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El llibre Llengua i ús a les Terres
de Ponent no pot entendre’s
com una aportació isolada i
particular. Ben al contrari, es
tracta d’un llibre que s’em-
marca en un procés de gran
abast que s’ha dut a terme en
la Universitat de Lleida els
darrers cinc anys (1995-2000), i
que té com a artífex la figura
de Joan Julià, professor del
Departament de Filologia Cata-
lana i responsable del Labora-
tori de Fonètica Pere Barnils
d’aquesta universitat.

En efecte, des de l’any 1995
Julià i els seus col·laboradors han
portat a cap un segu

it d’activitats relacionades
sobretot amb l’estudi de la llen-
gua oral i, fonamentalment, en
les aplicacions que afecten
aquella: cor recció oral, logopè-
dia, elaboració d’un model
fonètic es   tàn dard, etc. Que l’a-
portació del grup de recerca
EMCON (Estudi dels Mitjans de
Comunicació Orals Nord-occi-
dentals) es desenvolupi des de
Lleida hi afegeix un atractiu: una
de les facetes del seu treball és
l’estudi del català nord-occiden-
tal i la seva relació amb el model
de llengua dels mitjans de
comunicació.

Són innombrables les activi-
tats que sobre aquestes qües-
tions s’han anat desenvolupant
aquests darrers anys en la Uni-
versitat de Lleida: congressos (El
nord-occidental, entre dues llen -
gües?, 1996, organitzat con   -
 juntament amb l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs; Congrés Llengua i
Mitjans de Comunicació, 1999),
cursos de postgrau i màsters
(correcció oral, logopèdia, etc.),

diccionaris (Diccionari de pro -
núncia del català nord-occiden-
tal, en elaboració), edició de
diversos llibres (Llengua i ràdio,
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2000) i seminaris
d’estudi (seminari L’estàndard
occidental: criteris i àmbits d’a-
plicació, 1998, organitzat con-
juntament amb la Direcció Ge -
neral de Política Lingüística).
Precisament la segona edició
d’aquest seminari (1999), que
s’adreçava a tècnics lingüístics i
que tenia per objectiu fer conèi-
xer els criteris de correcció lin-
güística de diversos organismes
de les Terres de Lleida, és la
base del llibre. Els ponents van
posar per escrit les explicacions
(o reflexions) que havien fet,
per tal que qualsevol tècnic lin-
güístic pugui accedir-hi.

El contingut, doncs, es pot
considerar un políedre: un sol
cos d’estudi és analitzat des de
diverses perspectives professio-
nals. Així, hi trobem les aporta-
cions dels responsables lin -
güístics del diari Segre (Al bert
Samper), del Servei de Llengua i
Terminologia de la UdL (Jo sep-
Enric Teixidó), de la delegació a
Lleida del Departament de Justí-
cia (Joan Talarn) i de l’editorial
Pagès (Mais Carnicé i Jordi Ca -
sals). Aquests tècnics lingüístics
exposen els criteris i els meca-
nismes d’actuació en la seva
activitat diària. No hi manquen,
tampoc, aportaci ons de caràcter
teòric i metodològic, com ara el
pròleg (de Ramon Sistac) o les
reflexions a l’entorn de la correc-
ció lingüística en general (de Síl-
via Ro mero i Imma Creus, mem-
bres d’EMCON).

En definitiva, el llibre té un
interès evident per als profes-
sionals de la correcció, perquè
s’hi descriuen mètodes, proces-
sos, idees, objectius, etc., des
d’un punt de vista teòric i tèc-
nic, referents al món de la cor -
recció lingüística. Però aques     ta
obra té un valor afegit: la pers-
pectiva nord-occidental. Efecti-
vament, moltes vegades la
reflexió sobre la llengua estàn-
dard s’ha fet des de Barcelona,
cosa que implicava que les solu-
cions a adoptar eren tractades
exclusivament des de la pers-
pectiva d’aquesta zona de Cata-
lunya. Gràcies a EMCON, el
nord-occidental ha adquirit veu
pròpia en el procés d’estandar-
dització del català (com Valèn-
cia i Palma tenen, també, el seu
pes); i aquest llibre recull, en les
seves pàgines, algunes de les
veus que més tenen a dir en tot
aquest procés.u

