Model de llengua a l'aula: l'equilibri entre estàndard i variació

Màrius Pont Fandos
Coordinador del Servei d'Ensenyament del Català del Departament d'Ensenyament

(comunicació presentada a les Jornades sobre la Llengua a les Comarques de Tarragona, 
novembre de 2002)




1. Plantejaments generals sobre el model de llengua formal a les comarques centrals dels Països Catalans

El model de llengua que es fa present a l'aula (i al centre escolar, en general) és un dels factors que més incidència tenen en l'aprenentatge lingüístic de l’alumnat. En el model de llengua d'aula hi participa no només el professorat de llengua, sinó tot el professorat del centre ("tots els professors són professors de llengua", ja que totes les matèries es vehiculen a través de la llengua), i es construïx tant des del discurs del professorat com des de la interacció professorgrup d'alumnes i alumnes del grup entre si. I en esta interacció no només es transmeten formes i usos de la llengua, sinó també actituds lingüístiques.

En el cas concret de les Terres de l'Ebre podria parèixer que el tema està ben encaminat, vist l'altíssim grau de coneixement i d'ús del català que els reconeixen tots els estudis estadístics i sociolingüístics. Tanmateix, hi ha també un elevat grau d'endodiglòssia, o prejudici, vers la pròpia variant, i un cada cop més sensible trencament de la continuïtat territorial de la llengua, a causa de l'escapçament administratiu.

Per a la superació d'esta situació és de vital importància que el model lingüístic que posen en circulació els centres educatius i els mitjans de comunicació contribuïsquen a divulgar un estàndard amb presència d'elements propis de la variació diatòpica de les comarques centrals dels territoris de llengua catalana (corresponents a l'àrea de la variant tortosina).

En l'estat actual de la nostra Llengua, quan es parla d'incorporar la variació diatòpica als usos formals, no està de més deixar clar d'entrada que la llengua catalana té una inqüestionable unitat des de Salses a Guardamar i des de Fraga a Maó i l'Alguer (en molts casos, amb un ús menys normal del que voldríem, això és cert}, i que l'Institut d'Estudis Catalans és qui en té l'autoritat normativa.

El mateix Institut d'Estudis Catalans ens recorda que la unitat lingüística "es manifesta tant en els trets comuns fonamentals que la singularitzen com en les varietats de la llengua, ja que aquesta no debades ha estat codificada incorporant nombroses solucions específiques que, dins de les contrades històriques respectives, són signe de qualitat i de prestigi". En conseqüència, és del tot lícit intentar aprofitar totes aquelles formes normatives que es poden considerar ben adequades en situacions formals i que, a més, compten amb la "benedicció" de qui té l'autoritat per a "beneir-les".

A l'hora d'incorporar elements de la variació s'ha de tendir a un model lingüístic que tinga en compte: a) la unitat de la llengua i la funcionalitat (la llengua com a vehicle de comunicació supralocal); b) la identificació de l'usuari (factor psicològic). La conseqüència d'això és que no s'ha de confondre la llengua del carrer (col·loquial) amb la llengua de l'aula (més formal), però cal establir relació entre el carrer i l'aula.

A més, a la zona de Tortosa, és essencial no perdre de vista la condició de nexe: no podem renunciar a fer de pont entre el Principat, el Regne i la Franja. O dit d'una altra manera: no s'ha d'estroncar el riu; s'ha de permetre que fluïsca de manera natural. Això ens fa tornar al plantejament que dins de l'estàndard, cal tindre present l'especificitat del tortosí, que -no ho oblidem- és la variant pròpia de la cruïlla dels tres territoris històrics i pot contribuir de forma decisiva a la percepció d'unitat de la llengua.

