


del riu SCnia: cls modcls utilitzats pels dos canals de 
tclcvisió (i sohrctot pc l  canal valencii) tcndixcn a ac- 
ccniii;ir la scparació ~*catalh-valcnci3>,. 

A nivcll cscolar. la zona del tortosí es vcu grcu- 
mcnt limitada a I'hora d'incidir en c l  modcl lirigüístic 
csciilar: no solament el ~irofcssorat i la iiorniativa so- 
hre I'aprenentatge de la Ileiigua depeneii de dues ad- 
ministracions difereiits. sin6 que, a i i i is els llihres de 
text que emanen de cada una de les dues adrninistra- 
cions estan fets des de la perspectiva I ix ica i mrirfolii- 
gica de la v;iri;inl de I;i rrspeciivii gr;in ciutst. amh I;i 
i lual ciis;i quc~ lcn  poicnciadcs i .  pcr a scgons qui, 
clcvatlcs a la catqor ia  de transceiidents- Ics di- 
ícri.ncics. i el tortosí i io  veu reflectides ciilloc les 
scucs peculiaritats. 

Nirigú n» duhta de la iiiiportaiicia de I ' i rea del 
tcirtosí con1 a tiexe d'iinió ainb el valencii. Pensem, 
per tiint. que com niru presknciii doneni a ellh que ens 
és propi, in&s contrihiiirem a Iii percepciú gencriilitzs- 
da de la unitat de la 1lt.ngiia catalana. per sohre de les 
divisions piirciment administratives. 

El model de  llengua a I'aula 

En c l  context escolar. el palier del doceiii con1 ;i 
modcl lingüísiic 6s esseiicial. Les actitiids del professo- 
rat respecte de la Iletigiia poden doiiar Il«c 21 i in  curri- 
culuni ocult facilment nssimilable (i nivel1 inconscirnl. 

Mass;i vegades. lai i t  prokssurs c«m alumncs iri- 
Iravaloren la propia vnrielat geolingüística i. de vega- 
des. n o  dikrcncicn entrc allh que es  un harharisiiie i 
all i i  qiic Cs iin;i variant pcrfec1:inieiit peiiuiiia. Segons 
com s'cnfoque la qüestió. es pot arribar a pi-oduir 
una suhstitucií, lingüística iiiterna a la propia Ilengu;~. 
Els alutnnes. ja des del.; iiivells educiitius més hisics. 
infravaloren la priipiii \,iiriiint dialcctnl. Ili ha niolta 
insegurctat sohrc qiiincs Iormcs són c«nscq,kiicia de 
les inlliifncics clcl castclli i qiiines siin formes total- 
mcni viilidc\. I>cs de molt avint caldria fer activitals 
quc ajudcsscn I'alunine a prendre con.;cii.ncia dc I;i 
scua variant. dc I'estandard. (1cls elcments de la va- 
riant que siin cstiindarii~iihlcs. elc. 

S i  haguéssciii de Icr uii:i rapidii tipificiici6 del 
(cniiniciis que c i  produixeii en el modr l  dc 1lcngii:i 
doceiii que s'usa a I'aula ( i  tamhC. pcr cxlcnsiii. en c l  
model que usen els iiliimrics) cris troharíeiii: 

i i )  Pnilcssores i prcifessors que handegen solii- 
cions prhpies de les nostres coniarqucs. quc s6n per- 
lectanieni nrlctliiades, i cs passcn sisteiiiiticaiiieiit a 
solucions del catala ceiitral. m i s  diviilgades i presli- 
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gindcs pcls niitjans de coriiiinicació. Eii el i i i i l lor dels 
casos. proícssorat a qui aqiiesta sitiicició d'endo- 
digli>ssia cls prirl;i ;i psr1;ir cn occiden1;il i n cscriurc 
en i~ r i cn l i i l  o ii rcal i tz i r  frcqücnts ultracnrreccions 
(p.c.. dir  'nieva' c i i  Il«c de 'meua'). 

