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Presentació

Una de les fallácies mes esteses que hi ha arreu deis Paísos Catalans és la de qué,

ofícialment, tothom pot viure plenament en cátala. Aquest paradigma ha estat

históricament objecte d'estudi per part de la sociolingüística catalana, que un dia sí, i

un altre també ha intentat de desmentir-lo.

No obstant aixó, tot i les moltes demostracions que han vist la llum, encara és avui dia

una idea que gaudeix de molt bona salut en molts ámbits dins i fora deis territoris de

parla catalana.

Per la seva historia, la seva riquesa i peí seu complex entorn polític i social, el cátala

és una de les llengües mes interessants d'Europa per ais estudiosos de la

sociolingüística. Amb tot, convindria abans de tot definir quines son aqüestes

circumstáncies que fan que la nostra llengua estigui históricament en un entorn

compromés o si mes no delicat. Tanmateix, no és Pobjecte d'aquest estudi entrar a

analitzar en profunditat quines son les circumstáncies polítiques, legáis i socials sota

les quals perviu encara la llengua catalana, pero sí que voldríem puntualitzar que per a

una correcta Ínterpretació de les dades que oferirem en aquesta investigacíó convé

teñir ben present tot aquest context.

Del qué parlarem aquí és de Pus del cátala ais másters i postgraus a Catalunya, el que

genéricament s'anomenen estudis de tercer cicle1. En aquest sentit, parlarem també de

Paltre costat de la moneda, que a Catalunya i ais Paísos Catalans en el seu conjunt es

tradueix en parlar de I'ús del castellá.

Una altra consideració que cal teñir ben present és que aquest estudi neix coix. No és

aconsellable, peí bé del cátala, fer cap analisi empírica emprant el terme llengua

catalana sense teñir en compte tots els territoris on es parla.

Per diversos motius, de moment no ens ha estat possible estendre aquest estudi al

conjunt deis Paísos Catalans. De fet, a tots ens agradaría que els estudis que tracten

Pus del cátala en qualsevol ámbit ho fessin tenint en compte sempre el conjunt deis

Paísos Catalans, simplement perqué des d'un punt de vista científic és molt mes

aconsellable. No obstant aixó, és evident que els resultats que presentarem sobre

Catalunya son rellevants i permeten fer-nos una idea ben clara de per on van les coses.

1 Els estudis de tercer cicle ¡nciernen també els cursos de doctorat, que per diverses raons
metodológiques i de contingut hem deixat fora d'aquesta investigado.



Reprenent el paradigma inicial, una de les fites aconseguides per PAdministració

autonómica de Catalunya és la d'aconseguir que el cátala sigui la llengua majoritária,

propia i normal de l'educació pública. Aixó, que en un Estat normal semblaría que és

com la primera pedra d'un edifici, aquí ha costat no pocs anys i no pocs esforcos,

després de passar al llarg de la nostra historia per mares polítics i legáis gens

favorables per a la normalització del cátala.

La polémica, peí que fa a Tensenyament públie de primaria i secundaria, i mai mes

ben dit, va per barris. És la coneguda dicotomía entre la llengua de les aules i la

llengua deis patis. A alguns llocs de Catalunya, principalment a les zones urbanes,

l'ús del cátala ais patis de les escoles és radicalment diferent a l'ús de qué gaudeix

dins les aules. Pero bé, mes enllá d'aquesta observació, el cert és que Pidioma de la

docencia és el cátala i que grácies a aixó la població nouvinguda s'educa amb la

nostra llengua, l'aprén, la coneix i s'acosta a la cultura catalana d'una forma directa,

constructiva i integradora.

Ais instituís i a la formació professional, la pressió social en fa de les seves. Sobretot

a algunes ciutats, la pressió lingüística sobre el cátala és manifesta en molts

comportaments socials que no es corresponen directament amb la cultura de

l'individu. En alguns ámbits, si es vol fer el nota s'ha de fer en castellá, les brómeles

son en castellá i les relacions personáis son en castellá.

En tot cas, l'ús de la llengua catalana gaudeix a l'educació primaria, secundaria i a la

formació professional d'una bona salut, en termes de llengua vehicular i de docencia.

La quadratura del cercle de tot el sistema educatiu cátala és la Universitat, pública i

privada, present a gairebé tot el territori. Tampoc en aquest estudi analitzarem en

profunditat la situació del cátala a l'ensenyament superior de primer i segon cicle,

pero sí que hi farem algunes consideracions per sobre. En els darrers anys, alguns

grups preocupats per l'ús del castellá a Catalunya han vingut aixecant el to advertint

que les universitats catalanes eren font de catalanisme i de catalanistes i que el castellá

era poc mes que una llengua testimonial i arraconada. No fa tant, el famós grupuscle

autoanomenat Foro de Babel venia denunciant la discriminado del castellá a la

universitat, especialment a la UB, a la UPF i a la UAB. Aquest grup, sorgit en la seva

majoria de les mateixes universitats i el qual ja fa temps que ningú no en sap res, van

presentar recurs legal, per exemple, contra el Pía de normalització de la llengua

catalana aprovat fa uns anys peí Consell Rector de la Universitat Pompeu Fabra o van



denunciar el Rector de la URV també per un cas relatiu al cátala. En els dos casos, el

FdB va perdre els judiéis.

Dones bé, qualsevol persona amb una mínima sensibilitat per la llengua catalana que

llegeixi el text del Pía de Normalització Lingüística de la UPF, no es podría acabar de

creure que algú impugnes aquest text per marginar el castellá. SI alguna cosa deixa

ben clara aquest pía i com aquest, molts altres de les diferents universitats, és que Fus

del castellá está garantit a tots els nivells. Entre d'altres fragments, n'hem seleccionat

dos: "El professorat, en les seves íuncions docents, pot utilitzar qualsevol de les dues

llengües oficiáis, si bé les ha de conéixer totes dues suficientment..." o aquest altre:

"els escrits que la Universitat hagi de presentar davant els tribunals de justicia o

arbitráis amb seu a Catalunya o dins de Fámbít lingüístic cátala es redactaran, sempre

que siguí possible, en cátala."2

Es a dir, que si els professors en saben, que usin el cátala, pero que sí volen, que ho

facin tot en castellá i ningú no hi pot fer res. I respecte deis escrits que vagin ais

jutjats, ja ho heu llegit, "sempre que sigui possible". Dones si aqüestes coses no son

possibles a les universitats catalanes, ja m'explicará algú on son possibles.

El que hem volgut constatar amb aquests exemples no és una altra cosa que la

progressiva polaritzacio que hi ha hagut respecte a les qüestions lingüístiques a les

mateixes universitats catalanes.

Moltes vegades, Fambigüitat i les contradiccions de les normatives que haurien de

regular els usos lingüístics a les universitats provoquen algunes situacions curioses,

com les que hem descrit mes amunt. És ben bé una qüestió de percepcions, pero

sempre n'hi ha d'espavilats que les apronten per treure'n rédits polítics.

Parlant de sensibilitats tenim Fexcusa perfecta per introduir la hipótesi principal

d'aquest estudi. Ras i curt, la nostra opinió és que el nivell d'ús del cátala ais estudis

de postgrau i másters de Catalunya és molt baix, i no solament que és molt baix sino

que la dinámica és també a la baixa. Els factors que ens indueixen a pensar aquesta

hipótesi inicial son, per una banda, Fexperiéncia propia; per una altra, els comentaris

de companys i companyes i finalment per Faugment fulgurant del nombre

d'estudiants estrangers a les aules d'aquests tipus d'estudis.

2 Universitat Pompeu Fabra. Pía de Normalització Lingüística. Mar? de Pany 2000. Podeu consultar el
text a la página web de la mateixa universitat: www.upf.edu.



Abans de presentar els resultáis que poden confirmar o rebutjar aquesta hipótesi, anem

a fer una rápida reflexió sobre el context actual deis ensenyaments de tercer cicle a

Catalunya.

La progressiva privatització de les universitats i de Pensenyanca superior en general,

la manca d'estudiants per omplir tanta oferta, la baixa natalitat i les necessitats

financeres de les mateixes universitats ha engegat un procés en els darrers anys que ha

consistit básicament en l'obertura de fiindacions i centres d'ensenyament superior a

tort i a dret.

El motiu és ben simple, son una font d'ingressos importantíssima per quadrar els

pressupostos anuals de les universitats. En aquest sentít, el prestigi de molts

ensenyaments que s'imparteixen a Catalunya ha servit de reclam per a estudiants de

fora, principalment de 1'América Llatina i la resta d'Europa, que en poc temps han

omplert les aules de másters i de postgraus. Pensem que estem parlant

d'aproximadament 850 titulacions, arreu de Catalunya i que sense por d'equivocar-

nos, estem parlant de mes de 6.000 estudiants de fora del Principat, només en aquests

tipus d'estudis.

La primera víctima d'aquesta nova dinámica és, com sempre, la llengua catalana. I no

es tracta a partir d'aquesta hipótesi de cercar culpables, sino de posar la realitat

damunt la taula i trobar-hi solucions.

Per tant, Fobjectiu d'aquest estudi és intentar, en la mesura de les nostres possibilitats,

posar tanta llum com puguem sobre Tus del cátala dins d'aquest ámbit. Tanmateix,

tampoc no será aixó garantía de res, pero és ben important que TAdministració, el

món educatiu i la societat en conjunt coneguin quina és la situació actual de la llengua

catalana ais estudis de tercer cicle. En el cas contrari, correríem el risc de qué quan

volguéssim fer alguna cosa ja fos massa tard. I esperem que ara no ho sígui.

Reprenent un poc el fil d'aquesta introducció, analitzarem l'espectre universitari de

Catalunya i la seva rápida evolució en els darrers anys i sobretot, com ha afectat aixó

a la llengua catalana.

Els anys vuitanta els podem considerar com d'adaptació a un nou marc legislatiu. En

aquell moment, molts professors, alumnes i personal d'administració i servéis no

havien estudiat mai en cátala, o bé el coneixien poc o mínimament. Tot i aixó, la

universitat va encomanar-se d'un esforc per normalitzar Fus de la llengua propia de

Catalunya. Després de décades de prohibido i ostracisme, el cátala podía finalment,



sortir a la llum. Les aules, la secretaria, les biblioteques i els actes comencaren a rebre

el cátala com a llengua vehicular amb una certa normalitat. Durant aquest primer

període, sens dubte, el principal obstacle que va trobar la normalització del cátala fou

el desconeixement que tenien alguns professors i personal admínistratiu i per tant, no

el feien servir. Evidentment, hi ha professors, professores i personal d'administració

que no volen usar el cátala de cap manera, ja sia perqué no el saben o simplement

perqué no els dona la gana de parlar-lo. En alguns ámbits, com ara Dret o Ciéncies

empresarials, aquesta dinámica és ben coneguda.

Paral-lelament a aquest procés de readaptado a un nou marc polític i legal, a

Catalunya hi hagué un segon fenomen: l'aparició de noves universitats.

Ja a la década deis noranta i amb una nova Llei sobre la taula, es creen (o en alguns

casos es reordenen centres ja existents) moltes de les universitats tal com les

coneixem avui dia.

La Universitat Pompeu Fabra (1990), la Universitat de Girona (1991), la Universitat

Rovira i Virgili (1991), la Universitat Ramón Llull (1991), la Universitat Oberta de

Catalunya (1994) la Universitat de Vic (1997) son exemples de com de gran es va

tornar el panorama universitari de Catalunya.

En aquell moment, i tal vegada encara avui, totes aqüestes noves universitats

representaven, per a la societat catalana, un nou impuls d'ús i avanc del cátala a un

nivell fins aleshores reservat majoritáriament al castellá.

De ben segur que la nostra intenció no és, ni per casualitat, la de menysprear la funció

normalitzadora de les universitats catalanes. No obstant aixó, ens trobem en un món i

una societat molt canviant, molt dinámica i contextualitzada dins un nou marc, d'abast

mundial, que és la globalització.

La globalització, tant discutida com certa, és un procés dinámic d'intercanvi (mes o

menys unilateral) de persones, coneixements i diners arreu del planeta. L'auge de les

classes mitges ais paísos desenvolupats és la clau de tot el procés. Els mateixos paísos

desenvolupats son els que han potenciat la globalització com a instrument necessari

per a I'expansió del capitalisme.

