ENSENYAMENT
zar-los, cosa queja va fer fa dos tal inseg~iretatsobre les assig- suprimeixen aquesta, unsaltres
anysennéixer,ambunexitmolt natiiresque rebranencatali,els centrenelcursenel treballd'uns
reduit.
diferents ambients familian i textos contemporanis i alguns
ambientals i I'ús majoritari del es dediquen tot el curs a trebacastellicoma llenguadelsjoves llarlaliteraturapopularoalgun
L'ensenyament de
no ajuden p i r e a fer del catali aspecte que troben atractiu:
la llengua
i
la
una materia ben assimilada i I'erotisme.ladonaa1aliteratura
"
viscuda. És I'as~i~naturitzacióoo el que sigui.
literatura catalana
la Ilatinitzacióquediuenalguns.
Amb la Reforma a la vista n o
al BUP
Durant aquests darrers quin- és ternos ia
de
oroara,
.,

zean~s*~otserjaenfadiwet

.

.

mesdeljaanticbab<illerat.Com

o d i v u i t ? , s'han cclrbrat opoenelsapartatssegüents,
sicions, primer a catcdriticc i aquestestat de cosesnoés gaire
La introducció oficial d r agregats,desprésnomésaagre- poSitiu i
afirmar que
l'ensenyamentde la ]lengua i de gats, i noves fornadesde profes- I
, de la ]lengua i~la
la literatura del país ara fa uns sorsiprofessoress'liananatdis- literahra
continua
quinze anys h.obo que. en pri- tribuint pcr totcs les trrres catas,assembla massa al
nierlloc,noha evolucionatcom ianes. (La situació 6s similar al druna llengua o literatura escalia-almenysdeforma majo- Princip.it,al PdisV a I mcih a les trangeres. Nosónenrealitat=la~~
ritiria-; en segun Iloc. ha con- Illes, perb amh mts dificultats llengua i f<la,,literatura,nosolah . i b u ~ l a l ' ~ ~ a s s i f i n u t u r i ~ a c i ó . dalsdosdarrersterritoris).Aquest
cl
per les raons ambientals
catali i, en tercer Iloc, ha patit prufessorat, joveen la
ma- que tots coneixem i no t o s consempre d'una programació poc jor part, que h~ intentat amb la
a ranviar, sinó pel ma.
adequada. Anem a pams.
millor voliintat -sohretot al leixenfocamentdelanos*a<.as~
~
~
signatura..
Leentrada del cata]$, a I'EGB ~
primerialBUPiCOU totseguit, neixemcnts i-aix6 nosenipre i
afegit
L'assignaturitzaciódelcatali
va fer necessiria la formulaciii cada cop menys-un
1 2 convcrsiódrlcatali en una
d,un proqama, yedicib de llj. d'intcri.spcrl~.Ilrnguaiprlpais.
bres de text i de
material ha h"gutdecobrirdi.ficitsen la assignatura mésvaserunperill
didactic i lfestabliment d,una fornl"ió historica i cultural. fer que van assenyaiar eis més Iúmetodolugia que, en general ha entcndrc quina és la situació cids d'entre nosaltres - q u e no
emanat del5 llibres de text: gra- sociolinfiiiistica real (ben dife- abunden gaire i que no acostu,,,itica tradicional
dos pri.
rcnt dcls triomfalismcs oficials men a ser cscoltats-. El fet d e
mers cursos, (prescindint d e deis primer5 moments) i un veurereconeguda lallengua i la
literatura del país com una asI'insia d e perfeccionament dis
Fora d'un nucli de professors i p a t u r a m&s,sobretot sortint
dictic que es reclamava durant
elsanysfoscosdel franquisme), més inquiets, que han prescin- deldesertidelvoluntarismedels
teoria literiria al segon com a dit totalmrntoparcialmcntdels anys que van precedir la inh-ocomplement.i historiadela lite- llibresde texti delsprogramesi ducció oficial del catala a
ratura catalana i conienlari de s'lian Ilancat a fer experiencies I'ensenyament, van semblar la
textal tercer. Unes lectures, que deforma individualocol.lectiva solució a molts. Pero el -handials dos primers cursos acostu- amb més o menys txit, la majo- cap,>amb que partiem ens conmen a ser d e literatura juvenil ria segueixen -seguimla verteixaquestesassignaturesen
sense c a p valor, i al tercer pauta que ens marquen elspro- una cosa un xicanbmala per un
d'autors del programa que aca- grames ielsllibresde text.1 aixb factor importantissim: la Ilenbende complementarla forma- nohacanviatgaireambel~an~s.gua com a miga d'expressió i
ció lingüística i literaria dels Hi ha qui fa adaptacions míni- c o m a mattria de treball acadealumnes d e DUP. A COU un mes del programa: veure a ter- mic sense una homogeneitat d e
progamadensissimdellengua. cer els dos primers trimestres la coneixement oral per part d e
historia de la llengua i sociolin- literaturadeldinouenqaideixar I'alumnat. Els desnivells d e cogüistica coronen I'edifici. l
a to- per al final la medieval, altres neixement dels alumnes són
E.S.

