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“Animo els joves
d’arreu dels Països
Catalans a plantejar-se
l’aventura de
convertir-se en
lectores i lectors.
Esdevindran
ambaixadors de la
nostra cultura,
exerciran, professaran
la docència en
universitats
estrangeres,
tindran dubtes,
inconvenients,
però tornaran
a casa més savis”

Els lectorats: ambaixades
de la nostra cultura

osaltres som
allò que
som per la
nostra llen-
gua i la
nostra cul-

tura. És el nostre centre de gravetat”. Així
s’expressa el professor Sebastià Serrano
en el seu llibre Signes, llengua i cultura. I
continua: “La llengua és el fet cultural
per excel·lència, la llengua és aquella ma-
nifestació de la cultura que li dóna fona-
ment, ja que tota reflexió o pensament
sobre qualsevol forma de cultura passa
pel llenguatge”.

Comparteixo absolutament aquesta
tesi i és per això que considero els lec-
torats de català a les diferents univer-
sitats del món com un actiu per al país
i també per a la nostra xarxa universi-
tària. Valoro molt la tasca que han fet
i que fan les lectores i els lectors es-
campats arreu del món. Tenim la sort
de poder comptar amb joves universi-
taris amb la capacitat, l’empenta i la in-
quietud suficients per, en acabar els
seus estudis, fer la maleta i emprendre
l’aventura d’anar a ensenyar català i fer
participar de la nostra cultura univer-
sitaris d’altres parts del món. Ben segur
que, a part dels coneixements que han
adquirit a la universitat, tenen un plus
d’il·lusió i d’agosarament que hem de
valorar i aprofitar.

Durant el curs acadèmic 2004-2005 la
xarxa de lectorats de llengua i literatu-
ra catalana abastava 95 universitats, dis-
tribuïdes en 27 països d’arreu del món,
de les quals 78 a Europa, 13 a Amèrica,
2 a l’Àfrica, 1 a Oceania i 1 a Orient
Mitjà. D’aquestes 95 universitats, 6 s’hi
van incorporar a partir del curs acadè-
mic 2004-2005. Els països on hi ha
hagut més universitats interessades en
la nostra llengua i cultura són Alema-
nya, amb 22 lectorats i 1.217 alumnes;
França, amb 9 lectorats i 804 alumnes;
Gran Bretanya, amb 18 lectorats i 727
alumnes, i Itàlia, amb 10 lectorats i 245
alumnes.

Per què a tantes universitats del món
hi ha interès per la llengua i la cultura
catalanes? Des del punt de vista litera-
ri, l’obra lul·liana ha estat objecte d’es-
tudi des de l’Edat Mitjana. Llull és con-
siderat, amb raó, el creador del català
literari. Sens dubte, hem tingut sort que
la llengua catalana fos el vehicle d’ex-
pressió de moltes de les dues-centes qua-
ranta-tres obres escrites per Ramon Llull,
que també va escriure en llatí i en àrab.
Aquesta immensa producció abasta les
zones més diverses de la cultura huma-
na: teologia, mística, filosofia, ciència,
novel·la, poesia. La llengua catalana i la
cultura que s’hi expressa vénen de lluny...

Per estudiar l’obra de Llull, però
també les quatre grans Cròniques, o
l’obra de March, cal que els universi-
taris de romanística i els medievalistes
coneguin la llengua catalana. Aquesta

podria ser una de les raons de l’interès
universitari per la nostra llengua. Cal
tenir en compte, també, que tot just co-
mençat el segle XX es produeix un es-
deveniment que representa un impuls

decisiu pel que fa a l’interès interna-
cional pels estudis de llengua i cultura
catalanes. Es tracta del Primer Congrés
Internacional de Llengua Catalana, ce-
lebrat a Barcelona l’octubre del 1906.
Va ser una trobada dels grans roma-
nistes del moment i dels millors lin-
güistes catalans, com el mateix Pom-
peu Fabra.

Durant la primera meitat del segle
XX, hi ha una sèrie d’aportacions molt
interessants als estudis de literatura ca-
talana fetes per estudiosos francesos,
italians, alemanys. S’inicia la tradició
catalanística britànica a l’entorn
d’Edgar Allison Peers, que anirà crei-
xent i a la qual s’incorporaran Josep
Maria Batista i Roca i Joan Mascaró i
Fornés, exiliats i professors tots dos a
Cambridge. Ambdós van constituir,
l’any 1954, la degana de les associaci-
ons de la catalanística internacional,
l’Anglo-Catalan Society (ACS).

A poc a poc, algunes universitats eu-
ropees i nord-americanes incorporen als
seus plans d’estudi la llengua i cultu-
ra catalanes, sobretot en els programes

d’estudis hispànics o romànics. Perso-
nalitats de reconegut prestigi en el món
de la cultura van exercir com a lectors
a algunes d’aquestes universitats, so-
bretot les angleses. És el cas de Jordi Car-
bonell, Ferran Soldevila, Joaquim Molas,
Jordi Sarsanedas, Salvador Oliva, Marta
Pessarrodona i Román Gubern, entre
d’altres.

Avui dia, l’interès per la literatura ca-
talana és ben viu encara, però hi ha un
element nou que cal valorar: la nova re-
alitat que afecta les universitats. Im-
mersos com estem en el nou espai eu-
ropeu d’educació superior i en un
procés d’internacionalització creixent,
hem de preveure un augment molt con-
siderable de mobilitat del professorat
universitari, dels investigadors i, natu-
ralment, dels estudiants. Hem d’estar
amatents per mantenir la presència del
català al món. La globalització pot posar
en perill les llengües d’abast petit. Tots
nosaltres sabem molt bé les dificultats
que hem de superar per mantenir el ca-
talà, una llengua sense Estat, en el ni-
vell que li correspon. Les llengües són
elements per a la intercomunicació
però també són eines per construir la
visió del món que tenen les comunitats
que les parlen. Per això és important per
al nostre país mantenir i incrementar
el nombre de lectorats a les universitats
estrangeres.

És evident que davant els reptes de
l’espai europeu d’educació superior, el
sistema universitari català haurà d’in-
tensificar els contactes amb les univer-
sitats d’arreu del món i especialment
amb aquelles que tenen lectorats de
llengua catalana, amb les quals sembla
lògic establir relacions prioritàries d’in-
tercanvi, pel coneixement que els alum-
nes d’aquests lectorats ja poden tenir de
la situació sociolingüística catalana i
per l’interès que la mateixa universitat
ha demostrat per la nostra llengua i cul-
tura. Aquest és un element més que de-
mana la implicació del departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació en la xarxa de lectorats.

Animo els joves d’arreu dels Països Ca-
talans a plantejar-se l’aventura de con-
vertir-se en lectores i lectors. Esdevindran
ambaixadors de la nostra cultura, exer-
ciran, professaran la docència en uni-
versitats estrangeres, tindran dubtes, in-
convenients, però tornaran a casa més
savis i, ben segur que, molt d’ells, seran
anys a venir, peces fonamentals de la cul-
tura catalana. Estarem atents a la seva
trajectòria, intentarem aprofitar les seves
vivències i impulsar els seus projectes.
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