El que ens interessa de tot aquest procés és, tanmateix, la mobilitat. Totes aqüestes

universitats, sota les directives de la Unió Europea i altres institucions supraestatals,

s'han afegit rápidament ais programes d'intercanvi establerts per atraure estudiants a

les seves facultats i centres adscrits amb la intenció d'intercanviar experiéncies

formatives i ampliar el coneixement mutu entre diferents paísos.



Durant els anys noranta, totes les universitats catalanes han incorporat noves formes

de gestió i de financament des de fons de capital privat. La famosa Placa "Cínica" de

la Universitat Autónoma n'és un exemple. Per al capital privat, els universitaris de les

noves classes mitjanes son una clientela molt important. La convergencia de tots

aquests factors han contribuí! certament a la progressiva privatització de les nostres

universitats. Parallelament, també els governs europeus han tutelat, permés i

incentivat l'aparició de la universitat privada, abans reservada al món anglosaxó i a

les elits mundials.

Amb tot, s'ha generat rápídament un nou segment de mercat: el mercat del

coneixement. L'aprenentatge de 1'especializado, seguint el model americá, ha entrat

amb molta forca al sistema universitari europeu, fíns fa poc mes orientat al

coneixement humanista i a la cultura social que no pas a Fespecialització pretesa per

la tan comentada competitivitat.

La progressiva mercantilització de la universitat i de tots els servéis que l'envolten ha

afectat de pie a la llengua catalana. Algú ha dit que aquesta dinámica ja fa anys que la

viuen, per exemple, ais Paísos Baixos o a Dinamarca, on l'anglés ha pres molt d'espai

a les llengües autóctones d'aquests paísos i que no passa res. Dones sí que passa.

Tothom hi podrá mostrar-s'hi mes sensible o mes indiferent, pero ningú no podrá

discutir que passar sí que passa alguna cosa.

En poc mes de quinze anys, el panorama universitari cátala ha sofert uns canvis que a

principis deis vuitanta semblaven impossibles. El cátala, com a llengua vehicular de la

universitat ha entrat en un perillos camí de davallada. Testimoni d'aixó son les dades

d'ús del cátala a les universitats publiques, que en algunes facultáis tot just supera el

50% de la docencia, si és que hi arriba en alguns casos.

No fa tant, ais diaris podíem llegir dia sí, dia també, cartes de professors alarmáis o

preocupáis, perqué no sabien com afrontar 1'arribada d'estudiants d'altres paísos

europeus que demanaven classes en castellá. Tot i que en els darrers anys s'ha intentat

corregir aquesta situado, millorant la informado que es facilita ais alumnes que han

de fer una estada a Catalunya, el cert és que la situació si fa no fa és la mateixa.

Personalment, durant el nostre pas per la universitat, en concret per la UAB, les

situacions que es donaven a classe eren molt poc favorables per al cátala.

Així, entre professors que no parlen cátala, o no el volen parlar, els que canviaven de

llengua davant la insistencia deis alumnes provinents deis programes d'intercanvi i la



passivitat i fíns i tot indiferencia i fins i tot complicitat de molts alumnes catalans, ens

trobávem que a quart curs de sociologia féiem una classe en cátala i sis en castellá.

Davant d'aquella situació, alguns optárem per interposar queixes i sollicituds al

deganat de la facultat i fins i tot al Rector de la universitat. Quina va ser la resposta?

Molt simple, la legalitat vigent permet al professor, alumnes i personal administratiu

elegir la Ilengua en qué volen parlar, fer classe o tutories o el que sigui.

És a dir, i aixó convé subratllar-lo insistentment. Amb la llei en la má, Constitució i

Estatut, Normativa Universitaria i Llei de Política Lingüística, tots els docents de la

Universitat Autónoma de Barcelona i de totes les altres universitats de Catalunya,

podrien fer totes les classes en castellá i ningú podría obrir la boca. Per dir-ho ras i

curt, la presencia del cátala a les aules és una qüestió de voluntat de professors i

alumnes i a aquesta voluntat s'hi aferra aquell que vol, i desgraciadament peí cátala,

no son tots.

Aquesta evidencia legal la saben i coneixen perfectament tots els responsables polítics

d'aquest país i tots i cadascun deis rectors de les universitats del Principat. Per aixó, el

que es fa sovint per no parlar ciar és engegar tot un seguit d'iniciatives informatives,

com ara cursets, pagines web i altres invents per mirar d'aturar una dinámica que tots

coneixen perfectament, pero que obvien, perqué els interessen mes els diners i el

corporativisme que no pas els drets deis catalanoparlants.

Aquesta darrera afirmació, pot semblar categórica i fora de to, ates el prestigi de

moltes de les persones que ocupen els carrees directius a les universitats i a la recent

creada Conselleria d'Universitats, Recerca i Societat de la Informado i de les quals no

s'ha de gosar de qüestionar la seva catalanitat ni la seva preocupació peí cátala. Dones

correrem el risc de mantenir-la, perqué de moment n'hem vists ben pocs que parlin

clarament sobre la delicada situació del cátala a les aules de l'ensenyament superior.

Amb tot, l'actitud de l'Administració i del conjunt de les mateixes universitats ha

estat ampliar, millorar i difondre els programes d'autoaprenentatge i els cursos

d'ensenyament de cátala. Evidentment, tots aquests programes s'han de considerar

positius i no es pot menysprear la tasca divulgadora que fan entre els estudiants forans

i entre professors i alumnes castellanoparlants. No obstant aixó, també hem de fer

palesa la distancia enorme que a hores d'ara separen les bones intencions deis

resultáis fináis.

Posarem un exemple ben il-lustratiu. Posem per cas que a una aula s'hi troben deu

estudiants procedents de la resta de l'Estat espanyol, d'Europa i de Latinoamérica. Si



7 d'aquests estudiants cursen algún tipus d'ensenyament del cátala i segueixen

programes d'autoaprenentatge i teñen la ferma voluntat de seguir la titulació en cátala,

estarem davant d'un notable éxit a nivell de difusió i coneixement de la nostra

llengua. Tanmateix si els altres tres alumnes, amb la complicitat de la resta

d'estudiants catalans i amb la indiferencia del professor demanen classes en castellá,

les classes, en la majoria deis casos es passen al castellá. Aquesta situació s'ha repetit

moltíssimes vegades en els darrers anys, per aixó molts d'aquests professors escrivien

caites ais diaris demanant consell sobre que fer en aquests casos. Certament pero, un

cop mes la legislado vigent avala el canvi lingüístic i no s'hi pot posar cap condició.

Des de mitjans deis anys noranta, quan han coincidit tots aquests factors, l'ús del

cátala a les aules de les urúversitats es redueix una mitjana de dos a tres punts

anualment3. Segons les dades publicades al darrer Informe Sobre Política Lingüística

de la Generalitat de Catalunya (2003) el percentatge de docencia en cátala se sitúa

entorn al 60% a les universitats catalanes i amb una dinámica clarament a la baixa.

Tal com diu el mateix informe, cada alumne i cada professor és lliure d'usar el

castellá o el cátala a la docencia, i per tant les solucions proposades (el programa

Intercat, la guia bcnjove, el CD Parlem, o els diferents events organitzats, com ara les

II Jornades sobre mobilitat estudiantil i llengua, celebrades a Castelldefels el juny del

2003, o el popular Catalonia Loves, Love Catalonia, organitzat per la Plataforma per

la Llengua el 2003) es queden en iniciatives clarament insuficients.

Si algú vol entendre ben bé quin és el debat existent entorn a l'ús de la llengua

catalana a les universitats i la incidencia de la mobilitat estudiantil, pot llegir el

document sorgit de les II Jornades sobre mobilitat estudiantil i llengua, celebrades

com déiem a Castelldefels l'any 20034. Si comparem les conclusions de les jornades

de l'any 2000 i les jornades del 2003 veurem que mentre que a les primeres tot eren

reptes i plans de futur, a les conclusions de les II Jornades aquest optimisme es

tradueix en una preocupació evident.

3 Per exemple, segons el Pía de Qualitat Lingüística de la UAB, al curs 1998-1999 el 67,23% de les
classes eren en cátala, mentre que durant el següent curs, 2000-2001, aquest percentatge havia baixat
fins al 64,54. Font: Pía de Qualitat Lingüística 2003-2006. Universitat Autónoma de Barcelona.
4Les primeres jornades se celebraren a Tarragona el maig de l'any 2000. En podeu llegir les
conclusions a l'article següent: "Universitat i mobilitat estudiantil". Carme López i Teresa Casáis,
revista Noves SL, tardor de l'any 2000. Les conclusions de les "II Jornades universitáries sobre
mobilitat estudiantil i llengua" les podreu trobar a la página web del Departament dUniversitats, Recerca i
Societat de la Informado.



És a dir, que en només tres anys es passa de I9alegría col-lectiva i de la planificació

lingüística a una preocupació mes o menys alarmant peí futur del cátala a la

universitat. Aixó és un fet ben simptomatic de com d'aviat están passant les coses i de

com d'aviat se'n pot anar tot a pondré, si és que no s'hi fa alguna cosa ben seriosa.

En definitiva, ens trobem davant d'un marc normatiu que en materia lingüística

afavoreix, protegeix i impulsa el liberalisme lingüístic. Car, si a aixó hi sumem la

progressiva mercantilització de l'espai i l'ensenyament universitarí i l'arribada

d'estudiants d'arreu del món, la situació en qué queda la llengua catalana és forca

complicada.

Per acabar de reblar el clau, presentem ara aquest estudi, que per primera vegada a

Catalunya analitza l'ús del cátala ais ensenyaments de tercer cicle, concretament ais

másters i postgraus que s'imparteixen a les nostres universitats, publiques i privades.

Esperem que els resultats que exposarem a continuació siguin un instrument útil a

l'hora de visualitzar quina és la situació real de l'ús del cátala i quin és Timpacte de la

mobilitat estudiantil en un ámbit desconegut fins ara per la sociolingüística catalana i

si s'escau, que serveixi com a instrument per a futures actuacions en favor de la

normalització de la nostra llengua propia.



L'ús del cátala ais másters i postgraus de Catalunya.

Plantejament general de l'estudi.

Avaluar (Tuna forma científica, estadísticament fiable i metodológicament raonable

els usos lingüístics d'una comunitat tan ampie com és tot el conjunt de másters i

postgraus que es fan a Catalunya és una tasca certament complicada ¡ perqué no dir-

ho, apassionant.

Abans de presentar els resultáis d'aquest estudi, realitzat entre els mesos de juliol del

2004 i gener del 2005, puntualitzarem alguns aspectes técnics i formáis que cal teñir

en compte.

Estem parlant d'un univers molt complex. L'oferta de titulacions de mestratges i

postgraus a Catalunya és aproximadament de nou-cents programes. En aquest sentit

cal fer dues observacíons. Aquí no hi son tots els que hi haurien de ser, pero sí que hi

son tots els que hi han pogut o volgut ésser-hi. Es a dir, no tots els estudis es fan

durant el període de realització d'aquesta investigació ni es pot aconseguir dades de

tots els programes de formado. En uns casos, com déiem, perqué les classes no han

comencat, en d'altres, perqué el programa s'ha suspés per falta d'alumnes, en altres

casos, perqué ha estat impossible obtenir-ne dades fiables i encara en altres casos és

innecessari. Per exemple, no s'han tingut en compte alguns estudis del camp de la

traducció o la filologia, perqué simplement no té cap sentit i en altres casos per

exemple no s'han inclós programes de postgrau perqué en algunes universitats un

conjunt de postgraus fa un títol de máster i per tant recollint les dades directament de

la titulació máster queden incloses les anteriors. Amb totes aqüestes puntualitzacions,

no hem de perdre la perspectiva real que les dades que es presentaran a continuado

representen molt aproximadament el 91% del total d'estudis de másters i postgraus de

Catalunya.

Tampoc no ha estat senzill el procés de classificació de cadascun deis estudis.