ti) Prolessores i prolessors que usen a I'aiila iin 
niodel dc Ilciigua niasszi col.lotliii;il i, :i mes. lnrcit dc 
ciistelliinismes. pcrqiii. pcriscri que c l  catal i  que seni- 
pre han usa1 a i i i \~c l l  de c:irrer ja esta hé. 

e) Prcifessores i professors que barresen cls do.; 
niodels atiteriors. 

d)  Professornt de Llcnguii que té duhtes a I'hora 
de realitzar I'asscssoraniciit lingüístic de la resta del 
clnurtre i Fins i tot a I'l iora de proposar un modcl de 
llcngua a I'aluiiiiiat. N o  es té g;iirc clnr com hii dc scr 
I'cst8nd;ird qiie s'Ii;i de lrnnsnictrc en una situaciii 
;ic;idkmic;i i es diihla sohrc que és corrccte i qui' i io  
ho Cs. 

No cs tracta. ni nlolt nicnys. de íer tina crit ic;~ so- 
hre el prolessor;il. Si iilgii ha 1luit:rt per la catalaii i t~a- 
cií, de I'c\crila. Iiii est;it el col-lcctiii dc professrirs i 
professores. D e  tota mcincra. el conjiinl del pr(ifcsso- 
rat n i  6 s  Iioniogeiii n i  c i í l i  cscrript de ccrts condicio- 
niinis dc Iii scua tasc:i. N o  to i  el profcssoral. n i  de 
hon tros. te ui i  h r ~ n  coneixemcni de Iii Ilcngu;~. E1 
pro1essor;ii no h;i tingut un hori apreiieritatgc de la 
Ilcngua prhpia. i qiian Iii Iia popiit accedir a corrc-cui- 
ta I io ha fist d'iina m:inerii nionolíiica, scguirit Ics 
17au tc~ Ic I  c:IIBI~ central. que iiiipera en la iiiajoria 
dc graiiiiiiiques. De  forniaci6 socirilingiii.;tic;i cnciira 



n'hs tingudri menys i aixh ha portal a valornciiins ne- 
gativcs del hloc dialectal occidental i, més concreta- 
ment. de In priipia vririant. Pero, mirat puntualmcnt. 
encara podem trohar casos més greus: aplicant la for- 
mició que vnii rehre. hi ha alguns professors i profes- 
sorcs que usen el castelli com a llcngua vchiciiliir. es 
produixcn casos d'interposició lingüística eri les cliis- 
ses de Ilengücs cstrangeres. es presenten a I'alumnat 
apunts i proves amh dcfici&ncies gramnticals ... Aixi. 
el centre escolar. I'espai niirmalitzarlor per excel-len- 
cia. csdevc el1 mateix focus potencialmcnt irradiadiir 
de conflictc. 

A tot aixii s'afcgixcn uns llihres de text fcts sc- 
gons el model del catali central. aspecte que resulta 
cspccialment greu en els primcrs anys d'esc«laritza- 
cid i que accentua el fenomen d'cndodigliissia. Cal 
recordar' a mes  que I'ireri lingüística de la nostra va- 
rietat geogrifica dephn d'administracioiis diferents, 
cada una de les quals aprova cls sciis propis llihres de 
text. És  un aspecte que ja ha aparcgui en I'apartat 
anterior. quan hem constatal que les pcculiaritats 
propies sovint estan ahscnts dels materials iinprcsos. 
1 aixii resulta especialmcnt grcu en el< xiquets i ui- 
quetcs que crimencen a fer I'nprcncntrit~e de la lecto- 
escriptura amh uns mriterials poc acostals ;i la seua 
realitat lingüística. 1 no s«ls riix¿). sin6 que cls malei- 
xos infants van a casa i corregixeii els pares: ?<Aixii 
no es diu granera, que cs diu r.st.r~rirhrn,>. «Al llihrc 
posa gi~inei~:  rohoca esta mal dit,,. 

