
fa a la primera qüestió, va dir que el problema és que la Llei de Normalització no tracta 
de política lingüística sinó del procés normalitzador. No s'hi defineix quin és I'objectiu fi- 
nal, si I'oficialitat única del catala o la cooficialitat. En relació a la formació lingüística 
dels locutors, va manifestar que hauria de donar-se a la Facultat de Cikncies de la Informació. 

Va contestar ambdues qüestions en F, Vallverdú. Referent als objectius de la Llei de 
Normalització Lingüística, va considerar que primer cal aconseguir que el catala sigui a 
la practica l'única llengua prbpia de Catalunya, i després es podra avanCar cap a la seva 
oficialitat exclusiva. Pel que fa a la formació lingüística dels locutors, va dir que actual- 
ment a la Facultat de Cikncies de la Informació el catala és ja una assignatura seriosa i 
que a TV3 s'exigeix als que entren ara un nivell de catala més elevat que el que es demanava 
anteriorment. 

Va parlar després 1'A. Bastardas, el qual va manifestar que segons ell la causa de la 
col~loquialització del castella a Catalunya fou la conjunció d'una immigració massiva i de 
I'aparició de la televisió en castella. 

Seguiren diverses intervencions en les quals es va comentar la importancia del fet que 
la major part de la població sigui capaq d'utilitzar el castella amb flui'desa. També es va 
insistir en la gran influencia que té actualment la televisió en els conflictes lingüístics. 

Més endavant 1'1. Marí va prendre la paraula per plantejar la necessitat d'una col.la- 
boració entre TV3 i la Direcció General de Política Lingüistica. Aquesta col~laboració tin- 
dria com a finalitats la fixació d'una llengua estandard valida per a tots els Pai'sos Catalans 
i la definició d'una estratkgia encaminada a anar conquerint públic per a la TV3 fins a 
assolir que aquesta tingués la mateixa audikncia que la TVE a Madrid. L'esmentada estra- 
tkgia s'hauria de basar no en I'intent d'impedir que es mirés la TVE sinó en l'aprofitament 
dels seus moments baixos. 

Aleshores va intervenir en F. Vallverdú per dir que certament hi hauria d'haver coordi- 
nació entre TV3 i la Direcció General de Política Lingüística, perb de moment aquesta coor- 
dinació no hi és. Per la seva banda fara el que pugui en aquest sentit, perb no pot canviar 
la situació existent. Pel que fa a l'estratkgia encaminada a augmentar l'audikncia de TV3, 
creu que sí que n'hi ha una i que l'audikncia va creixent. D'altra banda, no considera bo 
que es contempli de manera sistematicament crítica, el circuit catala de TVE, com es fa 
en alguns medis. 

El col.loqui es va cloure amb diversos comentaris sobre aquesta darrera qüestió. 

L'ESCOLA I EL CANVI LINGÜÍSTIC 

Sessió a carrec d'Humbert Boada (setembre de 1985) 

El contacte lingüístic crea situacions diverses. Una d'elles es constitui'da per l'alternan- 
Ca o pas d'una llengua a l'altra. Es tracta clarament d'un aspecte sociolingiiístic, perb la 
seva incidkncia sobre l'individu o el grup és evident; per tant, la Psicologia no es pot per- 
metre ignorar-los, com tampoc no pot fer-ho amb els aspectes educatius i socials de la si- 
tuació que ha creat aquesta alternan~a. 

Els estudis realitzats al Quebec mostren que es pot parlar de dos tipus de bilingüisme, 
un dit additiu, on s'adquireix una nova llengua, sense pkrdua de la llengua i la cultura autbc- 
tones, i un altre, dit subtractiu, on es va imposant la llengua i cultura del grup de mes alt 
prestigi. 

A partir d'aquestes reflexions considerem els resultats obtinguts en investigacions que 
hem dut a terme en subjectes bilingües extrets de mostres de les ciutats de Barcelona (bilin- 



güisme catala-castella) i de París (bilingüisme espanyol-francks, donat pels fills d'immigrants). 
Aquestes mostres, una de 154 nens a Barcelona i una altra de 98 nens a París varen ser 
testades en diverses situacions. Tots els subjectes eren de baix nivell socio-cultural. La seva 
edat era de 6 a 6; 6 i de 7; 6 a 8. 

Una de les situacions creades era agrupar els nens per parelles en una situació de joc 
el més lliure possible. L'experimentador els proposa un joc i ja no intervenia més, pero es 
quedava discretament a la sala. Les produccions verbals van ser enregistrades 5 minuts des- 
prés del comenqament del joc durant 15 minuts. D'aquesta situació considerem solament 
la llengua escollida pels nens per comunicar-se entre ells. 

Els resultats mostren que a Barcelona els bilingües utilitzen la llengua de l'escola sense 
abandonar la llengua de la família, fet que pot ser considerat com de tendkncia additiva. 
Contrariament, a Paris els bilingües tenen tendkncia a adoptar la llengua francesa en la 
seva comunicació espontania. La nubla preskncia de llengua espanyola quan l'experimen- 
tador present és de llengua francesa és indicador d'un procés de substitució lingüística o 
bilingüisme subtractiu. 

En conseqükncia, una vegada més veiem fins a quin punt l'escola pot condicionar, aju- 
dada pel medi, un canvi lingüístic. La qual cosa ens fa insistir en la responsabilitat que re- 
cau sobre l'escola en aquest moment crucial en quk la llengua catalana es troba. 

Inicia la discussió Modest Reixach que planteja el problema de la presa de consciencia 
de les dues llengües en contacte. El ponent considera que la presa de conscikncia per a co- 
municar és un procés més llarg en els bilingües que no pas en els monolingües. En les seves 
enquestes ha comprovat, així mateix, que a 6 anys i mig els infants monolingües són més 
avancats que els bilingües, mentre que a 8 anys aquestes diferkncies desapareixen. Francesc 
Vallverdú posa en relleu que, segons les dades del ponent, hi ha una diferkncia important 
entre Barcelona i Paris: els bilingües catalans parlen molt més catala que no pas els bilin- 
gües castellans (de Paris) castella. Reixach fa diverses intervencions sobre la fiabilitat de 
les dades, que són matisades pel ponent. I finalment Joaquim Torres intervé per plantejar 
un problema metodologic en la distinció entre mostres representatives i mostres qualitatives. 

L'EXPERIENCIA FONT ROSELLA 

Sessió a carrec de Pere Fortuny i Recasens, regidor d'Educació de 1'Ajuntament de Sabadell 
(novembre de 1985) 

Va ser una experikncia orientada a aconseguir que els nens dels barris on el catala no 
és la llengua habitual, puguin trobar a l'escola el medi natural adequat per al coneixement 
de la llengua i la realitat catalanes. 

Per raons conegudes, una gran majoria dels mestres, sobretot els de les escoles públiques, 
no han tingut un accés normal al coneixement de la llengua catalana ni del seu entorn geografic, 
huma i historic, ni tampoc de la cultura catalana. És evident que la insuficikncia de la seva prepa- 
ració per proporcionar als alumnes aquests coneixements dificulta extraordiniriament la seva tas- 
ca i els pot produir (amb tanta més fo rp  com més intensa sigui la seva vocació i responsabilitat 
professional) un sentiment d'impotkncia i de frustració. Cal, doncs, que l'adrninistració els pro- 
porcioni l'ajut que necessiten per poder exercir el seu mestratge amb eficacia i amb tranquillitat. 