L'enorme diversitat que podem trobar, peí que fa a matéries, temática, preu, abast,
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coHaboracions, etc. ha necessitat d'un important esforc de conceptualitzacíó per

poder fer d'aquests resultáis alguna cosa mes que un embull.

Per tant, les variables amb les quals s'ha treballat s'han d'entendre com unes eines

que tenien un objectiu inicial important: l'acotament. Com ja hem comentat abans,

l'univers sobre el qual hem treballat és d'unes dimensions considerables i el que

convé en aquests casos és triar. En aquest sentit, hem triat seguint una única premissa,

la claredat deis resultats.

En tot aixó hi té molt a veure el procés de recollida d'informació, o el que és el

mateix, les fonts. Aquí s'ha recorregut a tres tipus de fonts. La primera son els

professors, coordinadors i responsables de cadascun deis programes que hem

analitzat. En aquest sentit, s'han enviat mes de set-cents qüestionaris via telemática i

s'han realitzat mes de cent setanta entrevistes telefóniques. Val a dir que la resposta

ha estat desigual. Per una banda hem trobat molta receptivitat, professionalitat i

seriositat en la tramesa de les respostes, i per una altra, ens hem trobat amb través,

poques ganes de col-laborar i fins i tot algún rebuig frontal, de vegades fins i tot hem

trobat animadversió per tot alió que fa referencia al cátala.

La segona font d'informació és la mateixa informado oficial sobre el programa. Molts

d'aquests programes ja teñen una presentació mes o menys acurada de quina será la

Ilengua del curs i quina és la política lingüística que se segueix. Una tercera font son

els estudiants que cursen o han cursat els estudis (cosa que al mateix temps ens ha

servit per confirmar o desmentir les fonts oficiáis).

Tot el procés de recollida de dades ha estat llarg, molt llarg, a causa principalment del

nombre d'estudis existents, tal com déiem mes amunt i en ocasions al nul nivell de

collaboració de professors, coordinadors i de les mateixes universitats. En cada cas, i

mes endavant, anirem matitzant aquesta qüestió.

Atenem ara, ais resultats sorgits de la base de dades creada expressament per a aquest

estudi sociolingüístic.
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Resultáis Globals

A fí d'analitzar d'una manera el mes ajustat possible a la realitat, hem establert sis

situacions d'análisi peí que fa estnctament a la variable deis usos lingüístics de cada

programa de formació. Cal teñir en compte que cada estudi té unes particularitats

própies i per aixó s'ha intentat emmarcar totes els casos possibles en una de les sis

categories que hem plantejat. De fet, en tots els casos les fonts consultades han pogut

incloure d'una manera o una altra, el seu cas en una d'aquestes categories.

Aqüestes situacions es conceptualitzen en aquests sis casos:

• La docencia és totalment en castellá

• La docencia és totalment en cátala

• La docencia és aproximadament meitat en cátala i meitat en castellá

• La majoria de la docencia és en castellá

• La majoria de la docencia és en cátala

• Es fa una altra llengua per a la docencia distinta del cátala i el castellá

Segons aquests casos, els resultats son els següents:

El 73,1% deis estudis de másters i postgraus que s'imparteixen a les universitats

de Catalunya s'imparteixen exclusivament en castellá. Contrariament, només el

6,2% de tots aquests estudis es fan completament en cátala.

La resta de categories, les presentem gráficament a continuació.
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L'ús del cátala a la docencia de más te re I posgraus
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Llegenda:

El 73,1% deis cursos es fan totalment en castellá

El 6,2% deis cursos es fan totalment en caíala

El 9,3% deis cursos fan les classes aproximadament meitat en cátala i meitat en castellá

El 4,7% deis cursos fan la majoria de les classes en cátala

El 4,2% deis cursos fan la majoria de les classes en castellá

El 2,5% deis cursos fan les classes majoritariament en una altra llengua (anglés, francés, italiá).

Si a la introducció d'aquest estudi parlávem de la preocupació que generava en amplis

sectors de la sociolingüística la situació del cátala a les universitats, referint-nos ais

estudis de primer i segon cicle, diplomatures i llicenciatures, ara tenim un nou element

d'análisi que no solament no ve a confírmar aquesta creixent preocupació, sino que es

pot convertir facilment en un drama.
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Hem de teñir ben present que no estem davant d'una situació estática, sino davant

d'un procés dinamic i constantment canviant. A mes a mes, aquests canvis es

produeixen a una gran velocitat.

El dibuix mental que ens podem fer de tota aquesta historia és el següent. Ens trobem

en una accelerada cursa cap a la substitució lingüística del cátala peí castellá en els

estudis másters i de postgrau a Catalunya. Per tant, no ens hem de prendre aqüestes

dades com un fet per estátic, sino com una evolució. Així ho constatarem amb les

dades que presentaren! ara i així ens ho han confirmat la majoria de fonts consultades.

Mes endavant reprendrem aquest raonament. Mentrestant, vegem ara quines son les

causes que addueixen els responsables deis estudis quan se'ls pregunta perqué

s'imparteix la docencia totalment o parcialment en castellá.

Motiu peí qual es fa en castellá
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Llegenda:

Perqué és la llengua deis professors: 18,9%

Perqué tenim alumnes de fora: 69,3%

Perqué és Pidioma oficial del programa: 11,8%
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Aqüestes dades es refereixen exclusivament ais ensenyaments que es fan totalment en

castellá, majoritáriament en castellá o aproximadament un 50% en castellá.

Si atenem a les xifres expressades al gráfic, podem fer-nos una idea de l'impacte que

té Tambada d'estudiants no-catalanoparlants a les aules deis másters i postgraus de

Catalunya. Fins a un 69,3% deis estudis es fan en castellá per aquest motiu, mentre

que un 18,9% ho atribueixen a qué és la llengua deis professors i un 11,8%

assumeixen el castellá com a llengua "oficial" del curs5.

Aquests resultáis son relativament senzills d'interpretar si tornem a reprendre

l'argumentació anterior. L'ús de la llengua catalana ais cursos de másters i postgraus

de Catalunya está subjecte a una dinámica. En un primer estadi, molts cursos

comencen en cátala, en una segona evolució, atreuen estudiants i professors no-

catalanoparlants i canvien Pensenyament al castellá. El final de tota aquesta historia

és quan el programa ja oficialitza el castellá com a idioma propi i ja elabora material

docent i programes exclusivament en castellá. No fos cosa vingués algú i es penses

que pot cursar les classes en cátala. Les tres categories de resposta s'ajusten a aquesta

dinámica perfectament.

Fa alguns anys, algú va comentar que mai es podría arribar a estudiar física nuclear en

cátala. En aquell moment, tothom feia la mitja rialla pensant que bé, que física nuclear

seria potser no, pero que en molts altres camps, la majoria, el cátala no solament era

una llengua válida per a l'aprenentatge, sino que importants estudis s'havien fet i es

feien en la nostra llengua en molts altres camps d'especialització.

Dones si d'especialització volem parlar, de mestratges i postgraus que precisament

ofereixen l'especialitat com a una excelléncia en un mercat cada cop mes competitiu,

sembla que ho haurem de fer en castellá.

Ara ja no parlem de física nuclear. Ara parlem de cultura, d'informática,

d'arquitectura, de cinema, de medi ambient, i de moltíssimes matéries que ara no es

poden estudiar en cátala ais estudis de tercer cicle de les universitats catalanes.

Tornant a les dades estrictament estadístiques, el que s'observa indiscutiblement és la

importancia, la relleváncia i Tenorme impacte que té la mobilitat sobre l'ús del cátala

ais másters i postgraus a Catalunya. Un impacte que dírectament afecta gairebé al

5 Per idioma oficial del curs donem a entendre aquells cursos queja teñen establert que el curs es fa en
castellá, independentment d'altres factors. Per aixó, i de la mateíxa manera que a les altres dues
opcions de resposta, es pot parlar que en molts casos es conjuguen dues o fins i tot les tres categories.
Per exemple, molts estudis teñen, a mes d'alumnes de fora, professors de fora o no-catalanoparlants.
Amb tot, s'ha intentat prioritzar una opció de resposta, per poder analitzar millor les dades obtingudes,
és a dir, per fer-les mes operatives.
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70% deis cursos. Es a dir, que la factura de la mobilitat és ben cara. Caríssima diríem

nosaltres.

Una altra dada rellevant, és la llengua deis professors. Estem parlant que el 18,9% de

les classes de tercer cicle es fan en castellá perqué els ensenyants la teñen com a

llengua propia i de treball. Es a dir, que moíts d'aquests professors, tot i teñir la

condició de funcíonaris públics que fan feina a les universitats catalanes (en el cas de

les universitats publiques) i se suposa que han hagut de passar proves de coneixement

del cátala, no usen mai aquesta llengua en les seves hores lectives.

Els tercers en discordia son els cursos que directament i sense miraments nomenen el

castellá com a llengua oficial del programa. I qué vol dir aixó? Qué un estudiant que

s'expressa en cátala no ho pot fer a aquests cursos? De no ser que vulgui posar un

litigi ais responsables deis estudis, dones sí. És així. Durant aquests mesos

d'investigació hem sentit histories (i en tenim a mes a mes l'experiéncia propia) que

son sorprenents. Ais alumnes que se'ls ha ocorregut expressar-se en cátala en alguns

másters i postgraus se'ls ha titllat directament de fonamentalistes i insolidaris. També

d'aquest tema en parlarem en profunditat mes endavant.

Una altra dada important recollida per aquest estudi és la procedencia deis alumnes de

fora deis Paísos Catalans ais mestratges i ais cursos de postgraus. El següent gráfic

expressa en percentatges les zones geográfiques d'on procedeix Talumnat. Ja podem

veure que la presencia d'estudiants procedents deis paísos llatinoamericans

(principalment Méxic, Perú, Venecuela, Colombia, Xile i Argentina) és molt

important. Fins al 61,1% deis alumnes que venen de fora deis territoris de parla

catalana venen d'aquests paísos, mentre que només el 16,3% procedeixen de la resta

de l'Estat, el 13,6 de la Unió Europea i el 9% de la resta del món.

Aquesta dada és absolutament rellevant, perqué ens permet, si és que algú vol fer

alguna cosa per posar remei a aquesta situació, actuar, informar i desenvolupar les

polítiques lingüístiques necessaries en una zona molt concreta: Llatinoamérica.

L'impacte és tan important, que els principáis centres adscrits a les principáis

universitats de Catalunya ja han obert delegacions a alguns d'aquests paísos del

continent americá.

Per a aquelles persones que hem cursat algún máster o postgrau a Catalunya, realment

és una situació que impressíona. Les raons que porten tota aquesta gent a les nostres
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contrades son motiu d'un estudi apart. Peí que sembla, la majoria d'aquestes persones

son gent de classe social alta, que venen a estudiar aquí peí mateix motiu que ais anys

seixanta els estudiants d'aquí que podien se n'anaven ais Estats Units, a Franca o a

Anglaterra a fer cursos d'especialització.

Tots els estudiants llatinoamericans suposen una font de recursos molt important per

ais centres i universitats que els acullen. Per aixó, com ja hem dit abans, no és estrany

que molts d'aquests centres i universitats hagin multiplica! exponencialment en els

darrers anys els esforcos per atraure aquests estudiants.

Procedencia deis alumnes de fora deis Paísos Catalans

aftres 9%

Evidentment, Pafinitat deis estudiants llatinoamericans amb els ensenyaments de

tercer cicle de Catalunya té a veure, i molt, amb ridioma. La majoria d'ells venen a

Catalunya perqué 1'idioma no els suposa cap barrera, perqué venen amb la idea que

aquí rensenyament és en castellá. Per aixó, i amb la intenció que el cátala no en faci

de les seves, molts programes ofereixen ja, a pagines web i íulletons, la informació

sobre el curs exclusivament en castellá, i ja indiquen que les classes son també en

castellá. D'aquesta manera s'estalvien que algún estudiant de fora pugui pensar que

tindrá problemes amb la llengua. Aquesta actitud és absolutament lógica. Si un es
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gasta posem per cas 20.000 euros entre viatges, allotjament i matrícula per venir a fer

un curs d'especialització el darrer que necessita és no entendre les classes.