La sistematització de la llengua catalana no s'ha proposat mai ser monolíticament unidimensional, sinó que ha donat reconeixement al polimorfisme. L'actual normativa no només ens permet escriure faena, maçana, sèptim, ametla o xicotet, sinó també teues, esta, hòmens, tindre, diguen, anéssem o produïx. Totes són formes que ens pertanyen com a usuaris de la llengua i que, per tant, podem emprar en la mesura que ho considerem oportú. Al Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (inclosa la part introductòria, amb l'apartat dedicat a la flexió verbal) hi ha recollides (i reconegudes) estes i altres paraules i formes gramaticals que són ben nostres i que moltes vegades no ens atrevim a fer servir, potser perquè no hem tingut la formació que és pròpia de tota llengua mitjanament normalitzada o perquè patim un cert complex d'inferioritat o perquè ja ens va bé seguir instal·lades i instal·lats en uns hàbits que tenim ben adquirits.

S'ha de facilitar que cadascú es puga expressar com se senta més còmode, amb més o menys presència de determinades fórmules, sempre que ho faça de manera adequada a la situació. El que no podem fer és embolicar la gent, sobretot els infants i els joves: els estudiants tenen dret a conèixer acadèmicament tota la realitat de la llengua, sobretot aquella realitat més propera. No pot ser que un infant o un adolescent dubte si pot escriure tindre o pense que faena és incorrecte. I encara més, els primers aprenentatges s'han de fer amb els mots més familiars. Es esperpèntic el cas d'aquell xiquet que li va dir a sa mare, mentre ella li explicava un conte: "Mare, no es diu rabosa; es diu guineu." En el nostre territori, ensenyar l'estàndard és ensenyar primer rabosa, redó, panís i bajoca. Evidentment que també s'ha de pretendre que tant una persona d'Ulldecona entenga i puga usar la paraula mirall com que una de Figueres entenga i puga usar espill, per dir un cas.

2. Alguns intents de conciliar estàndard i variació

La indecisió a la l'aula té la seua correlació en la indefinició que s'observa, en general, en els mitjans de comunicació i en altres àmbits d'ús. És ben sabut que els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en la difusió d'un determinat model d'estàndard. Caldria, per tant, que donessen cabuda a totes estes realitats lingüístiques diferents de les del català central: com a mínim, seria una manera de despenalitzar-les i de contribuir al fet que els usuaris del territori poguessen usar-les, si volguessen, sense complexos.

És cert, tanmateix, que en els mitjans de comunicació orals i escrits van apareixent cada vegada més formes que es poden identificar com a pròpies del territori. I també en els darrers temps s'han fet propostes interessants, com La llengua del Baix Ebre i del Montsià. Un model de llengua estàndard oral, d'Albert Aragonés (1995); Cruïlla Curs de llengua, de Joan Beltran i Josep Panisello (2002), o Model de llengua per a l 'ensenyament Montsià, Baix Ebre. Terra Alta, Ribera d'Ebre, d'Àngela Buj (encara inèdit).

En la mateixa línia, a mitja dècada dels noranta van estar funcionant dos grups de treball, un d'ensenyament primari, impulsat pel Moviment de Renovació Pedagògica, i un d'ensenyament secundari, impulsat pel Servei d'Ensenyament del Català. Més recentment, un grup de professores i professors d'ensenyament secundari han estat treballant durant els primers mesos de l'any 2002 en el marc del seminari "Per un model de Llengua d'aula adequat a les Terres de l'Ebre" per tal d'analitzar la realitat i proposar línies d'actuació. Les aportacions que es fan a continuació corresponen en bona part a les reflexions fetes dins del seminari.

3. Dificultats detectades en l'ús de la llengua a l'aula

3.1. Generals

- L'àrea del tortosí és una zona de creuament d'isoglosses: això dificulta l'estandardització de les formes pròpies, sobretot pel que fa a la morfologia.
- S'observa una presència indiscriminada de vulgarismes i castellanismes en els registres formals. A més, hi sol haver confusió dialectalisme-barbarisme.
- Els llibres de text del Principat usen exclusivament el català oriental.
- Els models proposats estan en funció de la divisió administrativa. Així, a banda i banda del riu Sénia es treballa amb llibres que contenen models escrits diferents.

