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La intensa però curta activitat del Ramon Llull en llengua catalana

No més d’un any i mig

E
E s t e r F r a n q u e s a

ncara que molts que-
din astorats, la neces-
sitat d’aprendre el ca-
talà es percep més en-
llà del seu àmbit na-
tural d’ús. Respon-

dre-hi ha estat prioritari per a l’Institut
Ramon Llull ja des del setembre del
2002 quan pren el relleu de la Gene-
ralitat de Catalunya en la coordinació
de la xarxa de lectorats de català nas-
cuda el 1986 amb 8 universitats i in-
tegrada aleshores per 84 centres de 23
països. En aquest primer any i mig,
s’ha consolidat aquesta Xarxa i s’ha
estès a tretze noves universitats d’Ale-
manya, l’Argentina, el Canadà, Cuba,
França, Eslovènia, Itàlia, el Marroc,
Polònia i la República Txeca. Avui 93
centres, en 27 països, constitueixen
aquesta xarxa, que, amb ajut econòmic
per al seu manteniment –un import
global de 914.984 euros el 2003–,
vertebra l’ensenyament acadèmic
de la llengua i la literatura cata-
lanes arreu del món. S’ha pro-
gressat en la millora de la seva si-
tuació als entorns acadèmics
concrets i també en la de les con-
dicions, diverses i sovint díficils
–en alguns països i segons la im-
plicació mateixa de les universi-
tats–, amb què els lectors exer-
ceixen la docència. A més de la
coordinació de la seva activitat
com a professors, s’han obert ca-
nals nous de col·laboració, s’han
organitzat vies estables de comu-
nicació i s’han posat recursos i
serveis bibliogràfics i documen-
tals, a més de publicacions, al seu
abast.

L’acció d’aquesta xarxa acadèmi-
ca ha revertit enguany en aproxi-
madament 6.000 alumnes, sobretot
d’Alemanya, amb 800 alumnes en
22 lectorats; França, amb 700 en 9
lectorats; Gran Bretanya, amb prop
de 600 en 18; el Marroc, amb més
de 300 al lectorat de Casablanca, i
Rússia, als de Moscou i de Sant Pe-
tersburg. Paral·lelament, s’ha em-
près la negociació amb altres uni-
versitats que volen el català al seu
currículum d’aprenentatge: Trier,
Zagreb, Catòlica de l’Equador, Chi-
cago, Alta Bretanya II, Suor Orsola
Benincasa de Nàpols, Guadalajara
(Mèxic), Olomouc (República Txe-
ca), etc. Redactats o perfilats que-
den els acords per fer-los efectius, i per
signar el conveni amb què s’incorpora-
ven la llengua i cultura catalanes a la
Universitat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de Viena i amb què es tra-
vava la col·laboració amb la de Granada.
La migradesa del pressupost ha permès
només en casos aïllats que lectors i pro-
fessors, com a agents de promoció cul-
tural, organitzessin conferències i sessi-
ons d’història, literatura, música, cine-
ma, exposicions, etc. Així, es mostra el
català també com a signe d’identitat i
com a expressió d’una literatura amb
tradició i vitalitat creativa. Fora del do-
mini adquireix importància l’enllaç de
la promoció de la llengua amb contin-
guts culturals, polítics i històrics propis.

Més enllà de la política de suport i

coordinació als lectorats, s’ha volgut
vertebrar la col·laboració amb les 34
universitats que, afegides a les 93 que
tenen adscrit un lectorat, ofereixen es-
tudis relacionats amb el català sense
suport financer d’institucions catalanes
o balears, en primera instància amb les
universitats de la resta de l’Estat espa-
nyol, on la llengua i la literatura catala-
nes són presents ara per ara només en
vuit centres universitaris.

En els objectius de llengua per als
primers cinc anys de l’Institut Ramon
Llull no es bandejà l’ensenyament en
l’entorn no acadèmic, cabdal allà on les
relacions històriques, culturals o co-
mercials el propicien. S’ha impulsat en
una seixantena de centres i casals cata-
lans i balears –alguns, molt actius, com
els de Madrid, Tolosa, Luxemburg, Ro-
sario, Montevideo, Mèxic, Cuba, Buenos
Aires i Mendoza–. Assessorament, pro-

grames didàctics i materials específics
per nivells, adreçats a infants o sobre
aspectes diversos de la llengua i la cul-
tura catalanes; formació del professorat
i atenció personalitzada als seus presi-
dents i professors són línies d’acció em-
bastades amb fermesa. L’ajut de 110.000
euros destinat a aquestes entitats l’any
2003 no ha permès ni de bon tros cobrir
les iniciatives possibles en matèria de
llengua. També la col·laboració amb
l’Institut Cervantes de Londres, Berlín,
Moscou, Bucarest i Bordeus i amb les
delegacions del govern de la Generalitat
de Madrid i el Marroc ha donat bons
resultats. En aquesta última, mentre va
estar en actiu, gairebé 200 magribins de
quatre ciutats van seguir cursos de ca-
talà el 2003 i un nombre semblant ho