Per tant, hi ha una convergencia d'interessos entre els promotors deis estudis i els

clients, cosa que al cap i a la fi ens torna al que comentávem a la introdúcelo, és a dir,

que el liberalisme lingüístic ha entrat amb forca. Els diners manen, i si la gent que

omple les classes les volen en castellá, dones tot en castellá. Aquesta és la

mercantilització de la llengua. És la plasmació d'alló que alguns han vingut defensant

durant molt de temps: les llengües serveixen per comunicar-se i no per posar barreres,

que és el mateix que dir que no cal tocar els nassos amb el cátala si en castellá tot va

com una seda.

Peí que fa a la predisposició deis estudiants que venen de fora, evidentment hi ha de

tot i tampoc no és objectiu d'aquest estudi entrar a debatre aquesta qüestíó. N'hi ha

que respecten el cátala, s'esforcen per entendre'ls i fins i tot Parriben a parlar, i

d'altres que simplement el veuen com un obstacle. En qualsevol cas, sembla que

aquest no és precisament el problema. El primer que hauríem de saber és si els estudis

teñen cap política lingüística al respecte, si aquests estudiants reben informado sobre

Pexisténcia del cátala i sobre el seu ús.

Per aixó, també s'ha inserit una variable en aquesta investigació per conéixer en quina

situació ens trobem. Vegem tot seguit aqüestes dades, reflectides a la taula següent.
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Política lingüística del curs
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Llegenda:

• Tenim una política lingüística determinada, amb un sistema d'informació amb material i classes de

supon: 14,6%

• S'ínforma ais alumnes de les particularitats lingOístiques de Catalunya, pero no tenim cap política

concreta: 3,9%

• Eis alumnes i els professors elegeixen la llengua i no tenim cap sistema d'informació ni cap curs ni

material de suport: 57,7%

• Una altra: 23,8%

Al 57,7% deis cursos ni tan sois s'informa de les particularitats lingüístiques de

Catalunya. En aquests cursos, professors i alumnes segueixen el criteri que volen i

elegeixen la llengua de la docencia. Aíxó a la práctica es tradueix en fer les classes en

castellá sense cap complex ni condició. Si atenem a les dades anteriors, que ens

serveixen per fer-nos una idea de Fafluéncia d'estudiants llatinoamericans, la lógica

és fulminant. Si la intenció d'un nombre molt elevat de cursos és atraure estudiants

d'aquella zona geográfica, de la resta de I'Estat o d'Europa, és lógic que la majoria

adoptin.l'actitud de defiagir del conflicte lingüístic i passar-se directament al castellá i

per avall tot. No és precisament una novetat aixó dins de l'ámbit geográfic de la

llengua catalana. Especialment ais mitjans de comunicació i sobretot al País Valencia,
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a les liles i a la Franja s'opta peí castellá per no teñir problemes amb el cátala a nivell

de criteris, sovint esquitxats d'ideologia política. Per tant, aquesta és una solució ben

coneguda arreu deis PaYsos Catalans. Davant de possibles problemes amb l'ús del

cátala, ens passem al castellá i tothom tan tranquil i tan content.

Contráriament a tot aixó, trobem que ni ha un 14,6% deis estudis de mestratge i de

postgrau que ofereixen informació i cursos de suport ais estudiants no

catalanoparlants. SÍ des del Consell Interuniversitari, les mateixes universitats i la

Conselleria d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació es va fer un esforc per

generalitzar aquests materials i cursos d'integració i suport a la llengua catalana,

aquesta dada posa de manifest que, de moment, el resultat és un fracás sense

palliatius, al menys peí que fa ais estudis de tercer cicle.

Juntament amb aixó, trobem que a un 3,9% deis cursos s'informa de les particularitats

lingüístiques de Catalunya, en concret de la dualitat de llengua a la nostra societat,

pero no s'adreca ais estudiants a fer cap curs ni se'ls dona cap tipus de material de

suport per donar-los a conéixer el cátala.

La resposta "una altra", que concentra el 23,8% deis estudis, es refereix a la multitud

de situacions i particularitats que podem trobar a molts cursos, i que no es poden

sistematitzar totes. Per exemple, en aquesta categoría hem inclós aquells estudis que

al qüestionari no contesten aquesta pregunta. La majoria d'aquests casos és, perqué el

curs ja és oficialment i directament en castellá, i per tant no teñen cap tipus de

necessitat de fer ni d'informar de cursos parallels de normalització o integració

lingüística. També en aquesta categoría s'han inclós alguns cursos que sí que teñen

cursos pensats per a la integració i la comprensió lingüística, pero en llengua

castellana. Aquests cursos, dirigits principalment a estudiants europeus í del Nord

d'Africa, ofereixen material i informació per una major comprensió del castellá.

Aixó, a nivell práctic, suposa un incompliment flagrant deis Plans de normalització

lingüística de les universitats catalanes, deis seus mateixos estatuís i de la Llei de

Normalització Lingüística vigent. Aquest és el preu de Pambigüitat, tan celebrada

moltes vegades des de la perspectiva del consens, així és que si volem fer-hi alguna

cosa, ja podem anar pensant en alguna altra recepta.

Per acabar aquesta primera part, encara hem de fer una darrera considerado. Pensem,

que tot i que hem procurat fer les comprovacions oportunes (sobre el 15% deis

cursos), a totes les dades que hem presentat s'hi podría afegir un factor corrector.
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La majoria d'aquestes dades s'han obtingut a partir de la informado facilitada

directament pels responsables deis estudis. En alguns casos, del que ens han dit a la

realitat hi ha un tros. Un tros ben llarg. A Catalunya, i en un ámbit tan compromés

com la Universitat, molts coordinadors i professors saben que el que és políticament

corréete, és fer, sobretot a les universitats publiques, els estudis de tercer cicle

majoritáriament en cátala. Dissortadament no sempre és així. Si tinguéssim els

recursos i el temps necessari per ampliar les comprovacions, podríem estar parlant de

qué la presencia del cátala a aquests cursos és encara mes baixa del qué diuen els

resultats que hem presentat mes amunt. Per exemple, en alguns, per no dir molts

cursos que responen que es fan meitat en cátala i meitat en castellá, realment es fan

completament en castellá.

Per aixó haguéssim pogut aplicar a tots els resultats un factor corrector rebaixant

clarament les expectatives de Tus del cátala. Pero no hem fet. I no ho hem fet perqué

ja semblen prou preocupants les dades que tenim entre mans i tanmateix no cal fer

mes sang de la que hi ha. Pero sí que convindria teñir ben present que molt

probablement la situació real, classe per classe, pot ser encara mes dramática per a la

llengua catalana.
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Segmentado deis resultats

El preu deis cursos.

Si fem cas del raonament que feiem a la introducció on explicávem que el conjunt de

másters i postgraus s'han convertit en una font molt important de recursos per a

centres d'ensenyament superior i universitats. Davant de la insuficient demanda local,

molts d'aquests estudis han trobat un filó en els estudiants vinguts de fora de

Catalunya.

També hem precisat que una bona part d'aquests estudiants son individus de classe

mitja-alta o de classe alta directament, capacos de pagar matricules de mes de 6.000

euros, a mes a mes de Testada a Catalunya i totes les despeses associades.

Seguint aquest argument podrem observar a la tauía següent (pág. seg.) l'ús de la

llengua catalana per segments, segons el preu deis cursos.

Els estudis que es fan exclusivament en castellá guanyen en tots els intervals de preus

deis cursos i son especíalment hegemónics en les categories superiors. Aquesta

segmentació demostra que l'ús del cátala, en qualsevol deis casos, únicament té algún

típus de presencia en aquells estudis que están per sota deis 3.500 euros (tret de molt

pocs casos).

A partir d'aquests 3.500 euros, la presencia del cátala és senzillament testimonial,

mentre que l'ús del castellá esdevé gairebé hegemónic. Amb aquest panorama, sembla

ciar que si volem parlar de coses serioses (que en la lógica del mercat son les coses

que valen molts diners) ho haurem de fer en castellá.

No incidirem mes en analitzar la taula de resultats que estem comentant, perqué

simplement es comenta per ella mateixa. Només farem una darrera puntualització. Es

evident que el procés de substitució lingüística es troba en un estadi molt avancat, i

sense por a equivocar-nos podem dir que mols deis estudis que aguanten la llengua

catalana com a llengua vehicular son precisament aquells que no es basen en els

diners, sino en !a formació propera i ajustada a la realitat de Catalunya. En alguns

casos, professors i coordínadors d'aquests másters i postgraus ja ens han fet saber

mitjancant correu escrit que els costa molt d'aguantar el cátala per la pressió que fan

els estudiants de fora, i que alguns d'aquests estudis han optat per mantenir-se ferms
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en la seva opció. Ara bé, quan parlem de cursos amb matricules elevades, la historia

s'acaba rápidament i s'entra en una forta dinámica de mercantilització lingüística que

porta immediatament a la marginació del cátala.
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Preu del curs * Us del cátala al curs

Preu menysde 1.000
del

^U I S entre 1.000 ¡2.000

entre 2.000 i 3. 500

entre 3.500 i 5.000

entre 5.000 i 7.000

entre 7.000 ¡ 10.000

entre 10.000 i 15.000

mes de 15.000

ns

Total

Usdel cátala al curs

tot en
cátala

4

10,8%

22

11,0%

13

7.5%

2

1,4%

3

3,6%

1

3,6%

45

6,2%

tot en
castellá

22

59,5%

126

63,0%

134

77,0%

113

77,4%

69

83,1%

31

81,6%

7

63,6%

4

80.0%

22

78,6%

528

73,1%

es fa la
meitat en

castellá i la
meitat en

cátala,
aprox.

3

8,1%

29

14,5%

16

9,2%

12

8,2%

4

4,8%

1

2,6%

1

9,1%

1

3,6%

67

9.3%

la majo ría
de les

classes
son en
cátala

4

10,8%

10

5,0%

7

4,0%

8

5,5%

3

3,6%

1

20,0%

1

3,6%

34

4,7%

la majo ría
de les

classes
son en
castellá

2

5,4%

12

6,0%

3

1,7%

9

6,2%

4

4,8%

30

4,2%

S'usa una
altra llengua

(en, fr, it)
2

5.4%

1

,5%

1

,6%

2

1,4%

6

15,8%

3

27,3%

3

10,7%

18

2,5%

Total
37

100,0%

200

100,0%

174

100,0%

146

100,0%

83

100,0%

38

100,0%

11

100,0%

5

100,0%

28

100,0%

722

100,0%
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L'área de coneixement

Una de les tasques mes difícils d'aquesta investigado ha estat la de segmentar i

classificar els estudis inscrivint-los en categories de coneixement. Com tots sabem, els

másters i postgraus son cursos d'alta especialització que teñen majoritáriament un

carácter ínterdisciplinari. Per aixó, hem seguit un criteri personal, pero per

entendre'ns hem seguit mes o menys la classificació que usa la Universitat de

Barcelona.

Amb tot, a la taula i gráfic adjunt podrem observar amb deteniment quines son les

árees mes afectades per la substitució lingüística i, en el seu defecte, quines son les

tematiques on el cátala encara conserva certa presencia.

Amb Tobjectiu de fer els resultáis mes operatius, ens limitarem a comentar els estudis

que es fan completament en cátala o completament en castellá per a les árees mes

significatives per la seva desviado de la mitja. En qualsevol cas, a la mateixa taula es

poden observar tots els percentatges.

Aqüestes que nomenarem a continuacio son les árees tematiques on els estudis de

masters i postgraus que es fan totalment en castellá teñen un percentatge que

converteix aquesta llengua en gairebé hegemónica. Diem hegemónica perqué gairebé

en totes les árees de coneixement la situació del cátala és molt precaria, pero

concretament en aqüestes, és dramática.

Activitat física i esport (92,3%), Farmacia, nutricio i alimentado (91,7%), Ciéncies

experimentáis (86,2%), Economia, márqueting i empresa (85,7%) i Cultua, patrimoni

i turisme (84,2%) completen aquesta llista negra de les titulacions on es fan mes

cursos totalment en castellá. Les demés tampoc és que estiguin molt lluny d'aquestes

dades, com per exemple Dret i jurisprudencia (81,0%), pero si mes no encara

s'aguanten per alguna banda.

