ha estat, durant tots aquests
anys, una de les figures clau per a la normalització lingüística del gallec. La
tasca de l'Instituto és collectiva, són molts homes i dones els que s'hi
dediquen, peró si n'haguéssim de destacar dos, com a capdavanters en el camí
envers la normalitat lingüística, assenyalaríem en Constantino García i
l'Anton Santamarina.
Santamarina, romanista converwut, s'apropá al catalá des d'un plantejament comparatiu i enfocó la nova assignatura a partir del comentara lingüístic
de textos, sovint textos literaris de gran interés. El curs 1988-1989 s'incorporá
un professor nadiu, i a l'any següent, l'assignatura es dividí en dues i se'n
dedicó una a la llengua, l'altra a la literatura —totes dues optatives de filologia
hispánica, francesa, italiana i románica—. Curiosament, els alumnes de
filologia gallega no s'hi podien matricular; aquests, peró, rebien coneixements
de catalá en el quadrimestre de Filologia románica que es continua dedicant
a la nostra llengua.
Aquest ha estat fins ara el panorama de l'ensenyament del catalá a la
Facultat de Santiago: dues optatives anuals, una a quart i una altra a cinqué,
de llengua i de literatura respectivament, a més d'una assignatura obligatória
quadrimestral per a cinqué de galaico-portugués, que s'oferia gairebé cada any
amb continguts de catalá dins de Lingüística románica II.
Els nous plans d'estudi han canviat notablement aquest panorama.
Després de 'largues discussions a la comissió corresponent, es va acordar que
la Facultat oferiria com a primeres, segones i terceres llengües totes aquelles
que en l'actualitat s'hi ensenyaven.
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En els horaris provisionals elaborats per al curs que comenta d'aquí a uns
quants dies, totes les llengües figuren en la mateixa franja horária i la
possibilitat que té l'alumnat de triar és prou ámplia (catalá, alemany, anglés,
francés, romanés, danés, grec, italiá, etc.). El catalá pot trobar-se com a
primera, segona o tercera llengua románica i per tant hi ha un ventall enorme
d'assignatures i possibilitats, que es poden resumir en:
Un quadrimestre obligatori i un d'optatiu de llengua (en el cas de 3a
llengua ambdós són optatius) a cursar en el primer cicle.
Un o dos quadrimestres de literatura en el primer cicle (optatius o
obligatoria segons sigui l a o 2 a llengua)
Un o dos quadrimestres optatius de literatura (3 a llengua) en el segon
cicle.
Aquestes modificacions suposen avanÇar l'ensenyament del catalá del
segon al primer cicle i encara no podem preveure com incidiran en el
desenvolupament de la docéncia. A hores d'ara la matrícula acaba de comencar i no es poden fer previsions de quina será Pacceptació que tindran
aquestes matéries. A més a més, es continuara dedicant un quadrimestre de
Lingüística Románica al catalá i dins de l'especialitat de Filologia Románica,
en les assignatures dedicades a l'estudi de la literatura románica (Literatura
dels segles XII i XIII; Literatura deis segles XIV i XV) s'abordaran continguts
de literatura catalana.
Durant dos cursos académica (1988/1989 i 1989/1990) a l'Instituto de
Idiomas da Universidade de Santiago s'oferiren cursos de catalá (Nivell
llindar); el curt nombre de matricules (cinc estudiante per curs) aconsellá no
repetir la convocatória, malgrat que cada any es veuen als taulers d'anuncis de
la Facultat de Filologia demandes de classes de catalá per part de persones que
volen desplaÇar-se a Catalunya per raons professionals o d'estudis.
La situació descrita a Santiago és semblant a la d'altres universitats de
l'Estat, com és el cas de la de Granada —situació que coneixem per mitjá de
les informacions proporcionades per la professora Lourdes Sánchez Rodrigo—, 3 on al pla vell hi havia dues llengües (una a quart i una altra a tinqué)
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Vegeu el seu extens informe: «L'ensenyanÇa del catalá a la Universitat de Granadas, dins:
Ponéncies, comunicacions i conclusions: Segon Simposi sobre l'ensenyament del catalá a nocatalanoparlants, V ic: Ed. Eumo, 1992, págs. 289-297.
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i una literatura. Per al pla nou, la distribució és semblant a la de Santiago, ja
que es considera el catalá com a primera o com a segona llengua románica
per a Filologia Románica i com a segona per a la resta de filologies.
Durant els anys que se superposin els plans nous amb el vell tindrem
seriosos problemes de duplicitat d'horaris que s'hauran de superar sobre la
base de duplicar la docéncia assignada al professor de l'área, ja que difícilment
es podrá contractar professorat complementari. Un cop funcioni el pla nou
en tots els cursos, tampoc no será senzill cobrir tota la docéncia amb la
disponibilitat actual de professorat, sobretot si les assignatures ofertes des de
l'área de Filologia catalana tenen l'éxit que tots desitgem.
Mentre el temps i la práctica académica resolen la incógnita de la posada
en marxa deis nous plans d'estudi i la seva incidéncia en l'ensenyament del
catalá, cal fer esment d'un altre aspecte que no pot oblidar-se: el suport
institucional.
A Santiago el clima inte•ectual i social és propici al catalá i sempre que
s'ha soliicitat algun ajut a les institucions públiques gallegues, la resposta ha
estat prou positiva. Tant la Universitat com la Junta de Galicia han acollit les
iniciatives proposades des de la Facultat de Filologia i ens han ajudat a
preparar colloquis i conferéncies. Suport semblant hem rebut de la Generalitat de Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes i la Fundació Congrés
de Cultura Catalana; aquesta fundació ha concedit en diverses ocasions borses
d'estudis perqué els nostres alumnes poguessin assistir a cursos de catalá a
terres de parla catalana, i malgrat les dificultats de les restriccions pressupostáries d'enguany, cal agrair el seu esforl per continuar en aquesta línia.
La Institució de les Lletres Catalanes, a més de participar en l'organització d'actes culturals d'ámbit no estrictament académic (conferéncies, taules
rodones, presentació de llibres, etc.), va fer un donatiu de llibres per a la
biblioteca de la Facultat.
La Generalitat també ha respost generosament a les nostres sol•icituds pel
que fa a l'organització d'actes académica. D'altres entitats vinculades amb el
món cultural de parla catalana ens han donat supon de maneres molt
diverses, com, per exemple, l'editorial Tres i Quatre, amb la tramesa del
setmanari El Temps, que ens permet disposar de premsa en catalá i també la
Fundació Ausiás March, amb les trobades de professors de catalá i els
simposis que organitza periódicament a Valéncia amb motiu dels premis
d'octubre.

376

Gemma Avenoza

És evident que voldríem rebre més suport, disposar d'un lecior de catalá
finanlat per la Generalitat i d'obtenir més beques per als alumnes per
aprofundir en els coneixements sobre la llengua viva i la cultura catalanes.
Em sembla que poc més podríem afegir sobre l'ensenyament del catalá a
les Universitats gallegues, sinó fer vots perqué en un futur no llunyá s'estengui als campus d'A Coruña i Vigo.