"mi
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dia!),perono:asegonde UUPhi
ha literatura espanyola - q u e
alguns s'esforcen a batejar púdicamentcoma «castellana*,ves
a saber per que- i de la mh
d'aquesta tenen una aproximacióal fetliterari, alsperiodes, al
comentari de text, a la nomenclatura
en
castellj,
a
I'academicisrne fred que de vegadesregnaen aquestaassignatura que es converteix en una
prictica d e taxonomia de figures retoriques ... El fet que als

cada 17rofrssor voldr;. Ja han
sortit alguns llibres de treball
bilingüede laliteratura onnoes
treballa enabsolut la histbria ni
els autors i es decanta cap a coses més tecniquesosimpiement
de comprensió lectora, coses
molt necessiries pero que no
han de fer ahandonar un co-

Obseruacions
~ T i f i q ~i practiques
t?~
el catala
d'avui.
Del. Ruaixi Vinyet,
Editol:Ruair.~oil,maigde1994.

ncixementgeneraldelahistbria,

i forqa d'entreteniment. La barreja - i previsiblement el predominide I'espanyol-afegida
a la davallada de lesassigatures
humanístiqucs, la total llibertat
amb que s'cnsenya la histbria
(cosa que vol dir que se'n fa
moltpoca decatalunya digui el
que digui el programa), tot plegatportarj a una davallada més
gran dcls coneixements cultiirals,
dc
la
capacitat
d'identificació amb la llengua i
la cultiira d'aquestpaís, a la davallada encara més brutal de la
capacitat d'expressió, d'interPs
per la cultiira, del gust per la
bellesa.
Noem fa resqueaquestescrit
srmbli alarmista o pessimista:
miIIor, si a i ~ i > ~ r o v o c aen
v aqui
ti. cl deure de oreveure-ho
un
r ~ -~~
-

Ruaix continua la seva imparableactivitatd'estudldelallenguacatalana,tantdelanorrnativa com d e I'actual, sobretot d e
programesialsllibresdetextde
la que avui apareix en escnts. 1
catali de segon de RUP hi ha@
fa aixb alhora que practica una
alloqueabansesdeia c<prcccptiinfluent didactica, en la qual és
va literaria,, també en catali no
vell actor: noméscal recordar el
canvia gran cosa, sobretot perllarg camí comenGat, al voltant
quemoltsprofessorsse lasalten
de I'any 1968, amb les Fitxes
o la fan parcialment -només la
Runix, així anomenades popiinarrativacomacomplernentper
larment, continuades pels seus
al treball dels llibres d e lectucursosdecatala congriatsenllira-. o la veuen com una duplibres, El catal¿i 1, El catuli 2 i El
cació inútil sperque ja Iio fan en
cafald 3, a part del Catalaficil, i
castelli* ...i sobretot perqui. la
tot el conjunt d'exercicis aplepreocupació principal del progats en els llibres de Practiques
fessorat de catali continua esdels diferents nivells, tots els
sent la normativa i l'expressió
quals han estat objecte de nomescrita pcr damunt d e l'oral. es
brosesedicions,minuciosament
clar que amb classes que ratllen
revisades a cada nova impreso superen la cliiarentena Poca
si&.tal comcorresoona I'esoerit
i~uprt.ssiiinr.il i.5 pvt fer 1 t.imhi. inti~r;..:prcfcrentF>cr.iqui~stpro- Icnilt-nta 11. pt.rleccií>de1'a;tor
Cs ~ l e n< lar qiic. a la '?<'Ii\ll\.ll<ll hli>ni,?.i ,,n kit ,.I iiri>irssrir.rt
,~ - ~ - - - - I i. difiisii>d'aauests roxtos diel que ComPta 6s la ]lengua es- no solament el de catala- una dictics. d e l q;als
~
han estat vecrita i la teoria.
inquietud activa per canviar la nuts,entretotsplegats,propdels
Conclusio i prospectiva
situació actual d'estancament, dosmilionsd'exernplars,nosols
Nomks apuntaré la m i s gene- d'assignaturització, de progra- confirmen la sevacapacitatmesral: hauria calgut fer difercnt el mació poc adequada, d e salt en trívola, ans també que hanestat
programa deRUPocanviar-loa el buit amb la Reforma. És clar els textos per excel.l&ncia
temps. Ara, arnb la irnplantació que albmns ens volen fer creure d'ensenyarnent de la gramatica
accelerada i reticent de la Iiefor- que no solament vivim en el i la llengua catalanaaquestsdarma, la situació pot esdevenir millordelsmóns,sinóqueanem rers quinquennis. Han estat i
són uns llibresquefan fjcilment
encara més compromesa. El ca- cap al paradís pedagbgic.
abastable, i sovint satisfactbriatala i el castella - s i no hi poscm
ment atesa, qualsevol consulta
remei- s'han d e repartir un
gramatical.
nombre forca limitat d'hores,
•• ••• • •
Aquella imparable activitat
han d e compartir departament,
se'ns ha mostrat enguany, amb
quedaran eliminades la literala publicació d'aquestes «Obtura catalanai la castellanaisota
servacions crítiques i prictil'epígraf
d
e
«literatura»
-ma. .
quesn, primera meitat del conteria optativa!- es fari el que
~

~~~
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