Peí que respecta a les árees amb mes presencia del cátala, podem citar Psicología i

ciéncies del comportament (15,8%) o Gestió de les organitzacions (15,2%) com els

segments on mes estudis es fan completament en cátala. La resta, mes val deixar-ho

estar.
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Área Temática " Ús del cátala al curs

Área Actjvitat Física i Esport
Temática

Belies Arts i Humanitats

Ciéncies de la Salut

Ciéncies Experimentáis

Cultura, Patrimoni ¡
Turisme

Dret i Jurisprudencia

Economía, Marqueting i
Empresa

Farmacia, Nutricio i
Alimentado

Filología, Lingüística i
Literatura

Formació i Ciéncies de
l'Educacíó

Gestió de les
Organitzacions

Medi Ambient, Prevenciú i
Seguretat

Psicología i Ciéncies del
Comportament

Sistemes d'Informado i
Comunicado

Sociología i Ciéncies
Politiquea

construcció, arquitectura,
urbanisme i enginyeria

Total

Ús del cátala al curs

tot en cátala
1

7,7%

14
10,3%

1

2,6%
1

2,4%

6
4,3%

2
14,3%

5
15,2%

2
8,7%

3
15,8%

4
4,4%

4
14,8%

2
2,4%

45
6¿%

totencastellá
12

92,3%
6

46,2%
73

53,7%
25

86,2%
32

84,2%
34

81,0%

120
85,7%

11

91,7%
5

62,5%

8
57,1%

22
66,7%

18
78,3%

7

36,8%
75

83,3%

12
44,4%

68

80,0%
528

73,1%

es fa la meitat
en castellá i la

meitat en
cátala, aprox.

3
23,1%

24

17,6%
2

6,9%

2
4,8%

5
3,6%

2
25,0%

3
21,4%

3
9,1%

1

4,3%

3
15,8%

7
7,8%

6

22,2%

6
7,1%

67

9,3%

la majoria de
les classes

son en cátala

1
7,7%

11
8,1%

3
7,9%

2
4,8%

3
2,1%

1

8,3%

1
7,1%

1

3,0%

3
15,8%

1

1,1%
5

18,5%

2
2,4%

34
4,7%

la majoria
deles

classes sún
en castellá

3
23,1%

11
8,1%

1
3,4%

2
4,8%

1
,7%

1
12,5%

2

6,1%
2

8,7%

3
15,8%

3
3,3%

1
1,2%

30
4,2%

S'usa una
altra Mengua

(en, fr, it)

3
2,2%

1
3,4%

2
5,3%

1
2,4%

5
3,6%

6
7,1%

18
2,5%

Total
13

100,0%
13

100,0%

136
100,0%

29
100,0%

38

100,0%
42

100,0%

140
100,0%

12

100,0%
8

100,0%

14
100,0%

33
100,0%

23
100,0%

19
100,0%

90
100,0%

27
100,0%

85
100,0%

722
100,0%
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Área Temática * Ús del cátala al curs

750,00-

500,00

2S0,0O

0,00

Área Temática
| Activitat Física i Esport

H Belles Arts i Humanitats

| Ciéncies de la Salut

| Ciéncies Experimentáis

H Cultura, Patrimoni i Turisme

D Dret i Jurisprudencia

| Economía, Márqueting i Empresa

• Farmacia, Nutricio i Alimentado

H Filología, Lingüística i Literatura

B Formació i Ciéncies de 1'Educació

| Gestió de les Organitzacíons

| Medí Ambient, Prevenció i Seguretat

H Psicología i Ciéncies det Comportament

• Sistemes d'lnformacíó i Comunicació

H Sociología i Ciéncies Polítiques

• Construcció, arquitectura, urbanisme i enginyeria industrial

I Totes les árees
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Resultáis per másters i postgraus

En aquest apartat explorarem les possibles diferencies que hi ha entre els dos tipus

d'ensenyaments de tercer cicle. La importancia d'aquesta análisí rau en la diferencia,

no solament de preu que solen teñir ambdós tipus de cursos, sino en les hores que

manlleves cadascun. Un máster és un curs mes extens, en hores, crédits i practiques,

mentre que un postgrau conté menys hores lectives, crédits i extensió6.

Per tant, els masters teñen en principi mes relleváncia peí que fa a la naturalesa propia

del curs. Tanmateix el nombre de postgraus gairebé dobla els masters, i per aixó

aquesta diferencia queda prácticament esmorteída.

Tot i que la diferencia observada a la taula és subtil, també és rellevant. No tant per

les diferencies com per la dinámica.

Ais masters, el percentatge deis estudis que es fan completament en castellá arriba al

75,6% del total de cursos, mentre que ais estudis de postgrau aquest percentatge baixa

fins al 70,2%.

Peí que fa a Tus de la llengua catalana, les dades també confirmen aquesta darrera

hipótesi. Ais cursos de máster el percentatge de programes que es fan totalment en

cátala és només del 3,8% i peí que fa ais postgraus aquest percentatge puja fins al

9,2%. Son dades que poden posar la pell de gallina, pero de ben segur que també hi

haurá algú que ni es despentinará. I encara n'hi ha d'altres que es passen el dia dient

que al País Valencia la situació del cátala és alarmant. Dones no sabem si és alarmant

o no, pero peí que fa a aquest ámbit, difícilment pot ser pitjor, i si ho és, tampoc será

per molta diferencia.

Un altre fet que confirma la línia d'aquesta investigado és la relació entre el cost de

l'estudi i l'ús del castellá. Com és lógic, la majoria deis masters son molt mes cars que

els postgraus. Per tant, és lógic que els primers (seguint el raonament que hem fet mes

amunt) siguin mes proclius al castellá que els segons.

6 En aquest estudi no ens hem aturat a definir ni expl¡citar les característiques d'uns i altres estudis, per
raons d'espai i d'acotament. Aquesta informado es pot trobar a qualsevol de les pagines web de les
universitats catalanes.
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Máster/Postgrau * Ús del cátala al curs

Tipología Máster

Postgrau

Total

Ús del cátala al curs

tot en cátala
15

3,8%

30
9,2%

45

6,2%

tot en castellá
300

75,6%

228

70,2%
528

73,1%

es fa la meitat
en castellá i la

meitat en
cátala, aprox.

33

8,3%

34

10,5%

67

9,3%

la majoría de
les classes

son en cátala
16

4,0%

18

5,5%

34
4,7%

la majoría
de les

classes son
en castellá

19
4,8%

11
3,4%

30

4,2%

S'usa una
altra llengua

(en, fr, it)
14

3,5%

4

1,2%

18

2,5%

Total
397

100,0%

325

100,0%

722

100,0%
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Resultats per universitats.

Després de fer un repás global a les dades obtingudes per aquesta investigado, ens

centrarem ara a presentar i a analitzar els resultats segmentant-los per cadascuna de

les universitats de Catalunya, publiques i privades.

Hem de recordar que molts estudis no s'imparteixen directament per les universitats,

sinó que aqüestes adscriuen molts centres de formació que gaudeixen de la cobertura

de la universitat. D'altra manera no podrien oferir títols oficiáis. Aquest és un

entramat propi de les millors histories burocrátiques a nivell europeu. En principi, el

que és cert és que tots aquests centres adscrits teñen l'obligació de sotmetre's a la

normativa universitaria que els dona cobertura. Peí que hem pogut veure durant

aquesta investigado, alguns d'aquests centres es passen la normativa per on els convé,

especialment peí que fa a plans i a normalització lingüística. No sabem exactament

quina és la paraula que podría definir aquesta xarxa de centres, instituís i fundacions,

pero el que primer que hem pogut observar és que s'hi mouen molts diners i molts

professors hi fan unes bones hores fora de l'horari universitari i a canvi d'una bona

remuneració.

Particularment, no tenim res en contra de qué tothom tregui el major profit de la seva

vida professional, altra cosa és que per treure'n aquest profit es trepitgi el cátala i a

sobre, amb el consentiment i el suport tácit de les universitats publiques catalanes, que

óbviament paguem amb els nostres impostos i que en molts casos, quan se'Is ha

preguntat per Fus de la nostra llengua han mirat cap a un altre costat i s'han pensat

que si no ho deien ningú no se n'entemeria. No obstant aixó, a l'altre costat de la

balanca hi ha hagut molta gent que ha collaborat i que ens ha facilitat molt la nostra

feina, per tal de poder presentar els resultats que ara finalment tothom pot llegir.

El panorama universitari cátala está formal per dotze universitats, set de titularitat

pública i cinc de titularitat privada, tot i que aquesta frontera cada cop és mes lleugera.

Les set universitats publiques son:

UB-Universitat de Barcelona

UAB-Universitat Autónoma de Barcelona

UPC-Universitat Politécnica de Catalunya
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UPF-Universitat Pompeu Fabra

URV-Universitat Rovira i Virgili

UdL-Universitat de Lleida

UdG-Universitat de Girona

I les cinc de titularte privada son:

URL-Universitat Ramón Llull

UOC-Universitat Oberta de Catalunya

UVIC-Universitat de Vic

UlC-Universitat Internacional de Catalunya

CEU-Universitat Abat Oliva

I els resultáis obtinguts comparativament i per a cada universitat son els següents:
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Universitat * Ús del cátala al curs

Universítat UB

UAB

UPC

UPF

UDG

UDL

URV

URL

UOC

UVIC

UIC

Abat Oliva CEU

INTERUNIVERSITARI

Total

tot en cátala

4.7%

11,7%

,9%

1.9%

24,0%

12,8%

15.4%

1.4%

33,3%

45

6,2%

tot en castellá

75,9%

53,4%

85,0%

75,0%

36,0%

50,0%

51.3%

71,8%

98,6%

66,7%

81,8%

100.0%

75,0%

528

73.1%

es fa aprox. la
meitat en

casteílé í la
meitat en
cátala.

7,5%

16,5%

7,1%

5.8%

12,0%

25,0%

25.6%

7,7%

9,1%

1

25,0%

67

9,3%

la majoria de
lesclasses

son en cátala

4.0%

9,7%

1.8%

11,5%

4,0%

25.0%

7,7%

34

4,7%

la majoria
deles

ctassessón
en castellá

6.3%

8,7%

.9%

1,9%

8,0%

2,6%

30

4.2%

S'usa una
attra Mengua

(en. fr, it)

1,6%

4,4%

3,8%

16,0%

. 5 , 1 %

9 . 1 %

18

2,5%

Total
253

100,0%

103

100,0%

113

100.0%

52

100,0%

25

100.0%

8

100,0%

39

100,0%

39

100.0%

69

100,0%

3

100.0%

11

100,0%

3

100.0%

4

100,0%

722

100,0%
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Després d'il-lustrar-nos amb els percentatges i la representado gráfica de quin és 1'ús

del cátala i del castellá ais másters i postgraus de les nostres universitats, intentarem

analitzar quines son les principáis característiques que afecten a cada Institució. Per

aixó, val la pena teñir en considerado dos eixos analítics. El primer rau en la

importancia d'uns i altres percentatges. La Universitat de Barcelona té un percentatge

de cursos completament en cátala del 4,7%, mentre que, per exemple la Universitat

Pompeu Fabra, no arriba al 2%. Per la seva banda, la Universitat Politécnica de

Catalunya no arriba ni al 1 %, és a dir, que prácticament no hi ha estudis integralment

en cátala.

Si enfoquem aquesta comparativa des del punt de vista de l'impacte social que teñen

uns i altres percentatges, hem de teñir en compte que no és el mateix parlar d'una

institució com la Universitat de Barcelona que de la Universitat Ramón Llull, per

exemple. Ens estem referint simplement a una análisi quantitativa. El nombre de

cursos, d'estudiants i de professors que trobem a la UB gairebé multiplica per sis el

volum que pot manejar la URL. No volem dir amb aixó que unes dades siguin mes

rellevant que unes altres, pero sí que teñen una major incidencia quantitativa.