El tortosi 6s un parlar de transiciíi: es troha. per 
tant. en una zona d'intens creuameiit d'isoglosses: aix¿i 
diíiciilta l'estandarditzaciíi de les nostres forincs. sohrc- 
tot de la morfologia. Pr«hlcmcs rlerivats de I'ús de Ics 
formcs propies dels demostratius ('este'. 'esta'), posses- 
sius ('mon'. 'ton'. 'son'), ordinals ('quint'. 'sext'). article 
('lo' com a forma masciilina). proiioins fehlcs ('mos'). 
morkilogia verbal. etc. crccn insegiretats 

Tant a I'aliimnat com al profcssorat els seria rela- 
tivanient facil rc:td;ipi;ir una mica I'estiind;ird escrit 
quc usen. pero a nivel1 (irti1 la cosa es coniplica has- 
tan1 mes. La llengua oral iin s«l;iment es treballa poc 
a classe, sin6 qiie a m e s  hi apareix un niodcl amh ele- 
ments mnlt difercnciats: al costat de formes cultes 
s'uscn col~lorliiialismes, castcllanismes i vulgarismcs. 

Per aixii Cs tan important diferenciar els diversos 
registres del Ilcngualge. Accedim al itión a través del 
registre c«l.loquial, pero ningú no dubta que. a 13aul;r. 
el niodel dc llengua hisic ha de ser I'estindard. 1. evi- 
dentmeiit, no cs tritcta d'inventnr-nos un estandard 
paral.lel. L'estindard -;imh tots els condicion;tnls 

que tk en el cas de la Ilcnguii ciital;in;i- j;i hi és: es 
tracta de donar presencia a aqucllcs rormcs nostres 
que són estandarditzahles. En cst canip resulten es- 
pccialnient útils con1 a hase de trehall Ics pr«piislcs 
i.'r*siri~iriiirti or.cirien/íil. dc Joan Brltran. La II~r,gifu 
llel n~ii.r Ehrv i 111.1 Moi7r.~i<i. Un iwodel de Ilrripira 
u,sr~iiidor-ri nr111. d'Albcrl Ar;ig«nes. i Iirro. Vr~cohiilriri 
iii.for~til i ~l'oriiil/.s d~ IPS t ~ r r ~ s  (le I'Ehrr. 

No s'ha de confondrc ccnui i eslindard. Hi ha 
mciltes formes genuines, tan1 a nivcll oral c«m escrit. 
que icnen el seii paper diiis del registre c«l~l«qui:il. 
pcrh que cal sacrificar quan som eii uiia situació m6s 
fnrnial. Freqüentment I'ensenvaniriit de la Ilcngua 
s'ha niogut dins la cliialitrit correctel incorrectc. mcri- 
Ire que la prohlciniitica cal plantejar-la en termes d'a- 
dequatiinadequat. 

Grups de treball de 
professores i professors 

Des de fa tenips ha vingiit I'iincicinant un grup de 
trehall de professorut d'educacid primiiria \,inciilrit al 
Movimenl de Renovació Pedagh~ica. PiI que I;i ;i Se- 
cundiiria. durcint el? cursos escolars 1'193-94 i 1994-Y5 
es va cstar rciininl a Tortosa un grup de pr«fcssirrcs i 
professors de Ilengua i literatura catalanes dcls cen- 
tres d'enscnyiment seciindari de les cnmarqucs del 
Baix Ehre. el Montsi; i 1;i Terra Alta. els qunls van 
constituir el grup de trehall <.Llengiia docrnt n Ics 
Terres de I'Ehre.. (ir«mogiit pel SEDEC i assessorat 
per Pere Navarro. profcssor de I:i Lhiversitat Rovira 
i Virgili. 

