
Per la'llengua ens $ostenimy mes enlla de filiacions pol{tiques i op
cions professionals 9 me s e:1.11a de classes socials i de px'q_grame_s_ e,conD=
mi.c s , Perq_ue) a i hi h�a co;;' q_u;-sj_gui patri�o;i -comu dels c�talans
es la L'l.engua , com a bandera visible o NO ha estat dobade s que les re:j..-

,

vindicacions nostres hagin posat sempre; a1 punt central, la llengua,
amb mes sostinguda forga que en molts d9altres paJ:.soso
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AiXQ no es un miting ni una lli90,magistral.
Es un testimonL Es· una af i rmac i.o 9 com la vo st ra ,

Aque s t curs gene ra.L, dividit en sectors, s egorrs el nivell de Is cursilJ_is�

tes inscri ts i les necessitats de. cada.soun , preten no pas exac tamerrt en'",

senyar l'estructura d.e la LLengua , sino ames -naturalment-

senSibilit-�zar els mestres en exercici aq_u�9 a.l. n08-C1'e pais? per tal q_UE; llur co-
I

neixement de la llengua no es deturi en aixo'} en coneixement, sino q_ue

passi a nivells mes profdnds i es faci vivenciao
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=b�:t"o.:llEl'ngua, .
cf\rl�:b d::La7 Irre-tenem:nrcl�-gu:�n'" � lOr' -veh':i: Te�e't uaJ::

ens errt eriem , que a�xQ jE ho es" S�nc5 uri mo t l Le d i.ns el qual Qapiguin I
la c Leric La , el mecanisme de 1 �'ap+\3n8ntatge e acoLar , les arts, la marri-«

Ifestacio de les ciencies ultimesy 'e1,batec cololec-ciu de la nostra vida.

Com q_ue des de Pompeu Fabra� a prtmeries de segle? 1<;1 llengua ha anat

guanyant po s i.c Lona , caient de yeg?-d�s 'i redregant·-se, el tresor col -

lectiu ha sofert alts i b�ixos� com en �a perpetua crisi de creixeIJlento
-lia;g del segle XX la 11erlgua ha top_?-t amb barrere; de tota �Gna, i
rticulannent els darrers quararrta anys 7 en que 1 "han vo l.guda tenir

n un n�vell domestic i timid, proscrita i� per q_ue no dir-ho� perse

guida. L
.--

----��... _-�

Naturalment 9 •

ha sobr-ev.i.scut , i avu i, som a escassa di s-tanc i.a , potser a

les E;nvistes, d'una normalitzacio que voldriem total i quey pel cap

ba i.x, sera f'o r'ca satisfactoria .• E'Ls catalans conscients 1 .i amb a i.xo no

vull dir els xovinistes ni els iTreflexius� sino els qui hem pensat el

problema d� lei. 11engua com e1 proble�a que sintetitza tots els nostres
conflictes s fns c:a.�nem que hi ha un camf social encara molt di.f fc i.L, a 1fer. Aquest cami es el de la no+malitzacio del catala a l'escolav

_-
(.,J\ Fa deu anys es comengava,la campanya .Jlel "cat.a.La uan ens

) -- --- ---

demanaven que voliem dir, exposavem Que� de moment. que s'ensenyes una

� '. ".



Ara be? 1es actua1s estructures dcf'erieen ericara 1 \ ensenyament a l' c sc o La

en 11engua no cata1a�ao E1s ensenyants, endemes, educats no-e�-cata1�,
mantenen una inercia, per catalans que sigllin t que se sentin,i a1 mateix

temps una actitud temorega davant Ia Inspeccio i 1es instq,ncies adminis

trativeso Aixo cal acabar=ho , I cal acabar-ho de 1 ?-unica manera que pot

acabar-se des de 1a b3,se� f�nt una base mo1t.amp1iao 8i hem aconseguit de

l'administracio que aquesta? .1'administracio, digui i mfu�� que es facin

classes de cata.l.a a 1 � e s c oLa , ha e suat pe rque ja feia anys que uns mestres

;-="-;,..,;-......:::.:t""'_o_asuts.�en_feien,, -,�n_ ��C?�j;c. �_nc=k91iq�� i programado:r;:s _d�m�c:s"at���,__
van di:c� l�ofensiva de1s franc�tiradors es va 'leure reforgadao Pero, no

ho ob1idemy a1gu havia comengat quan encara era ne�ra nito I a1 costat

de1s me st re s tossuts que cnacnyaven cata.l.a hi havia e Ls : centres excur

s i.oni.st e s , e1s o rf'o ons 9 e1s esbarts i 1es pa:rroquies? Le's associacions de

