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el català a la universitat
per Josep Canals i Aromí

Quan, al moment de la creació de la nova 
facultat de Filosofia i Lletres de Sant Cu-
gat, la premsa anuncià que la llengua ca-
talana hi figuraria entre les assignatures 
voluntàries, tots veiérem en aquest fet un 
motiu d'esperança. Més esperançadora en-
cara ha estat la manera com els estudiants 
van aprofitar l'oportunitat que els era ofer-
ta: dels 1 12 inscrits, 80 van prendre el ca-
talà com a matèria opcional. D'entrada hom 
va crear dos grups, atenent al nivell dels 
coneixements previs, però després calgué 
desdoblar el del nivell elemental, que havia 
d'acollir el 70 % dels inscrits (dades cor-
responents al mes de gener).

Aclarim que la presència del català a la fa-
cultat no es limita a aquests cursos. A les 
assemblees que diríem generals, la nostra 
llengua és certament la més emprada. Això 
basta per a evidenciar que la majoria dels 
alumnes i professors són catalanoparlants, 
és a dir, que parlen el català, o, almenys, 
poden parlar-lo. En algunes clases hom 
practica una mena de bilingüisme: tot de-
pèn de qui enceta la conversa; si ho fa en 
català, l'explicació continua en català fins 
que algú interromp en castellà; o inversa-
ment.

Amb tot, ens trobem lluny d'una situació 
satisfactòria. ¿És lògic, per exemple, que la 
matèria optativa anomenada Història de 
Catalunya — «Cataluña» als programes — 
pugui ésser tractada en castellà pel pro-
fessor? Bé cal pensar que els qui l'han tria-
da deuen ésser de parla catalana o que, si 
no ho són, no poden pas interessar-se per 
la història d'un poble tot oblidant o menys-
preant —fóra inconcebible— el seu idioma.
Per precisar un xic el punt en què ens tro-
bem en aquest aspecte i quina evolució de-
sitjaríem, hom ha fet entre els estudiants

estudiants esperançats.

una enquesta a la qual n'han respost 97, 
una proporció molt alta. A la pregunta 
«Parles català?», les respostes han estat: 
77 «sí», 15 «no» i 5 «a mitges».

A la pregunta «A casa teva?»: 69 «sí», i 
28 «no».

A la pregunta «Hi redactes?»: 43 «sí», 37 
«no» i 17 «a mitges».

A la pregunta «Quines matèries creus que 
s'haurien de fer en català?»: 37 «totes», 
2 «cap», 10 «Català i Història de Cata-
lunya», 10 «Català», 3 «algunes» i 16 sen-
se resposta.

A la pregunta «T'agradaria que totes les 
assignatures (llevat del castellà) pogues-
sin ésser explicades indistintament en ca-
talà i en castellà?»: 68 «sí», 10 «no», 14 
indiferents i 5 sense resposta.

A la pregunta «A quines classes aniries, 
a aquelles en les quals l'explicació fos feta 
en català o aquelles en què ho fos en cas-
tellà?»: 43 «català», 24 «castellà», 22 in-
diferents i 8 sense resposta.

A la pregunta «Per què?»: 26 «perquè el 
català és la meva llengua», 13 «perquè 
comprenc millor el català», 21 «perquè m'és 
més fàcil en castellà», 1 «perquè el caste-
llà és llengua oficial i el català no», i 36 
sense resposta.

A la pregunta «Si assisties on les matèries 
fossin fetes en català, quines dificultats 
tindries?»: 26 «cap», 1 «moltes», 2 «po-
ques», 2 «manca de textos», 26 «escrip-
tura en general», 2 «manca de costum», 
14 «incomprensió de la llengua», 9 «de 
redacció» i 1 5 sense resposta.

El resultat sembla clar: una presència més 
constant i regular de la nostra llengua a 
la Universitat fóra ben acollida. De fet, 
és desitjada. Atendre aquest desig fóra aca-
bar amb l'estranya situació d'una llengua 
que hom ensenya i a la qual hom no reco-
neix que serveixi per al progrés de la cultu-
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L’antiga sala capitular és ara el paranimf,

ra. Fóra també complir amb l'exigència que 
la Universitat, com a bressol de la cultura 
universal, ha d'aixoplugar, abans que tot, 
la del país on es troba situada.

Ja en el curs present, les classes de moltes 
matèries han hagut d'ésser dividides en 
dos grups. A més a més, cada catedràtic 
té el seu adjunt — a Sant Cugat hom els 
anomena adscrits—. Tot això permet una 
major elasticitat de professors i d'horaris. 
I la pregunta neix per ella mateixa. Per què 
un dels dos grups de cada assignatura no 
podria ésser fet en català? També fa pos-

sible d'establir que almenys un entre dos 
professors de cada matèria fos de parla 
catalana. Així la facultat de Sant Cugat 
deixaria d'ésser «lingüísticament» classis-
ta. I no s'hi val a fugir per absurds viaranys, 
objectant una possible manca de represen-
tants autòctons de la ciència I de la cultu-
ra. Als Països Catalans hl ha prou perso-
nes qualificades perquè no costés de tro-
bar les que caldrien.

Segons que tenim entès, poc més o menys 
així funcionava, en aquest aspecte, aquella 
modèlica Universitat Autònoma de Barce-

lona, el record de la qual hom no cessa 
d'evocar a propòsit de la de Sant Cugat, bé 
que l'autonomia de la nostra no ha estat 
acabada de definir. Aquestes observacions 
que, com a estudiants que en som I com a 
servidors fidels que haurem d'ésser-ne, hem 
fet sobre el lloc que ha d'ésser reservat o 
la llengua i a la cultura catalanes, no pre-
tenen sinó ésser uns suggeriments per als 
seus estatuts que encara han d'ésser redac-
tats. Però ens agradaria molt que aquestes 
aspiracions poguessin ésser ateses.
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