A mCs d'altres aportacioiis intcrcss;ints. iiqiiest 
grup de Irchwll ha ac«nsegiiit de fixar una Ilist;~ dels 
amhits ori s«hreiot el correspoiient profcssorat de 
Ilengua catalana i lilcraiiira ha de trehallar mCs in- 
iensamcnt. En síiitesi. cls trehalls que la Ilista prcscn- 
ta són: 

-apr»fundir cn el coneixenient del modcl de Ilen- 
gufi usat pel profess»r;it ;i I'aul;~: 

-aprofundir en el coiieixcmcni de les característi- 
ques de I'ús lingiiístic de I'aluinnnt: 

- analitzar les prohlcmitirliies lingiiístiqucs mCs [re- 
qücnts a I'aula: 

-aclnrir lo1 allii qiie és ndrriissihlc (i que. per tant. 
es pot usar) i 101 al16 que cal evitar: 



- analitzar les proposles fetes pel IEC i per altres 
autoritats lingüístiques: 

-classificar segons els diferents registres alli, que és 
genuí. pero que iio sempre és estandard 

- cstahlir criteris unitaris útils a I'hora d'assessorar 
la resta de professorat. sobretoi pel que fa a I'ús 
d'un estandard que dignifique les variants prbpies 
d'estes terres: 

- fcr arribar al IEC les proposles i o b s c ~ a c i o n ~  sobre 
la riostra situació lingüística perqu? cs pronuncie. 

- assessorar la resta de companvs i companyes per 
tal que: 

no degraden la Ilengua: 
milloren la seua expressió lingüística: 

9 usen les variants prbpies de la zona admisibles 
dins d'un nivel1 estindard: 

- fer una tasca de coordinació: 
entre el professorat de Llengua del centre; 
amb els altres seminarisidepartaments del cen- 
tre: 
anib els centres d'Educació Pnmiria. ja que no 
es pot estar fent coses diferents en les difcrcnts 
etapes; 
ariib el professorat d'Educació Infantil. ja  que les 
fitxes per als primcrs anys estan fetes scgnns la 
varietat central; 
entre el prorcssorat de llengua de Ics Tcrrcs de 
I'Ehre; 

- recollir els principis lingüístics i sociolingüístics 
dins del PEC i dcl PLC de cada centrc; 

- treballar prompic amh I'alumnat. segons les seues 
capacitats. tot el que fa referencia a I R  vanació lin- 
güística (varietats geogrifiques i varietats socials) 
per tal que tinguen una visió implia de la qüestió 
lingüística: 

-elaborar materials que puguen ser útils al profes- 
sorat dels centres: 

- promoure que els niaterials i les proves que es re- 
alitzen als centres es facen lenint en compte les 
par;rules i la morfologia propia de la nostra zona i 
que. de manera especial. el professorat de llengua 
incurporc aquests criteris a Ics seues classes (p.c.. 
adaptant dictats, etc.) i en faca difusió: 

- animar els responsables de les publicacions que es 
fan als centres (i també fora) a usar i difondre un 
estindard cohcrent amb la nostra variant geogri- 
fica: 

-aprofitar espccialmcnt I'avinentesa que siiposa la 
implaniació de I'ESO a I'hora de disminuir la in- 
cidbncia del llibre de text i d'elahorar matcrials 
propis; 

-fer intercanvis amh centres d'altres indrets del 
Paisos Catalans per eliminar possibles prejudicis 
lingüístics: 

-procurar que en els cursos d'actualització lingüisti- 
ca i en els cursos complementaris per al proresso- 
rat hi haja reflexió sobre estes qüestions lingüisti- 
ques. 

Totes cslcs tasques demostren que la feina que 
queda pcr fer 6s ahundant i qiie es ncccssita la parti- 
cipació conscient i decidida de tot el professorat. És 
iiiolt importan1 cl trchall coordinat i continua1 que 
generalitzc cn cls nostres centres i en el nostre en- 
torn una millora de I'ús lingüistic. En cst scntit, com 
més rigor Iingüistic es tinga i com mis s'use un estin- 
dard amb les formes prbpies del tortosí en l'hmhit cs- 
colar. mCs es contribuiri a eliminar inseguretats i. per 
tant, a prestigiar I'ús de Ilcngua catalana i a fer-ne 
tangible la continuytat territoral i la unirat. 
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