Un altre enfocament important que hem de teñir ben present és la concentració

territorial. La majoria d'universitats (i també les que presenten uns percentatges d'ús

del cátala mes baixos) se sitúen a Barcelona, mentre que aquelles que presenten un ús

del cátala mes notori son les universitats d'altres ciutats de Catalunya (concretament

Girona i Vic).

Peí que fa a la Universitat de Lleida, els resultats s'han d'interpretar amb precaució.

El motiu és la baixa resposta que hem tingut a l'hora de recollir les dades necessaries

per a aquesta investigació. No hi ha hagut manera de cobrir mes del 80% deis estudis,

per molts esforcos que hi hem dedicat. No obstant aixó, els resultats son el reflex deis

programes deis quals hem pogut obtenir informado.

En els casos de la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliva,

el percentatge d'estudis que s'imparteixen íntegrament en cátala és, com hem vist,

zero. En ambdós casos, s'han cobert entre el 90% i el 100% deis estudis i per tant el

marge d'error és molt baix.

Un altre cas espedalment crític per a la Mengua catalana és la Universitat Politécnica

de Catalunya. I ho és, perqué aquesta institució oferta títols en camps d'especialitat

molt concrets, com ara construcció, urbanisme, arquitectura i enginyeries, on el cátala

és poc mes que una llengua anecdótica.
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En la majoria deis casos on el castellá ja és prácticament la llengua exclusiva de la

docencia, la concentrado d'estudiants vinguts de fora de Catalunya és molt alta. Si

reprenen el fíl de les dinámiques i els processos, podríem dir que hi ha universítats,

com la UPC, la UOC, la UIC, la UPF i l'Abat Oliva, que ja es traben gairebé al final

de completar el procés de substitució lingüística. La UAB, la UB, la UDL i la URL

també están ben a prop de creuar la línia d'arribada.

Contráriament a aquests casos, trobem encara tres universitats on els estudis fets

completament en cátala encara aguanten percentatges superiors al 10%. Son la UdG,

la URV i la Universitat de Vic. Aquest darrer cas és precisament la Universitat on el

cátala té una major vitalitat.

En el cas de la UdG, tot i que encara té uns percentatges d'ús del cátala important,

s'aprecia una creixent voluntat d'internacionalització deis seus programes i per tant de

1'entrada de llengües distintes al cátala, i fíns i tot al castellá en la docencia. Ja veurem

com evoluciona la UdG en els propers anys.

Si seguim analitzant els resultáis des de la perspectiva d'entendre aqüestes dades com

un punt en un procés i no com a una situació estática, podrem apreciar un raonament

molt curios. Si la situació actual de l'ensenyament superior, tant públic com privat, es

troba en un context cada cop mes creixent de competencia entre els centres docents,

siguin universitats o centres adscrits, és ben probable, per no dir una altra cosa, que en

un fiitur molt proper, per poc que Tambada d'estudiants de fora es mantingui, o fins i

tot s'incrementi, la presencia del cátala en aquests ámbits docents pot arribar al

testimonialisme mes absolut, o fins i tot a la seva eradicació total, com de fet ja passa

en un nombre molt important de centres i de cursos.

Si algú legítimament té dubtes de la validesa d'aquesta hipótesi, pot en deu minuts fer

una volta per les pagines web d'alguns centres d'ensenyament superior o per les

pagines web especifiques d'alguns másters i postgraus i veurá com el cátala ja ha

desaparegut. No solament com a llengua de docencia, sino com a llengua informativa.

Fa alguns anys, hi havia una sensació general d'engany, en la mesura en qué molts

estudiants catalans es matriculaven a cursos sense que ningú els informes de qué

aquell curs era en castellá, bé perqué hi havia estudiants de fora, bé perqué el

professorat no usava el cátala. En aquell moment es va comencar a formar el que ara

ja és, en molts casos, un tema "superat". Efectivament ara ja s'han deixat d'históries i

de possibles protestes i han consumat el canvi Hngüístic en tots els terrenys. I així, tal

com ja hem dit abans, s'estalvien possibles problemes.
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Mentrestant, l'estudiant catalanoparlant (deis que no canvien de llengua, no deis que

acusen els seus propis companys de fonamentalistes i radicáis) es troba enmig d'una

situació que, sense voler-ho, es troba havent pagat una bona suma de diners per rebre

una formació en castellá, en una titulado que li atorga una universitat catalana, en

territori cátala i ja no volem entrar en el particularisme de si és pública o privada.

Un altre tema rellevant sobre el qual podem treure algunes conclusions a partir

d'aquest estudi, és Pensenyament a distancia.

També en aquest camp les universitats, fiindacions, centres d'ensenyament superior i

tot ramalgama d'escoles que podem trobar a Catalunya s'han espavilat per ofertar un

gran nombre de titulacions a distancia. Ens referim, com és lógic, exclusivament a

masters i postgraus. En aquest segment de formació, les noticies per a la llengua

catalana son mes fredes que l'hivern rus.

Per tal d'illustrar aquesta idea, reproduim a continuació una taula comparativa entre

dos deis centres d'ensenyament a distancia mes importants de Catalunya. Parlem en

aquest cas de la Universitat Oberta de Catalunya i de la UB Virtual.

Si a la taula anterior observávem que a la UOC el 98,6% deis estudis de máster i

postgrau s'imparteixen completament en castellá, a la UB Virtual aquest percentatge

se sitúa en el 93,6%.

Es a dir, que peí que fa a rensenyament virtual a través de la xarxa, ja podem deixar

de fer comedia d'intentar normalitzar el cátala, perqué aixó ja no ho arregla ningú. Per

acabar d'adobar-ho tot, quan hem intentat recopilar informado sobre els usos

lingüístics a la UB Virtual no solament no hem trobat impediments, sino que

directament ens han negat qualsevol informado al respecte. Tal vegada en aquest

centre públic (no convé oblidar-ho aixó) sabien que aqüestes dades son motiu per no

estar especialment orgullosos del nivell d'ús del cátala dins de les seves aules.
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Els centres d'ensenyament superior de Catalunya, uns exemples de mostra.

Fins ara hem estat analitzant els resultats d'aquesta investigació des de la perspectiva

de les universitats catalanes, sens dubte els actors mes importants dins del marc de

Pensenyament d'estudis de tercer cicle i per tant els seus máxims responsables

Ara ens aturarem a fer un cop d'ull ais centres d'ensenyament superior que, sota la

tutela de les universitats catalanes ofereixen cursos de másters i postgrau. El nombre

d'aquestes escoles és molt mes alt del qué un es pot imaginar. Per aixó, hem elaborat

una taula descriptiva amb alguns deis centres d'estudis mes rellevants de Catalunya.

En teoría, a nivell lingüístic, els centres adscrits a universitats catalanes están obligats

a sotmetre's a la normativa de la universitat o universitats que els tutelen.

No obstant aixó, a la taula que presentem a continuado, observarem que el castellá és

absolutament hegemónic en molts d'aquests centres. De la mateixa manera que abans,

per a una correcta análisi de les dades hem de teñir en compte la mida deis centres que

mostrem i per tant, el nombre d'estudis que ofereixen. L'impacte global sobre l'ús del

cátala no té la mateixa relleváncia en un centre que imparteix cinquanta cursos que en

un que n'imparteix quatre.

Peí que fa ais percentatges d'ús del castellá en aquests centres, el primer que és

evident és que la majoria d'ells están molt per sobre de la mitjana del conjunt

d'universitats. Per tant, la situació de la llengua catalana és justament la contraria.

Només dos centres, la UB Virtual i l'INEFC teñen estudis (pocs, pero en teñen)

integralment en cátala. La resta de centres d'aquesta mostra significativa es limiten a

teñir cursos on el cátala hi és present pero sempre compartint les aules amb Tus del

castellá. Sovint i a la práctica, en aquests casos el castellá acaba imposant-se, pero

aquest ja és un altre tema.

Els cinc centres que imparteixen tots els seus cursos exclusivament en castellá son,

com podem veure, l'ICTA, l'EUTDH, PEU-CETT, l'IUSC i l'Institut Químic de

Sarria.
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Centre que imparteix els estudis * Motiu peí qual es fa en totalment o parcialment en castellá

Centre IDEC
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
altres
Les Heures
EU d'Estudis Empresa riáis
Institut Universitari de l'Audiovisual (UPF)
Institut de Ciencia i Tecnología Ambientáis (ICTA)
Escola Universitaria de Turisme i Direcció
EU d'Hoteleria i Turisme CETT
UB VIRTUAL
IUSC ((International University Study Center)
Institut Qulmic de Sarria
La Safle

Motiu peí qual es fa en castellá o mixte
perqué és
la (lengua
que usa el
professorat

14,0%

21,3%
25,0%
25,0%

9,1%

4,5%
100,0%

perqué tenim
alumnes de

fora
76,7%
83,3%
54,1%
70,8%
66,7%
72,7%

100,0%
100,0%
87,5%

95,5%

100,0%

Perqué és
l'idioma oficial
del programa

4,7%

4,2%

9,1%

12,5%
93,6%

exclós
(cursos

en cátala)
4,7%

16,7%
24,6%

8,3%
9,1%

6,4%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Centre que impartetx els estudis * Motiu peí qual es fa en totalment o parcialment en castellá

Centre 1DEC
Institut Nacional d1 Educació Física de Catalunya
altres
Les Heures
EL) d'Estudis Empresarials
Institut Universitari de ('Audiovisual (UPF)
Institut de Ciencia i Tecnología Ambientáis (ICTA)
Escola Universitaria de Turisme i Direcció
EU d'Hoteleria i Turisme CETT
UB VIRTUAL
IUSC ((International University Study Center)
institut Qulmic de Sarria
La Salle

Motiu peí qual es fa en castellá o mixte
perqué és
la llengua
que usa el
professorat

14,0%

21,3%
25,0%
25,0%

9,1%

4,5%
100,0%

perqué tenim
alumnesde

fora
76,7%
83,3%
54,1%
70,8%
66,7%
72,7%

100,0%
100,0%
87,5%

95,5%

100,0%

Perqué és
i'idioma oficial
det programa

4,7%

4,2%

9,1%

12,5%
93,6%

exclós
(cursos

en cátala)
4,7%

16,7%
24,6%

8,3%
9,1%

6,4%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0% .
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Si la primera taula iHustrava l'hegemonia del castellá per a aquests tipus d'estudis i

en els centres representáis, la segona taula posa en evidencia una de les hipótesis

d'aquest estudi: que la mobilitat estudiantil escombra el cátala de la docencia.

De fet, en aquells centres on hem obtíngut mes informado, es reconeix aquest extrem

com un fet de causa-efecte i com una necessitat. Val a dir que també en alguns deis

centres ja hi ha una preocupació efectiva per Palarmant descens de la formació en

cátala. El que passa, és que la balanca és difícil d'equilibrar. Ens trobem davant d'una

qüestió de diners i potser també davant d'una qüestió d'amplitud formativa. Aquest

darrer argument és precisament és mes estés entre els professionals del sector que

analitzen aquesta situació. Precisament, tal com hem dit a la introducció, les

conclusions de les Jornades sobre mobilitat i universitat, ja exposaven la necessitat

d'enfortir i potenciar la mobilitat, que traduít a la práctica, significa 1'arribada massiva

d'estudíants no-catalanoparlants.

En aquest context, també alguns centres i sobretot alguns professors i coordinadors

deis centres han fet constar la manca de recursos i de mecanismes per adaptar

lingüísticament un nombre tan gran d'estudiants en tan poc temps. Cal teñir present

que estem parlant d'estades que poden anar d'un a dos anys i que realment és difícil

que des del principi, aquests estudis es puguin impartir en cátala. Hi pot haver cursos

o classes on els estudiants de fora, si es troben en minoría i teñen una predisposició

positiva cap a la comprensió oral del cátala. Dissortadament per a la llengua catalana

aquests casos son pocs, o molt pocs.

Reprenent l'observació de les dades que hem presentat a la darrera taula, podem veure

com en la majoria deis cursos precisament la causa de l'hegemonia del castellá es deu

a la presencia deis estudiants de fora. Aquí, com a les universitats, també podem

aplicar la teoría de la dinámica o del procés de substitució lingüística. Quan indiquem

"és í'idioma oficial del programa" ens referim a programes que ja están

predetermináis de fer-se en castellá. Aixó per una banda és bo, perqué l'alumne

catalanoparlant no está exposat a sorpreses desagradables, pero lógicament és una

política nefasta per a la normalització del cátala.

