


La cosa més corrent al col4egi és la iniciació. vo- 
luntaria. a I'occiti, d'una hora cada setmana. En 
aquest cas, els alumnes. abans de gaire. arriben a pro- 
nunciar unes quantes paraules en occita. Hi ha pro- 
fessors que duen a terme activitats per a interessar 
I'alumnat. com ara teatre. És molt difícil de fer-ne el 
balanc. car les iniciatives són molt disperses. Per a in- 
formació, podem dir que en el curs de qrwrrrno (13- 
14 anys). I'occita hi pot ésser escollit com a segona 
Ilengua viva com les altres (angles. espanyol. ale- 
rnany ...). perh no coneixem gaires col.legis on passi. 
car cls alumnes prefereixen triar una altra Ilengua: a 
més. aquest ensenyament sovint no hi 6s pas propo- 
sat. 

Als instituts de haixillerat, tots els alumnes. en te- 
ciria. puden cscollir I'opció oral d'occiti, la qual els 
comporta. pero. un increment d'una a tres horcs set- 
manals de classe; per aixo els alumnes són poc nom- 
brosos. car els punts obtinguts aixi representen ben 
poca cosa respecte al total que cal per a ésser diplo- 
mat per al hatxillerat. Una gran part dels alumnes 
són els que han escollit una tercera Ilengua viva. 
Hem de reconeixer que sovint trien I'occita perque 
tenen un nivel1 massa baix per a anar en una altra es- 
pecialitat (cc«nornia: pero, sobretot. matemitiques); 
aixi. doncs, el professor d'occiti és qui cls acull. i 
molt content de tenir uns quants alumnes. D'altra 
banda. I'occita competeix avui amh altres Ilengües 
que busquen tamhé «clients* per romandre en el sis- 
tema educatiu (són Ilengües que ocupen un lloc petit 
cn I'cnsenyanient. com I'italii. el portugu5s. cl rus...). 
Tot plegat fa que des de la reforma dels instituts 
I'any 1YY2. i del hatxillerat, I'any 1995. el nombre 
d'estudiants d'occiti a hatxillerat hagi biiixai molt: 
per exemple. a l'institut de Elmies vil passar de 61. 
en 1993, a 19. en 1995 (-70 Oh). i a 4. en 1996! (-93.5 
SU entre 1993 i 1996!). A !'Academia de Bordeus. 
passi de 1.160 a 524. en 1995 (-55 %). 

Les universitats ofereixen als estudiants cursos 
d'occiti. pero la Clnivcrsitat de Montpeller és I'única 
que té una carrera completa d'occita. A Pau hi ha un 
comencament i a Tolosa hi ha un DEUG (diploma 
de dos nnys d'estudis) mixt. lletres modernes (litera- 
tura i frances)-occiti. Des de 1992 hi ha el CAPES 
d'occita, que són oposicions per a ésser professor ti- 
tular. N'hi havia pera  totes les assignatures ensenya- 
des. tret per al catala i I'occiti (el base, el cors i el 
bretó ja en tenien). D'uns quants anys en& el nom- 
bre de professon d'occiti ha anat creixent. pero, al 
mateix tcmps, cl nomhre d'alumnes ha anat baixant ... 

Per zlcahar. cal fcr csmcnt d'una esperanp. nascu- 
da fa una quinzena d'anys anomenada Calandreta. 
Calandreta és un repte: ensenyar en occiti i 5alvar la 
Ilengua. Fins a la fi de I'any 1994. I'Estat no volia re- 
coneixcr aquestes escoles occitanes. Ara I'Estai i la 
confederació de les Calandretcs han ~ignat un text 
que preveu que I'Estat cs fari cirrec del pagament 
dels mestrcs. talment es tractés d'una escola privada 
més (I'Administració. pero. hi ha posat tantcs condi- 
cions que. de mument. són pnques les Calandretes 
que poden aprofitar I'ajut). La resistencia contra Ics 
Calandretes és forta. puix que els mcstrcs dc l'ensen- 
yament públic (Educació Nacional) les veuen nornés 
com un conjunt d'cscoles privades (que pusen cn 
qüestió. a més, el principi repuhlicii de la Ilengua úni- 
ca per a totliom). Avui dia. hi ha gaireht: trenta Ca- 
landretes. sobretot al Rearn (quatre o cinc). i al I.lcn- 
guadoc, de Tolosa a Nimes (dissel). que acullen més 
de 1.500 cnlnntlrons. És poc, 6s clar, pero al costat 
d'un estat que no fa res o poc. les Calandretes fan 
molta fcina per al futur d'occitinia. Pel scternbre 
d'enguany. la confederaciú de les Calandretes va obrir 
un col.legi al cosiat dc Montpeller. que servir2 per a 
poder seguir tot I'ensenyament secundari en occith. 

En resuni. la situació de I'ensenyament de la Ilen- 
gua occitana a 1'Estat frances no 6s pas bona i no és 
pas preocupació de I'Administració de menar la Ilcn- 
gua al segle XXI: tanmateix. hi arribara gracies a la 
ferma voluntat d'uns occitans que no es resignen ni 
es resignaran.. 
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