
83

III TAULA RODONA SOBRE: INCIDENCIA A EUROPA DE LES

LLENGUES EN L'AMBIT EDUCATIU.

—La diversitat de llengues ha d'existir, diu J. Arenas. No

per existir una sola llengua de comunicació a Europa el senti

ment europeista no devalla.

I respecte a fins quan la Generalitat serà excesivament

respectuosa en l'aspecte de no incidr en l'aprenentatge en el

món dels docents, aporta una explicació del programa de norma

lització llingüística tot fent esment de l'Estatut diu que es

fä volgudament una política de pedagogía 1 consciencització

amb el maxim de recursos, malgrat que encara amb hores de ca-

tala insuficients. Pel demés cal adoptar el criteri de terri-

torietat en quan a la llengua.

M. Pl. Veu que no hi ha un caliu positiu vers el catalb quan
els alumnes castellano-parlants. El principi de territorietat,

el pondera amb el principi de la llengua materna, doncs hi ha

rebutg del castellano-parlant vers a l'aprenentatge de la Ilen

gua catalana.

J. Oliver. Citant l'experiència suTssa diu que hi ha un rera-

fons polític devant les exigäncies educatives. Els programes

educatius son diversificats, doncs les Ilengues nacionals,son

totes i les Ilengues oficials,tres. Aquest fet provoca una

adaptació de l'emigrant al medi on viu en quan a la llengua

territorial que es la llengua pròpia del territori.

Els grups de fora s'han d'adaptar al territori que ocupen.

Pel que fä al reto,rosnAes llengua opcional en el curs previ d'

entrar a la Universitat. De com aplicar-ho a la organització

escolar, hauriem de parlar-ne.



Pere Verdaguer. Fä referència a que el problema a Europa es
l'anglès, per la seva potència económica i perque desplaça
les altres llengües, és un problema d'ordre econòmic, cultu-
ral, de mass-media.

- La utilitat o inutilitat d'aprendre altres llengües és com-

pletament irreductible a un altre fenómen que és la necessi
tat d'utilitzar la llengua pi-41a per tal d'expresar-se.

- Llengua materna s'ha de defensar per ésser Ilen .gua de vida.

- Totes les llengües tenen els mateixos drets. Cal una idea no
va a Europa, els polítics que tenen consciència de la plura-
litat de Ilengues i inquietud a nivell polític cal que pro-
porcionés el respecte a totes les llengües.

- El problema lingüístic té solucions com en ténen d'altres
problemes socials, la dimensió del problema no rau tan en
les tendéncies politiques de dreta o esquerra, es molt més
complexa.

Les actituds camvien molt lentament, encara queden indife-
réncies o hostilitat declarada de l'administració francesa,com
en el cas de les llengües regionals a l'estat francés. Aixó
es fä palès a la realitat pedagógica del català al Rosselló:
si hi hagués més catalä a l'escola primària, aquesta catalanit

zaria el seu entorn. Manca formació de mestres, no hi ha reci-
clatge, causes? el cost econòmic, o el tractament del català
com a llengua estrangera. No es obligatori, es opcional a 3 bis
com a màxim.

- Problema llengua maternal i llengua territorial? a] Rosselló

ha deixat d'ésser llengua maternal perqué els pares parlen

el francés i com a llengua territorial no esté reconeguda

políticament. Com és pot solucionar això?
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Jordi Martí. Excusant la seva experiència limitada en l'àmbit

educatiu, cita treballs del Consell d'Europa per a l'aprenen-

tatge de llengues modernes, com a mostres de utilitat 1 coope-

ració amb organismes d'educació d'adults amb la elaboració

definició d'un cura multimedia. El "Digui, digui".

Joaquim Arenas. Va comentar la diversitat de Ilengues a Euro-

pa i la situació que ofereix el nostre pais, així com l'apor-

tació nostre i l'aportació d'Europa a nosaltres. Constató la

imposició de les llengues oficials per damunt de les minorit

ries.

Sensibilització generalitzada a Europa a reconeixer un bi-

lingüisme: llengua materna com a base de l'ensenyament i una

altre llengua.

Anglès? Llengua per a comunicar, però la llengua territo-

rial es la bàsica.

Bilingüisme no d'inmersió a Europa. Situació a Catalunya es

la d'un procés polrtic, pedagògic i sociológic reivindica-

tiu. Es una situació de voluntat de llengua i continguts nos-

tres.

Una aportació de Catalunya es el treball institucional amb

normatives heroiques devant Europa, malgrat el procós graduat

en l'ensenyament que no es òptim. Ui ha una ferma acció admi-

nistrativa de la Generalitat i municipal, amb actuacions,ins-,

titucions escolars i paraescolars. Es notable l'experióncia fe

ta a Catalunya amb programa de bilingüisme precoç aplicat a

escoles, el "D1gui,digui", la llei de normalització de la llen

gua. Revindicacions pedagògiques, etc.

Aportacións d'Europa son:

1) Definició més clara de llengua materna igual a llengua

territorial.



2) Bilingüisme escolar com un aprenentatge de llenguas pe-
ra mai una sustitució de llengua.

3) Experiències dels seus centres.

Joan Mestres. Comenta la problemàtica que té Europa per esde
venir una entitat política o cultural. Doncs la llengua Asuna
manera d'entendre el eón, de comunicació, i com que no hi ha
una sola llengua comunitaria, Europa aconsella un bilingüis-

me: una llengua pròpia i l'altra comunicativa. Es produeix una
competència de Ilengues: francés, anglès, alemany, per ésser
la llengua entenedora per tots els europeus. L'interés d'apren
dre una altra llengua tan sols hi és en els que tenen una llen
gua minoritaria.

La llengua a Catalunya aporta afirmació de la nostra iden-
titat, que no renunciem en la lingüística a Catalunya hi ha
un trilingüisme malhaurat. Fent una reflexió sobre la "metodo
lògia de les Ilengues", s'ha de dir que cal fonamentar métodes

d'ensenyament, d'aprenentatge de Ilengues.

María Na. Esmenta diversos conceptes de bilingüisme. Des de
la problematica escolar: l'infiltració de dues Ilengues, una
de les quals es el castellà, es la de la institució. Comporta
una instrucció bilingüe transaccional, lo que provoca pervivén
cia bilingüe i "conservar" el catala mentre l'escola ensenya

en castellh. Amb cert tipus de bilingüisme resultara que s'en

tendran Ilengues i al final de l'escola, no s'en sap cap.

La situació a Catalunya està molt malament, i , el fracäs es
colar augmenta, tot i que la llengua no es asumpte de la terra;
es un asumpte de persones.
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