I·
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mica de cata1a a l'esc01a. Jo vaig posar-me un adhe:;:>iu especial a l'uti1i

tari: "Cata1a a llesco1aooo per comengarHo I es que, unes'c1asses de pro-,

n-uncia i de 1ectura i quatre reg1es per no escriur� barbarita-cs en cata1a,
no 'eren suficientso\Elnos�bjecti�� 'C'lar -i d'_lr:'-ben-dib�ixat i

;�tent�1es e1 Qata1a a 1vesco1a d!una.manera global i tota1o Les assignatur$s en

\ -�ata1a, 1a 11eng;� a lVesco1a? 'dins iVescoi�?� e1 �ata1a� I per aixo, per

aconseguir aixo, ca1,que 1a gent estigui sensibi1itzada de 1a capacitat,

de 1a pr-opa.a Ll.engua , prengui aque s t.a 11engua con 1a umca va.l i.da per en- "

ten�re's� per ensenyar? per.dictarv per traduir, per raonar i per enrao-

nar , per l1egir en veu a.Lta , per fer teatre 9 per dO'b1ar cinema? per ocu- I

pq.r p1enament �a radio i la te1evisio i 1a premsao Aizo r§s e1 que �ntene�ji per norma1itzac Lo del caba.La ,
- -
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jovee, 1a universitat7 1es entitRts de tota m2na que f$ien e1s seus cur-

sos en cata1a per a adults 1 0 introdulen articles en cata1a e1s but11e

ti�s. Som on som perque sempre hi va haver gent que no havien perdut 1a

fe, perque una xarxa invisible s'anava espesselntQ I ara ens trobem amb

mes faci1itats pero, precisament9 amb un de1s reductes basics, encara en

darrerit: l'8sco1a.

Es ben.c1ar que molts mestres i directors comprenen que conve fer raonar,

deduir, portar 1es classes activament des de 1a,11engua pr�pia9 1a llen

gua c omuna , 1a Tl.engua social, la 11engua real, pas+ada arnb la terra i
----- .

la suor. Poro no tenen encara ni 1a decisi'o ni els mi t j ane de dur-ho a

terme r�-;;_�:-cor;en ;;:_ ri�c, d; a�ont;ntal"'--;e "amb ensep;ar �es hores set-;
manals de catala. No es aixo� no es aixo� es molt mes: es anar transfor

mant l'esc91� en una escola ca-Calana .. Que ha passat amb les escoles cap

davanteres, les que ja fa anys van seguir la tactica de,fer totalment

le$ classes en cat.a.La? No' va passar res; aLguna cnguna.a , pe ro a la lIar....

ga , aquf les tenimy f'unc icnarrt norrna.Lmerrt , Les iiru.que s escoles de deb_O_-----"----...�
a Catalunya s6n les que estan enecnvarrt en ca+a'l.a , __

-
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Si algu. no ho acaba Q_'entendre, que no s"escmldalitzio Tot ar-r.i.bar-a, N'hi

ha que no creuen en les coses fins,que leB veuen f$teso No podem canviar

-los d'un dta per l'altre. Amb tot, aquests cursos9 amb la seva inscrip

cio massiva, hauran acCDnsf)guit e1 seu objectiu si cirriben a convencer

tothom que e1 coneixement mes aperfectit de la propia llengua nomes es

un punt de. partida: el c omericamerrt de 130 seva campanya ales aeve s pro
pies, esco1es per aque s t.a normali tzacio "de que parLem, IJa qual; en defini

tiva, no es altre que un exemple de just:L�ia retributiva i un be per a

1a nostra societat.

Hi ha pressa? J- 0 diria que si � estern davant una opo r-tuni tat historicao No

ens la podem deixar perdre 0 D'i.gu i.n el que vul.gu.i.n , els detractors del

catala estan de capa caiguda, Vat) a reculonsoPero van.a reculons mentre

nosaltres avancam: si ens aturem? ells tambe slaturen i prenen con urn

signe de.desorientacio i debi:J.itat a110 que no es altre que una pausa.