Peí que fa a la resposta "és la llengua que usen els professors" no ens han d'alarmar

pas les respostes. De fet, les dades son ben similars a les que podem observar a les

distintes universitats catalanes, no ara, sino des de fa molts anys.
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En definitiva, amb les dades, gráfiques i taules que hem presentat hem pretés de posar

damunt la taula els principáis indicadors sobre l'ús del cátala en aquests tipus

d'estudis i en els centres i universitats que els imparteixen.

Per acabar, cal constatar també les actituds deis professionals que fan feina en aquest

ámbit Com ja hem comentat mes amunt, hem trobat de tot. Des de persones que han

manifestat una certa preocupació pels nivells d'ús del cátala i del poc marge que teñen

davant de la mobilitat estudiantil. En aquest sentit, no son poques les persones que

s'han interessat pels resultáis d'aquest estudi, a fi de conéixer quina és la situació real

del cátala en aquest ámbit i quins son els possibles mecanismes de correcció que es

poden portar a terme.

Per una altra banda, també ens hem trobat amb un important nombre de professionals

que no solament no mostren cap tipus d'interés per revertir la situació, sino que

consideren del tot positiva la substitució lingüística en favor de la internacionalització

deis másters i postgraus de Catalunya.

Ens trobem dones en un escenari difícil, que pot ser se'ns ha escapat de les mans i on

pot ser ara és massa tard per actuar-hi. De moment, l'únic que podem fer és

contemplar les dades que hem presentat, amb Túnica voluntat de contribuir a trobar

nous camins o vies que permetin fer un alé al cátala, si és que encara es pot reanimar.
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Conclusions

Al principi d'aquest estudi déiem que l'univers de l'ensenyament superior és un ámbit

complex. Tanmateix, si ens centrem a parlar de másters i de postgraus, de centres i

universitats i de llengua catalana, aquest univers es torna encara mes complicat.

Hi ha ben bé tres nivells d'análisi, sobre els quals hem fet menció a la introducció. Un

primer ámbit legal i normatiu, un segon espai que afecta la docencia i el coneixement

i un tercer espai que fa referencia a la lingüística.

En el primer eix d'análisi, la legalitat vigent, que té com a norma superior la

Constitució i Tactual Estatut d'autonomia, no hi ha marge per a les interpretacions.

Totes les normatives inferiors, fetes tant des del mateix govern de la Generalitat com

des de les universitats s'han d'ajustar a les prerrogatives constitucionals i estatutáries.

Per aixó, peí que fa específícament a la llengua catalana, ens toparem sempre amb el

mateix: Tus del cátala está subjecte sempre a la voluntarietat d'aquells que el saben

parlar i escriure. La legalitat vigent estableix, com ja hem dit altres vegades, que si per

mala sort tots els professors i alumnes de les universitats catalanes volguessin fer les

classes en castellá no hi ha cap mecanisme legal per corregir-ho. No només no hi ha

cap mecanisme, sino que la llei protegeix específicament les persones que optin per

aquesta via. Així, ais Plans de normalització lingüística de les universitats catalanes o

en el seu defecte ais seus estatus, es produeix una contradicció. Per una banda, s'insta

a potenciar l'ús del cátala en tots els ámbits de la seva competencia, pero, per una

altra banda, s'explicita la llibertat deis professors d'elegir qualsevol de les dues

llengües oficiáis en la seva activitat docent.

Els másters i postgraus, com a ensenyaments superiors de tercer cicle i com a

titulacions específicament universitáries, no escapen d'aquest context. És a dir, que

amb la llei a la má, ningú no pot retreure que per exemple es facin el 100% de les

classes en castellá en centres públics i adscrits a universitats publiques. Aquesta és,

probablement, la conclusió mes categórica per a la llengua catalana que podrem llegir

arreu d'aquestes pagines, pero així és.

El segon ámbit al qual féiem esment mes amunt, és la perspectiva de la docencia. Des

de les instáncies universitáries, s'ha vingut defensant fermament la necessitat

d'internacionalitzar másters i postgraus, obrint-los a rarribada d'estudiants de fora.

L'argument defensat majoritáriament per sostenir aquesta posició és que, si no venen

estudiants de fora, els de casa no poden anar enlloc. Aixó té certa rao dins del món
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deis programes d'intercanvi, pero no serveix per ais estudis de másters i postgraus,

perqué en aquest ámbit no teñen cap relleváncia els programes d'intercanvi. El que

predomina en aquests cursos, son sistemes d'informació adrecats a captar estudiants

de fora.

El tercer ámbit al qual féiem referencia rau en analitzar les conseqüéncies que teñen

els altres dos factors sobre l'ús del cátala. La pregunta és, com hem pogut arribar a

una situació de tanta precarietat del cátala, si les normatives universitáries han

establert reiteradament que la Ilengua vehicular en l'ensenyament ha de ser el cátala i

que se n'ha de potenciar l'ús en tots els ámbits?

La resposta, o una de les respostes és la manca de planifícació. Durant anys, i és

probable que aixó encara passi de forma generalitzada, molts estudiants han vingut a

Catalunya amb un desconeixement total de la nostra realitat lingüística i mes encara

de la normativa universitaria que estableix el cátala com a Ilengua vehicular i d'ús

general. Car per a molts aixó ha estat una desagradable sorpresa, perqué un

percentatge elevat d'aquests estudiants venien amb la idea d'aprendre el castellá.

Al nostre parer, aquesta situació s'ha repetit en l'ámbit deis másters i postgraus que

s'imparteixen a Catalunya, pero amb uns altres condicionants. Un d'ells, tal vegada el

mes important, és que el creixement del nombre d'aquests estudis es deu, salvant les

excelléncies formatives de molts cursos (reconeguts internacionalment) a les

necessitats de financament de les uníversitats. No podem saber exactament quants

cursos d'aquest tipus s'ofertaven ara fa cinc anys, pero de ben segur que en aquest

espai de temps el seu nombre s'ha multiplicat com a mínim per tres. La rao és ben

senzilla i la podem trobar en la informado que es facilita deis mateixos cursos. Molts

pocs son una 6a edició o una 7a edició. La majoria, son primeres o segones edicions.

En aquest sentit, i com a segona prova d'aquesta argumentado, trobem arreu un

nombre significatiu de cursos que es posen a Paparador, pero que no s'arriben a fer

per manca d'estudiants.

Per tant, totes les análisis que es facin sobre másters i postgraus han de partir

d'aquesta premissa: son cursos pensats per atraure estudiants i nogensmenys, per

formar-los adequadament.

En aquest marc i davant de la manca de mecanismes d'integració efectius i amb els

símptomes de descoordinació que s'intueixen en els programes existents, podríem

definir la situació com a un tant caótica. Per aixó, durant la realització d'aquest estudi,

molts professors ens han comentat precisament la manca d'instruments i de
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planificació que teñen per afrontar, per exemple, classes amb un alt nombre

d'estudiants que no entenen el cátala. En aqüestes situacions, sovint s'adrecen els

estudiants cap ais programes d'immersió lingüística o d'aprenentatge del cátala, pero

aixó no vol dir que tots els estudiants hi vagin i molt menys que amb aixó les classes

ja es puguin fer en cátala.

Precisament, tot el conjunt de factors que hem anat enumerant al llarg d'aquest estudi

han forcat molts cursos a fer-se en castellá. Pero igualment, hi ha també molts altres

cursos que han deixat de banda l'ús del cátala i han optat per castellanitzar-se a fí de

qué el cátala no sigui un motiu de rebuig per a la incorporado de nous estudiants.

Aixó és exactament la mateixa situació que es produeix dins de molts ámbits del món

empresarial. Moltes grans empreses, davant de la pressió de l'expansió del seu mercat

cap a altres zones de l'Estat espanyol o Europa, han deixat de banda el cátala, pero no

només en aquelles contrades, sino que fins i tot a Catalunya. La percepció deis

directius d'aquestes empreses és que l'ús del cátala és un problema i els espanta

pensar en la possibilitat de perdre clients per aquest motiu.

Les dues situacions son, en contextos diferents, molt similars. Si es munten programes

de formació per financar les universitats i perqué molts professors tinguin un ámbit de

feina mes ampli i ben remunerat, és absurd pensar que es mantindran ferms en l'ús del

cátala, perqué aixó retrauria els estudiants-clients de fora de matricular-se al curs. I en

el seu defecte, optarien per un de la competencia.

De fet, durant les protestes estudiantils contra l'anomenat "Informe Bricall" ja

s'apuntaven com un deis perills de la seva aplicado la situació en qué quedaría la

Uengua catalana en universitats cada cop mes subjectes al financament privat, que

majoritáriament es tradueix en taxes i matricules.

Tant és així, que la rao d'aqueíles protestes no només s'ha confirmat, sino que al

nostre entendre, la realitat ha superat les previsions mes pessimistes peí que fa a

l'impacte d'aquesta nova manera de fer sobre l'ús de la llengua catalana.

Si el futur de les universitats publiques i en conseqüéncia el futur deis professors

depén cada cop mes del financament que arriba mitjancant matricules i taxes, resulta

evident pensar que poques universitats deixaran de perdre els altíssims rédits que els

proporcionen els estudis de postgraus i másters per mantenir una política lingüística

ferma envers el cátala.

Per tant, no ens haurien d'estranyar massa les dades que hem desenvolupat en aquest

estudi, partint d'aquest raonament. Podríem dir que aquesta és la visió objectiva que
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teñen les universitats, pero certament, ha arribat l'hora de preguntar-nos, des de la

perspectiva objectiva del cátala, si aquests resultáis son tolerables. Pensem que no

estem parlant solament d'un fet puntual i transitori, sino que a mig i fíns i tot a curt

termini es podria donar la situació, que de fet ja es dona en molts ámbits, que moltes

matéries d'alta especialització no es poden estudiar en cátala. Aixó, per a qualsevol

Ilengua, no només peí cátala, és un fet gravíssim que l'exposa a perdre un ámbit molt

rellevant en un món cada cop mes globalitzat i mes especialitzat. Si globalitzem els

coneixements técnics, socials o humans, hauríem de procurar de globalitzar també el

respecte a les llengües i ais pobles que les parlen.

En un article molt interessant, els professors de la UAB Albert Branchadell i Jordi

Pujol, ja avisaven de qué "no valdrá cap pía estratégic mentre l'última paraula sobre la

Ílengua que cal emprar a Paula la tingui el professorat".7

En el mateix article, es posen de relleu la delicada situació que viu el cátala a les aules

universitáries a causa de Parribada d'estudiants de fora que no han rebut la informació

lingüística necessaria i la situació forcada en qué es troben molts professors.

Ais estudis de postgrau, aquest conflicte s'agreuja enormement. La rao és molt

senzilla. Molts professionals (no només professors universitaris) están lógicament

encantats de participar en programes de formació especialitzada, ja sigui per la riquesa

intellectual del projecte o per la remuneració económica que els suposa. Per exemple,

ens podríem trobar que un master ofereix a un professional de la temática del curs de

donar algunes cíasses. Posem per cas que aquesta persona té uns determinats valors

lingüístics que passen per mantenir la Ílengua catalana en tots els ámbits, personal i

professional. Posem per cas que arribat el dia de comencar, es troba davant d'una

classe amb vint estudiants, deu catalans i deu llatinoamericans, espanyols o europeus.

Si aquests deu estudiants no han rebut cap tipus d'informació sobre la situació

lingüística de Catalunya i si a mes a mes la resta d'estudiants catalans hi donen el seu

consentiment i s'exigeix al professor que faci les classes en castellá, qué ha de fer

aquest professor? S'ha de negar a fer-ho en castellá? Té aquest professor al seu abast

un sistema de formació lingüística per adrecar aquests estudiants a algún curs o a

algún recurs específic? I encara una darrera pregunta, sí aquest professor es nega

legítimament a canviar de Ílengua, qué passa aleshores? El fan fora?