3.2. Referides al professorat

- Model de llengua oral poc homogeni, amb presència de formes cultes al costat de col·loquialismes i vulgarismes. El desconeixement de molts docents fa que als centres d'ensenyament la creença que la condició de catalanoparlant és suficient ("parlo a l'aula com he parlat sempre al carrer") convisca amb l'abandó o el rebuig de les formes pròpies (en favor de formes més promocionades pels mitjans de comunicació).
- Presència d'ultracorreccions, sempre en favor del català oriental.
- Inseguretat, a causa dels pocs coneixements de sociolingüística, dialectologia i història de la llengua i, fins i tot, de gramàtica (la realització de cursos reglats i complementaris de llengua catalana no han arribat a suplir del tot la mancança d'una formació escolar normal en català que han patit la major part de les persones que avui exercixen la docència).
- Dificultat de discernir l'estàndard o model de referència que cal ensenyar. Dubtes sobre què és correcte i què no ho és, sobre què és adequat i què no ho és. Hi ha professors/es que parlen a classe en occidental, però quan escriuen i hi ha diverses altematives, prioritzen les formes
orientals.
- Diverses sensibilitats entre el professorat de llengua catalana (que és el col·lectiu que dins dels centres hauria de marcar la pauta): hi ha els qui són molt estrictes i tenen temor als canvis; els qui se senten còmodes i ja els va bé que les coses seguisquen com estan, els qui voldrien incorporar la pròpia variació, però tenen dubtes, etc.

3.3. Referides a l'alumnat

- Infravaloració de la pròpia varietat dialectal, ja des de les aules d'educació primària.
- La llengua oral es treballa poc a classe. En conseqüència és la que planteja més dubtes a l'hora de fer-ne ús en situacions formals.
- Adquisició d'un model molt uniformat, ja que les "històries televisives" han desplaçat les "històries explicades".
- Inseguretat: sobretot en el cas dels dubtes sobre quines formes són barbarismes i quines són formes dialectals totalment vàlides.

4. Elements potencialment afavoridors d'un canvi d'orientació

Actualment, hi ha un seguit de circumstàncies que poden afavorir una inflexió cap a l'ús d'un estàndard més flexible en situacions formals. Les més significatives són les següents:
- Alguns dels aspectes curriculars i metodològics propugnats pel nou sistema educatiu: a) L'aprenentatge significatiu n'és un dels pilars bàsics, i això suposa partir dels aprenentatges previs de l'alumnat (en el nostre cas, de la Llengua que ha après dins de la seua comunitat). b) Un dels aspectes que es prioritza dins del currículum és el coneixement de l'entorn, i això vol dir, òbviament, coneixement de la realitat lingüística del lloc on es viu. c) L'objectiu de l'ensenyament de la llengua és aconseguir competència comunicativa (la correcció esdevé secundària respecte de la capacitat d'entendre i fer-se entendre), i la competència només té sentit en un context real determinat.
- Consciència creixent de territori, si més no a les Terres de l'Ebre, amb tot el que això comporta de valoració dels elements diferenciadors. A les Terres de l'Ebre caldrà estar alerta, però, que no prenguen cos ni la resurrecció del tortosinisme tancat i obsolet ni la temptació de mirar només al nord (Catalunya, la referència administrativa) i perdre de vista el sud (País Valencià). També caldrà demanar a les noves delegacions territorials dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya que vetlen pel model de llengua que fan servir (la importància del llenguatge administratiu al llarg de la història de la Llengua està més que contrastada, i si no només cal recordar el paper de model de la Cancelleria Reial en l'època d'esplendor medieval de la prosa, el de la Mancomunitat en el moment d'implantació de la normativa fabriana i el de la Generalitat restablerta en la represa postfranquista).
- Increment del nombre de mitjans de comunicació del territori, els quals, superats els dubtes lingüístics actuals, seran amb tota seguretat un factor decisiu en la divulgació d'un estàndard que tinga en compte les peculiaritats lingüístiques pròpies.
- Significativa presència de professorat valencià als centres d'ensenyament, amb tot el que això comporta de valoració de les diferents varietats i d'enriquiment lingüístic.