Per tant, no podem aturar-nos,.hem de fer l,illa passa cada d�ao Si tu ets,

en una escola i comences a fer, normalment, :J_es teves classes en catala,

pensa que aviat un altre company les hi f'az-a , i c1espres un a'lt r-e , Si, en

un centre ja sou dos ? molt millor t�is nens no ;a talanO'--parlants sonp 1

virtu9-lment avui i �mtre nosaltre$y u:c.s nens en prClces repidissim d�adap

+ao i c , d t Lrrt egra.c Lo , que sein diu, :i. en tenim tots exemples abundo soa ,
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Ara be 9 convc 9 es ampr'e ac i.nd i.b.Le que el me s t re , la me"'stra� es preparin

be: sap'i.gua.n el Qatale" , La qual cosa vol elir no e oLamcrrt no cometre f'a.L«

tes d'ortografia, sino estar en possessio de sinoJ:,1ims? u..'1.a certa riquesa

arxivada i disponible de mots i fras�s acolc,rides7 un coneixement del vo

cable exacte per a cada cosa i accio9, perque nomes aixl estaran en mesura

de complir una de les·tasques mes importants que els: podem encomanar: la

c o r-r-ec c i.o del llenguatge deLs infants, Aix9 es primor-di.aL, Quan veurem

un rien , una nena que diu una c o sa ma l.amarrt , 1 'hem d;' e smenar ,
irnrnediata-

ment, i aprofitarem aque st s errors sentits per po sar-d.o s com exemple a

la classe. Ajudarem els infmris a 9xpressar-se en l'exposicio dels temes,

en el j oc de preguntes i respostes y els .inc i,+ar-em que facin petites 1 cur-

tes disertacions a classe1 els ensenyarem a definir objectes� per tal

que aprenguin la inser-cto d'idees particulars c;lins conceptes mes generalsooo

La llengua cal vi.ur-e=La , perqu8 es queLc om vi.u , que es mou en noaa.lt r-e s

i des de nosaltres, i cap a nosaltres9 amb e1 batec dVun animal vivent,

amb l'enjogassament d'un cadell 0 la forga mU8culada d'un cavall� I no,

podem tenir la llengua com un tresor e sta t.Lc s i.r.o com una vivencia mes,

una dinamica interna que ens dona forceso

Es amb aque s t esperi t que podeu c omenca.r frui tosanlent aquo st s cur-so s , A

preneu be les regles, no pas exac t.amerrt per exp.li ca.r+Le s
,

s i.nd per apli

car-les i fer�les aplicar. Llegiu9 i llegiu .cada dia� t«.nimp sortosament



una literatura rica en tots els camps: assaig, teatre, novel.lc;t, ciencia,
pce s i.a , canco , I feu llegir als nerie , EIG c,ursos s'han dividit, natural

ment, per necessitats didactiques, en nivellso Pero no penseu en els ni

veIls con em quelcom rigid. El que j_mporta os que 81 vostre coneixement

, de la llengua sigui sense fronteresy sigui un coneixement enamorat.__I

aspireu al me s alt nivell individual.(un me�$tre, ja nc rma'I i t.za.t , ensenya- r
Ira en catala i cal que pugui,fer referencia? arribat el,moment, a qUes� !

, tions no $olament de lle�gua, sino de costums catalanes, de paisatge i J{geografia d'estadistica, d'historia i evolucio de la civilitzaci6 dins
,

el nostre pais. Per tant, ha de tenir el que en diriem un sediment de

___0.1wa c_a.:t_gl0ua_ _gg_1B;_. !A�� ampla._.0g_g§'D�o_.del . .mot.JU;;:-a -glo;'i';�a 't�adi'':'
cio dins la nostra r>atria ens havia arribat a llegar unes escoles mo

delique_s__en aque s t , sentit, i tots n
t haur'eu lle:gides �ose�:\ h�m �e-tornar-'

r-a aque s t e s escoles, s impLemerrt , on es respiri la ca.t'a'Lani tat , on el "an Ino es trobi fent comedia1 paGsant d'� ambit :j_ingilisticyi,. per tant,

\
cultural, a QD altre de signe canviant, perque, una de dues� mentre aixQ

succeeix, el nen te l'escola com despr$stigiada 0 be la te Qom falsament

prestigiada. Desprestigiada si s'adona1 0 alga el fa adonar, que canyiar

I. de signe lingUistic es una imposicio de fora de l�escola i? per tant,
aquella escola on 8.1:J_0 ocorre no connecta amb ell, liesta fent trampao

I en 81 c,?-s contrari, la prestigia falsameni! si entra en el joc de la --)

�.._..��..a�g1-e$s���r�e�bl@<>�. s':_�l..in�s� f�s.t_e.r��.��,_

selecte;mentre el que ell utilit�a per parlar amb ,els pares, els companys

iamb .Deu es inferioro Pre$tigiant falsament IVescola des dqaquest pris

rna se sent tambe disminult, reduit en up gheto del qual li costara de
f ! ;

sortir.

