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A ningu tio pot sorprendre, malauradament, que a la rodalia de Barcelona existeixin 
cenkesd'ensenyamentonel castella sigui la llengua predominant, peroeticanvi,sique 
sorprtn que aixu passi en una ciutat tan catalaiia com Girona. Doncs si, tamhé a Girona 
lii ha centres d'ensenyament on la llengua predominant en Irs relacions dels alumnes 
6s el castclli o espanyol. Aixb, evidentment, depen de la ubicacih del centre 
d'eiisenyament: en un barri arnb molta imrnigració o en un barn rentric de Girona. 

Prl que fa a la llengua dels professors hem de remarcar que majoritariament és el 
catala, molt emprat en les explicacions orals a classe i també (pero en uiia proporció 
menor) en exercicis escrits, apunts, eximens i llibres de text. Pero aquest ús de la 
l lenpa catalana. no semhla que rrpcrcuteixi en un major ús del catala per part de 
I'alumnat. 

Una qüestió a demanar-se és la següent: com pot ésser que un alumne incapa~ 
d'escriure i parlar correctament la llengua catalana aprovi el curs i passi al se,@ent? 
Som massa benevols, els professors de catalh? Ben segur que si, som massa condes- 
cendents, sena impossible trobar alumnes a quart curs de íormació proíessional 
incapa~os d'articular quatre mots seguits en catali, i em reíereixo a vailets que ja han 
nascut a Catalunya. Els professors Iiaunem de valorar el catala oral i no solarnent 
I'escrit. Ens interessa molt que una persona parli el catala, encara que escrivint-lo 
corneti algunes íaltesd'ortograíia. El futiir de la llengua ve perqut aquesta sigui usada 
pel poble, no tan sols pels intel.lectuals. 

PerO per qu+ no donem importancia a la Ilenpa oral? Jo crec que, principalment. hi 
ha un únic motiu: és molt m& senzill i barat dedicar-se solament a la llengua escrita. 
Em refereixo al fet que una classe de conversa no es pot dur a t e m e  amb un q u p  de 
35 alumnes, ja que o bé voldran parlar tots alhora o bé haura alumnes que no hi 
intervindran mai. 1 per altra banda, si volem que cada alumne faci una o diverses 
exposicions orals a classe ens falta temps per a endegar-les. A més, si volem que 
I'expsició hagi estat útil pera l'alumne, cal que s'adoni dels errors que hi comet, per 
la qual cosa és gairebé imprescindible gravar-la en una cinta a íi que després es piig~ii 
sentir. Es ficild'entendreque aixb requeriria gairebéun ensenyament individualitzat, 
cosa dificil d'aconseguir si no hi ha una aportació molt gran de diners amb un 
consegüent augment del nombre de professors i disminució del d'alumnes. Per tant, 
f s  natural que solament alguns professors s'atreveixin a portar a terme, de manera 
experimental, alguna activitat d'aquest tipus. Aixb, teoricament, amb la reforma de 
I'ensenyament Iiauria de canviar, pero malauradament no semhla que el nombre 
d'alumnes per classedisminueixi gaire ni queesccintractin mésprofessors (somenuna 
epoca de crisi!). Potser I'únic que millorara sera el nombre d'hores que els alumnes 
tindran de llengua ítant catalana com castellana; no oblidem que hem de ser bilin- 
gües!). 
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Un dels niotius J c  la desconeixen~a de  la Ilengua catalana és la mala distribució 
social del? Iiahitants d e  les ciiitats: hi ha harris d'immigrants i harris d'aut6ctons. 1 
desgraciadament nixbésdificil que canvii, ycr lo qiial cosa continuarem tenint centres 
d'ensenvanicnt oiiel nivel1 decatalñ exigitalsaliimnes 6s niolt alt, mcntrc queen altres 
centres gaireb6 donen aprovat general a tothom. La juítificació d'aq~iest  fet t s  la 
srgüent: si no es feia així quasi cap aliimne passaria d e  primer clirs. l'erh, amh aixn 
possihlement ni feni un favor als alumnes ni a la socictat. 