5. Propostes d'actuació docent

- Cal que el registre del mestre i del professor a l'aula siga formal, d'acord amb cada nivell d' edat.
- Cal preocupar-se de conèixer les diferents possibilitats que ens oferix el corpus lingüístic i espolsar-se possibles complexos.
- Cal plantejar-se com a objectiu el domini de la varietat dialectal pròpia, la disponibilitat d'un estàndard flexible i el coneixement passiu de les diferents varietats dialectals de la llengua.
- Cal fer l'esforç d'adaptar el llibre de text i els materials didàctics (sobretot els dels primers nivells} a les necessitats de l'alumnat i de preparar textos que despenalitzen determinades formes.
- Cal demanar que les editorials, a l'hora de fer els llibres de text, tinguen més presents les diferències dialectals, sobretot en els llibres de llengua. No es tracta, però, de fer edicions diferents segons els territoris, sinó de donar cabuda a les diferents formes possibles, amb la qual cosa s'aconseguiria que tothom s'hi veiés reconegut i que tots els parlants del domini lingüístic tinguessen un coneixement més ampli de les possibilitats de la Llengua.
- Cal disposar de més models provinents dels mitjans de comunicació, tant escrits com audiovisuals, i treballar amb ells a l'aula.
- Cal fer un treball de coordinació:
· entre el professorat de Llengua de cada centre
· amb la resta de professorat del centre (a través dels seminaris)
· entre els centres d'educació primària i els d'educació secundària 
· entre el professorat de llengua catalana de les comarques centrals

6. Consideracions finals

En els usos col·loquials és important mantindre tota la rica varietat lingüística, i evitar la clara tendència a l'anivellament, que no s'observa només a les Terres de l'Ebre, sinó també a les comarques lleidatanes respecte de Barcelona, o al Maestrat respecte de València.

Pel que fa a un estàndard oral i escrit que tinga en compte les formes pròpies de la variant de les comarques centrals dels Països Catalans, queda encara faena per fer. En esta tasca, a part dels documents de l'IEC, poden ser de gran utilitat estudis i propostes com els ja esmentats d'Aragonès (1995), Beltran i Panisello (2002) i Buj (inèdit). Al capdavall, serà important que hi haja un ampli consens (en algunes qüestions serà fàcil posar-se d'acord, en altres potser no tant) i que la gent s'hi senta còmoda.

No podem oblidar que quan ens movem pels usos formals, tots els parlants, siguem d'on siguem, renunciem a alguna cosa. Familiarment una persona d'Amposta pot no dir ni tinga ni tingui, però usar tinga li permet usar tinguem i tinguessen, que són formes que diu habitualment.

Escriure no és reproduir exactament allò que diem en la vida quotidiana; ni quan ens expressem en un registre oral formal podem parlar igual com parlem col·loquialment. Per tant, per molt policèntric i polimòrfic que siguen el corpus normatiu i l'estàndard del català, no es tracta ara d'escriure pàrligue, natros o allavontes, sinó de no renunciar a priori a cap forma acceptada i d'usar un model de llengua correcte, adequat a la situació comunicativa i prou flexible, que tinga en compte a la vegada la unitat lingüística i les realitzacions particulars. Perquè allò que no s'usa s'acaba perdent. I si les expressions que són més pròpies de les nostres terres no les fem servir nosaltres, qui les farà servir?

Permeteu-me:, per acabar, la llicència de fer un paral·lelisme entre la llengua i la paella, un dels nostres plats més representatius. En el resultat final d'una paella hi intervenen molts i variats ingredients, tots els quals contribuïxen a donar el toc diferenciat de les diverses maneres, tots boníssimes, de preparar-la. No em canvieu una bona paella per un plat de monòton arròs bullit: poseu-hi calamar o sepionet, si voleu; no hi poseu pebrot, si no voleu... però paella, si us plau!
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