_I

Hi hauri-a d' haver un juraI)1ent explicit d818 mest re s , uria mena de jura -

ment hipocratic. Ja hi es, informalmento No hi ha cap ensenyant amb sen

tit de l'honor que es proposi d'e�ercir< a ba.sc d;engan::ta� els petits

a.Lumne s , S·eria arrt i.huma s Doric s . be, si ens, IJleguem al j oc de la, falsifi-

c ac i o Li.ngitf s t ica ,
els 'enga_nyem d I errt r'ad.a , des

>

primer moment. J perpetuem I! engany / a pa'rt de

facultats intelolectivesu

del "bon dial', des del

disminuiT-�i al nen les
\

Recordem-ho a risc que sempli una consigna d�urge:t;lcia� cal no dessistir
\

de l'ofensiva comengc;tda. Es una ofens iva pacifica, i com. totes les

ofensives paQifiqu�s, tossuda, indeturable. Amb se�zille5a, amb amor i

amb simpatia, comenceu a fer les classes en catala, 0 be incrementeu la
;,

dosi de catala parcial que hi poseu. I aixo mentre, gracie$ al curs i

a les vostre� lectures i ales vostres practiques escrites, enrobustiu

el vostre propi i personal coneixement de la llengua" Milers i milers

d ' escolars ien recolliran els frui t�'o



La llengua es apta per a tot, p�r�ue es un? llengua alhora antiga i
modema, �ue,sempre ha estat al dia� i la �ua19 amb intervals mes 0

menys llargs, ha disposat de mitjans d.e difusio eatisfactoriso En sor'"

tir d'una nit tanmat�ix llarga, en qu� aquesta llengua lluitava per una

normalitat prohibida, hem de tenir la confianga en les possibilitats
d'a�uest vehicle per a tota la vida social, des de la comunicacio a ni

yell elemental fins a lialta tecnologia, de la frivolitat a �'escola.

If els ed1,1cador;ten�n�us- ci�l bon r�bo-st de la llengua, les han Ir de tenir, per tal com ells son els transmissors de a) la c'orreccio del

llenguatge b) l'expressivitat del contingut linguistic c) l'acumula-

cio de saber vehiculada per la l��ngua -

- -- ---1Les funcions logiques del llenguatge son el teixit conjuntiu de

l'aprenent�tgeQ Equivalencia dels elements fonologics i de la plasmacio

:::���ual: !'unt de partida per a una int_e�leg�b���tat del pr-oc e s dis- \.
_or

Per a.ixo som exclusiv:j..stes, per aix·6 demanem que L' ensenyament si-

gui en la llengua natural, la 119ngua Unica del poble� Perque diguem-ho
una vegada mes: no som bilinglies, sino monolinglies de soca-rel: a tot,
estirar vivim una situacio sQcial en que hi �a focus de pol�ingUisme,

,

pero el pais es monolingue i, conseglientment� ha de tenir l'escola ba-

�V@- ]�gu�.������aa������������������==-
Si molts encara no han tingut elq mitjans individuals. la forga

de sacrifici que calia durc;tnt els anys de dificultat per corregir i po
sar flex:j..ble el seu catala� ara nieS el moment� per�ue no �s quedin a

mig,cami, que en facin no un coneixement� sino una vivencia, una viven

cia; permeteu-me la traslla9io enunciativa� una vivencia reflex:j..onadao
I qu� puguin tra�smetre9 al mateix temps que el coneixem�nt9 els

esquemes, les regles, la correccio formal 9 la forga interior, la viva

correntia d'una llengua rica, que des de l'Edat Mitjana ha permeat to
tes les nostres classes socials.

I aixi les o orrt i.nuara vivificant 0 El futur es ja .8.1 present II

Josep Vallverdu

Lleida a 16 dfoctubre de 1.976