feren el primer trimestre del 2004.
L’Àrea de Llengua de l’IRL, els profes-

sors i gairebé dues-centes organitzacions
han estrenat un nou model d’organit-
zació per oferir conjuntament a prop de
9.000 estudiants el català com a opció
d’aprenentatge fora del seu àmbit d’ús.
Alguns volen acreditar per mitjà de cer-
tificats reconeguts internacionalment el
nivell assolit com a llengua estrangera.
L’Institut, com a organisme avaluador
d’aquests coneixements a l’exterior, ha
elaborat una normativa pròpia per a les
proves i ha organitzat les convocatòries
del 2003 i el 2004. De les 22 localitats de
8 països en què es convocaren exàmens
l’any 2002, es passà a 39 localitats en 16
països el 2003, i a 47 en 17 països el
2004, òbviament amb l’augment pro-
gressiu d’inscrits.

Un 84% de les assignatures que ofe-
reixen els lectors són de llengua catala-

na. Tots sabem que una llengua s’ad-
quireix quan s’usa activament i que,
com a llengua estrangera, s’aprèn de
manera acadèmica, sistemàtica, formal i
abstracta sense captar-la de manera es-
pontània de l’entorn com quan s’adqui-
reix com a primera o segona llengua. Per
això, les estades que complementen
aquesta formació en el domini català
com el Campus Universitari de la Llen-
gua Catalana organitzat amb el govern
d’Andorra i les Jornades Internacionals
de Llengua i Cultura Catalanes, amb
l’Ajuntament de Gironella; i també les
beques que faciliten l’assistència d’estu-
diants estrangers a cursos dins el domini
lingüístic. El 2003, de 130 sol·licituds,
només 15 estudiants de sis països (Hon-
gria, el Marroc, Polònia, la República

Txeca, Romania i Rússia) pogueren be-
neficiar-se’n.

Del programa quinquenal de llengua
que definia l’objectiu de facilitar recur-
sos lingüístics i didàctics adaptats espe-
cíficament als estudiants de l’exterior,
s’han realitzat els continguts lingüístics
del primer i segon nivell del curs de ca-
talà en línia i s’ha preparat el concurs
públic per a l’elaboració dels continguts
i el disseny del web, la realització d’un
pla de màrqueting i la implantació de la
plataforma informàtica. Al calaix que-
den altres projectes: l’elaboració, actua-
lització i difusió de gramàtiques catala-
nes en llengua estrangera adreçades als
estudiosos, de gramàtiques d’àmplia di-
vulgació per nivells; de diccionaris bi-
lingües d’ampli format, la col·lecció d’o-
bres literàries per a la lectura graduada
per nivells i la col·lecció de materials
especialitzats adreçats als docents, entre

d’altres.
Perquè sigui valorada una llen-

gua, primer ha de ser coneguda.
Aquesta finalitat dóna sentit a la
presència activa a les fires inter-
nacionals sobre llengües de París,
Berlín i Madrid, amb estands i
exposicions de material didàctic,
classes d’iniciació al català i ses-
sions i conferències sobre la seva
història i situació. Presència amb
protagonisme especial que, com a
llengua convidada, ha tingut el
català a l’edició de 2004 de la Fira
Internacional Expolingua de Ma-
drid. Arran del programa fet amb
aquesta ocasió, s’ha doblat el
nombre d’inscrits a les proves de
català de Madrid, respecte de
l’any passat. Per fer d’altaveu dels
estudiosos i institucions estran-
gers que comparteixen amb l’Ins-
titut la voluntat de promoure la
llengua i la cultura catalanes, s’ha
convocat conjuntament amb la
Fundació Congrés de Cultura Ca-
talana, el XIV Premi Internacional
Ramon Llull, enguany concedit a
Giusepe Tavani per la seva con-
tribució a la catalanística a Itàlia.

Ara queda l’aposta que els pro-
jectes siguin represos i que se
n’abordin de nous. Una llengua
no perviu per factors de natura-
lesa lingüística sinó que hi influ-
eixen raons d’ordre econòmic,
cultural, polític o social. Les llen-
gües preserven la memòria col-

lectiva de la comunitat que les parla i
es mantenen si són vehicle de comu-
nicació, instrument de creació i objec-
te d’ensenyament i aprenentatge. Ar-
ticular la promoció de la llengua fora
del domini, amb la perspectiva de cinc
anys i en nom del Govern de les Illes
Balears i del de Catalunya, ha estat més
ambiciós que no pas ho ha estat el
pressupost i la consolidació institucio-
nal i els objectius han estat empresos
amb il·lusió i imaginació mentre he
tingut la sort de dirigir-ne l’acompli-
ment des de l’IRL en no més d’un any
i mig.
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