Xavier Rull

La figura de Flos i Calcat és poc
coneguda, poc contextualit-
zada en la història pedagògica
catalana de finals del segle XIX
i començaments del segle XX.
Precisament Lluís Duran en Flos
i Calcat: Catalanisme i escola,
un llibre editat per Rafel Dal-
mau Editor, inclòs en la col·lec-
ció «Camí Ral», es proposa de
recuperar-la. L’autor ens pre-
senta tal personatge, Flos i
Calcat, no pas com un dirigent
del catalanisme ni tampoc com
un ideòleg polític, sinó com un
ideòleg, en essència, de l  ’e   n                   se -
nyança ca ta lana. El treball de
Duran, que enclou també un
treball biogràfic fet per Jordi
Flos, té com a objectiu primer
el d’aportar informació, docu-
mental i crítica alhora, sobre
els orígens del catalanisme en
un camp ben concret de la
seva acció i, en particular,
estudiar el conjunt de l’evolu-
ció del mo viment catalanista a
favor de l’ensenyança cata-
lana. Ressegueix una línia con-
creta de la història del catala-
nisme, la d’en tendre’l com un
moviment que treballa alhora
per l’autogovern de la nació
catalana i per modernitzar i
normalitzar la cultura cata-
lana, atenent però més l’àm-
bit cívico-cultural que no pas
el polític. En aquest aspecte,
Flos i Calcat hi té un paper
força important. La idea de
Flos era de fer una escola
catalana, però no pas catala-
nista; al servei d’una cultura,
però no pas al servei d’un
programa polític.

Flos i Calcat obté el títol de
mestre a Girona i l’any 1878
obre la seva pròpia escola al
Masnou. La preocupació per-
què la llengua catalana hi sigui
present és un fet constatable;
potser eren tempteigs d’en-
senyança totalment en català
o potser «era un procés d’es-
cola catalana que avançava
cap a la seva catalanització».
Un altre fet re mar cable en la
biografia peda gògica de Flos i
Calcat és l’edició de l’assaig
Las escolas catalanas (1886 ),
en què el seu caràcter d’home
d’iniciativa i el seu esperit pre-
cursor queden ben reflectits.

En l’estudi de Duran me -
reix una especial atenció el
col·legi Sant Jordi, la gran obra
de Flos i Calcat. La premsa del
moment ja ressalta que fou la
primera escola catalana, i d’i-
niciativa privada. Les matèries i
la llengua amb què eren im -
partides donen fe del ple
caràcter d’escola catalana que
el col·legi Sant Jordi tenia.
Duran dedica un llarg capítol a
parlar-ne i destaca els mate-
rials, les valoracions i el signifi-
cat de les innovadores matè-
ries que s’hi impartien. Des   prés
d’una època plenament es -
plendorosa del col·legi Sant
Jordi, Flos queda una mica al
marge del lideratge que el
qualifica de «fundador de l’es-
cola catalana». Les institucions
escolars públiques li comencen
a fer la competència. A més a
més no s’inscriu en cap dels
nous corrents de l’època, el
noucentisme i el modernisme,
ni tampoc no es vincula al pro-
jecte que impulsa la Manco-
munitat. Cap a l’any 1919, el
col·legi Sant Jordi inicia una
clara davallada. De fet, Flos
manté una posició aïllada res-
pecte de la resta del catala-
nisme escolar. En conclusió,
Duran destaca que l’aïllament
de Flos en base a acusar-lo de
tenir poc nivell o que no s’ha-
via adaptat als nous temps no
és prou just. A més, Flos no
comptava amb cap suport
públic. Entre la generació de
Flos i la formada a redós de la
Mancomunitat, malgrat que
hom vol assenyalar-hi un tren-
cament, hi ha una certa conti-
nuïtat; i ningú no pot discutir
que Flos fundà la primera
escola catalana. D’altra banda,
seguint els raonaments de
Duran, cal preguntar-se si
sense Flos, el primer catala-
nisme s’hauria plantejat l’ob-
jectiu de comptar amb escoles
catalanes.u

Núria Ventura
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