7 Branchadell, Albert i Pujol i Nadal, Jordi. EIJutur del cátala a la universitat. Porta Oberta, Diari
Avui, (12/09/03).
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Com veiem amb aquest exemple, molt mes comú del qué ens podem pensar, la

situació és un tant caótica. Qué sol passar, dones, quan la situado lingüística és tan

complexa i no hi ha els mecanismes adequats per tractar-la? Dones que el professor, si

vol seguir fent classes un altre any, ha de canviar de llengua i utilitzar el castellá.

Seguint amb la teoría de la dinámica i el procés de substitució lingüística que hem

vingut assenyalant durant tot aquest estudi, anirem unes passes mes enllá.

Suposem que el professor de I1 exemple que comentávem mes amunt canvia de

llengua i fa la docencia totalment en castellá. Si precisament aquesta persona

desenvolupa la seva feina en un centre privat o públie adscrit a una universitat

determinada, resulta lógic pensar que ha d'estar mínimament en sintonía amb la

política general de gestió d'aquest centre.

La perspectiva del centre, per la seva banda, és la de gestionar aquests cursos de la

millor forma possible amb l'objectiu de captar estudiants que emplenin les seves aules

i que en conseqüéncia, fínanciín tant el centre com la universitat. Per tant, en un

context de mercat lliure com el que hem descrit, el que fa el centre és adaptar les

seves característiques a les deis potenciáis estudiants que pot atreure. Si, seguint amb

el raonament, aquests estudiants majoritáriament venen, posem per cas, d'América

Llatina, resulta lógic pensar que el centre adaptará rápidament el seu sistema

d'ensenyament a les neeessitats i exigéncies d'aquests potenciáis estudiants. Avui dia,

el mercat canvia rápidament i davant de la privatització del coneixement no s'hi valen

retoriques lingüístiques, simplement perqué aixó significa una passa enrera en la

propia rao de ser del centre d'estudis o de la mateixa universitat i per tant significa

també donar avantatge a la competencia i en resum, son diners que marxen cap a un

altre lloc.

La conseqüéncia de tot aixó és que molts centres han optat per deixar de banda

qualsevol factor que pugui ser motiu de rebuig per part deis estudiants. Precisament,

un deis fectors mes compromesos per a ells és el cátala. Davant d'aquesta conjuntura,

molts cursos han evolucionat rápidament adaptant-se a les neeessitats que demanda el

mercat. I quines son les neeessitats que, a hores d'ara, demanda el mercat de

l'ensenyament especialitzat o de tercer cicle? Dones senzillament estudis de qualitat i

en castellá i, si pot ser, amb presencia de l'anglés.

Per aixó, ja hi ha centres d'ensenyament i programes de formació concrets que han

esborrat literalment el cátala no només de les seves aules, sino de tot el seu sistema de

gestió i d'informació.
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En el conjunt de les explicacions que hem vingut defensant fins ara hi resideix el

motiu de la marginado del cátala en els masters i postgraus de Catalunya. El motiu

principal i mes profund no és 1'arribada d'estudiants de fora que no entenen el cátala,

ni tan sois la predisposició lingüística de professors i deis mateixos estudiants, sino

que és la privatització progressiva de Pensenyament superior.

Almenys peí que fa a l'ámbit que hem estudiat aquí, on ens trobem ara és la

conseqüéncia de la necessitat de captació de capital privat per part de les universitats

catalanes.

Probablemente davant d'aquest argument, les universitats publiques podrien denunciar

que de no ser així, les universitats privades acabarien menjant-los el terreny i prenent-

los, a mig termini, el protagonisme social i científíc de qué gaudeixen ara.

La política del govern de la Generalitat ha estat en aquest sentit i fins ara, la de

facilitar la constitució d'universitats privades. Si mirem un altre cop les dades sobre

ús del cátala a les diferents universitats, veurem com no és una regla genérica que les

universitats privades fan servir menys el cátala que les publiques. Fins i tot podem

constatar com és una universitat privada la que presenta uns números mes favorables

per a la llengua catalana (UVIC).

Per tant i en principi, la recepta per a la normalització lingüística del cátala en aquest

ámbit hauria de ser la mateixa per a totes les universitats, perqué d'altra manera

posaríem (en la lógica del mercat) en avantatge competitiu a unes davant les altres.

Mes endavant parlarem de quines son les possibles receptes, pero ara canviarem de

perspectiva i tornarem a abordar la qüestió des del punt de vista de Fus i el procés de

normalització lingüística del cátala.

La Llei de Normalització Lingüística vigent, des del 1998 establia explícitament el

deure ais centres d'ensenyament de fer del cátala la (lengua vehicular en tots els seus

ámbits. Pero per una altra banda, la mateixa Llei estableix, també explícitament, la

llibertat individual d'elecció de la llengua d'ensenyament. Aixó és així perqué d'altra

manera estaríem davant d'una normativa anticonstitucional i per tant, fora de Factual

marc jurídic.

Mes enllá d'aquestes consideracions legáis, hi ha unes altres consideracions de caire

mes nacional, sentimental o de rao de poblé, si es vol dir així. La pregunta que ens

fem és la següent: podem tolerar que un 73,6% deis masters i postgraus que es fan a
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les nostres universitats siguin exclusivament en castellá? O dit d'una altra manera, és

de rebut que només el 6,2% d'aquests estudis siguin integralment en cátala?

Tornem a recordar que estem parlant d'una tipo logia d'estudis on Pespecialització és

máxima i, on qualsevol llengua que no vulgui desaparéixer en un rutur proper ha

d'estar ben present, ben normativitzada i ben viva. La realitat és tanmateix, justament

la contraria. Estem perdent, des del punt de vista del cátala, un tren importantíssim

que ens pot portar a un abisme sense possibilitat de tornar enrere.

Amb la situació actual, potser entre tots la factura de les universitats está pagada i

garantida per uns quants anys, pero la factura del cátala ja no la podem pagar ni un dia

mes.
Si la situació actual no es reverteix, d'aquí a uns anys no només estarem parlant de la

culminació d'un procés tangible de substitució lingüística ais ensenyaments de tercer

cicle a Catalunya, sino que a mig termini aquesta dinámica acabará afectant també a

diplomatures i llicenc¡atures, és a dir, ais mateixos cors i raons de ser de les nostres

universitats.

S'escau encara una altra reflexió en aquest sentit. Quíns son realment els drets

lingüístics deis catalans? Per dir-ho d'una altra manera, la internacionalització, la

competitivitat i la mobilitat estudiantil está per sobre deis nostres drets fonamentals,

com son, per exemple, expressar-nos i gaudir d'un ensenyament de qualitat en cátala?

Fins on estem disposats a arribar?

No és competencia nostra respondre a aqüestes preguntes, ans al contrari, la nostra

intenció és que vegin la llum, que la gent i els responsables universitaris i polítics

d'aquest país reflexionin sobre on hem d'arribar per poder engegar mecanismes

legáis, socials i formatius per aturar aquesta dinámica.

Al 1978 es va publicar un llibre, Némesis Médica8, que va qüestionar tota la

intervenció de la medicina mundial i tots els parámetres de salut pública. El seu autor,

Ivan Illich, defensava una idea que en la cultura popular es repeteix sovint: que el

remei és pitjor que la malaltia. En una brillant exposició, Illich exposava que la sobre-

intervenció de la medicina havia capgirat l'ordre natural de les coses i que havia

afectat directament la salut humana. Per a Illich, el principal factor que contribueix a

la bona salut pública és l'ambient.

Illich, Ivan. Némesis Médica. Ed. Joaquín Mortiz. México, 1978.
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A Catalunya, tornant al terreny lingüístic, es pot dir que des de la Transido i l'adopció

de Tactual marc legislatiu, on están immerses les universitats i totes i cadascuna de les

liéis que aprova la Generalitat, el remei que se suposava no ha estat ben bé el que

finalment ha estat.

La Llei de Normalització Lingüística del 1998 i tots i cadascun deis estatus de les

nostres universitats i tots els seus plans de normalització lingüística al final son paper

mullat i en definitiva, un fracás collectiu. Precisament, el que sí que han deixat ciar

totes aqüestes normatives és que, paradoxalment, no ni ha normativa. No n'hi ha

perqué tothom, individualment i en exercici de la seva professió a les universitats pot

desenvolupar la docencia totalment en castellá. La diferencia és que ara tothom ho

sap, i per tant ningú passa pena de res. Aquesta és la nostra némesi lingüística, perqué

al final tots els reméis que s'han intentat posar per corregir els desequilibris lingüístics

mes alarmants al cap i a la fi no han fet mes que agreujar la situació. Tal vegada

hagués estat mes positiu afrontar canvis mes profiinds una sola vegada que no

arrossegar aquesta situació durant décades, fins que arribi el moment que per ventura

sigui massa tard per solucionar-ho.

El conflicte lingüístic que ara tenim, el que hem presentat en aquesta investigado pot

teñir solució. Evidentment que aquesta solució passa per dos factors que serán

decisius en els propers anys per al futur del cátala en l'ámbit de Tensenyament

superior: la voluntat i la valentía. Ara ja no s'hi valen mes cursets ni cd interactius ni

pagines web defensant les bondats d'aprendre o entendre el cátala. Davant d'una

situació tan crítica es fan absolutament necessaries mesures efectives í sense

contemplacions.

La primera mesura que suggerim, és el canvi del marc legislatiu actual. Si no existeix

Pobligació legal de fer ensenyament superior en cátala, de qué els docents estiguin

obligats per llei a fer les classes en cátala, no arribaren! a arreglar res mai. En aquest

sentit, i per aquells que vegin amb mals ulls una mesura així, proposem una segona

solució: obligar a tots els centres d'ensenyament superior que per cada curs que es fa

integralment en castellá per mor deis estudiants que venen de fora, facin cursos

parallels, a altres hores pero amb els mateixos continguts, íntegrament en cátala.

Mentre el curs que es fa en cátala segueix el seu camí, al curs en castellá s'engegarien

programes de formació i immersió lingüística (a nivell comprensiu, si s'escau) com el

que tenim ara, parallelament a l'evolució del curs. Després, a meitat de curs, quan els
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estudiants no catalanoparlants tinguessin un nivell de comprensió sufícient,

s'ajuntarien els dos grups i s'acabaria el curs plenament en cátala.

Lógicament, aixó requereix de coordinar, a través del Consell Interuniversitari, tot un

programa de formació i tot un protocol d'acolliment per ais estudiants que venen de

fora, degudament dotat i amb múltiples sistemes d'immersió lingüística, des del

voluntariat fíns a Fus i l'aprofitament de les noves tecnologies.

Si la preocupació és com es pot financar una operació d'aquesta mida, també tenim

recepta: que una part deis recursos que es generen a través deis imports de les

matricules i de les taxes deis másters i postgraus vagin directament a financar tot

aquest sistema d'acollida, formació i integrado.

Una altra solució a tota aquesta problemática, és la de constituir una comissió de

seguiment interuniversitária que vetlli curs per curs peí compliment de les normes

establertes peí que fa a Fus del cátala per part deis estudiants catalans. És a dir, una

comissió que engegui els mecanismes necessaris per a qué, enlloc i pus mai mes cap

estudiant ni professor cátala es vegi violentat, ofés o sigui titllat de fonamentalista o

d'intolerant peí simple fet de parlar sempre i durant tot el curs en cátala.

Totes aqüestes solucions, breument exposades, requereixen, com ja hem dit abans, de

voluntat i de valentía. I aquesta és l'actitud que hem de teñir tots aquells que pensem

que el cátala es mereix alguna cosa mes que ser una llengua de segona precisament al

territori que la va veure néixer.

En definitiva, al Ilarg d'aquestes pagines hem intentat de contextualitzar, analitzar i en

la mesura de les nostres possibilitats contribuir a qué la llengua catalana tingui un

fiitur ciar i rellevant a tots els nivells de l'ensenyament. La primera passa ha estat

poder reconéixer en quina situado estem, la segona, hauria de ser la d'afrontar noves

dínamiques que permetin que d'aquí a molts anys, algú pugui escriure textos tan bells,

brillants i especialitzats com en el seu dia van fer Pompeu Fabra, Ramón Llull o

Rovira i Virgili.
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