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Sovint, quan es
parla sobre la nova
immigraci�, es
pensa en la
marginaci�, la
pobresa, els
problemes, lÕordre
p�blic, les

invasions, la
igualtat de drets, la

desigualtat social, el
racisme, els tr�mits

legals, la integraci� en
abstracte... es pensa en
moltes coses, per� es parla
poc del paper de la llengua, o
de les lleng�es, com a
vehicles de comunicaci� entre
les persones i com a garantia
dÕacc�s als espais p�blics.
SÕoblida, doncs, el paper
crucial que t� la llengua de la
societat receptora com a
vehicle dÕintegraci� social de
les persones nouvingudes.

En aquesta nova teranyina
volem acostar-nos a les
lleng�es, aquests factors tan
importants de cohesi� social,
des de dos punts de vista molt
diferents: el de Nuri Roig, que
ha dedicat molts anys a fer
cursos de catal� per a adults i
que ha treballat especialment
lÕensenyament de catal� com
a segona llengua, i el dÕAloiu
Diao, el director t�cnic dels
Grups de Recerca i Actuaci�
sobre Minories Culturals, que
ens pot ajudar a comprendre
qu� en pensen els immigrants.
Perqu� un immigrant no �s un
objecte dÕestudi, sin� que �s
un subjecte social, �s el
protagonista de la seva Ñi
nostraÑ realitat.

I tamb� volem incorporar al
debat un element, lÕimportant
volum de persones procedents
de pa�sos de la UE que viuen
actualment en els territoris de
parla catalana, que se sol
obviar quan es parla de la
integraci� de la immigraci�, i
especialment dels aspectes
ling��stics que hi estan
relacionats. El contrast entre la
c�moda situaci� dÕaquesta
gent i la dels immigrants
extracomunitaris refor�a
lÕafirmaci� que si hi ha
immigrants que tenen algun
problema �s sobretot per la
seva situaci� dÕindefensi�
legal. 

intro La difer�ncia
En un mar tranquil hi ha unes ciutats
amo�nades perqu� tenen un problema: hi ha
gent de fora que se nÕhi va a viure. Troben
que tenen costums estranys, parlen lleng�es
incomprensibles i donen un aire bigarrat i
insegur als carrers. Els forasters sÕhi
esforcen, per� facin el que facin sempre s�n
considerats Òde foraÓ, noten que incomoden
els que s�n dÕall�.

En el mateix mar tranquil, en canvi, hi ha un
arxip�lag de clima c�lid i de gent acollidora.
En aquest lloc, el foraster no sÕhi sent mai
considerat com una nosa: la gent dÕall�, des
de temps immemorials, es desviu per fer-lo
sentir com a casa. Es preparen per servir-lo
de la manera que m�s el satisfaci, el tracten
amb tots els miraments, i fins ensinistren els
seus fills perqu� parlin la llengua del visitant.
Amb tot aix�, el foraster se nÕhi ha anat a
viure. Ell, la fam�lia i les amistats, tots els del
seu poble que han sabut com es pot viure de
b� en aquest lloc, sense fer cap esfor� per
acostar-se a la gent dÕall�, sense deixar de
ser exactament tal com eren abans dÕanar-hi. 

Ara, de cada cent persones que viuen a
lÕarxip�lag, nÕhi ha quatre que s�n
estrangeres. No tenen la nacionalitat local,
per� aix� no els impedeix de viure-hi molt i
molt b�. No tenen intenci� de marxar-ne. Els
agrada la seva posici� de forasters ben
tractats.

Un equip de savis dÕarreu del m�n ha anat a
estudiar les difer�ncies que hi pot haver
entre a les ciutats i lÕarxip�lag del mar
tranquil. Ara ja ho saben. La difer�ncia �s
que els forasters de la ciutat s�n pobres, i
els de lÕarxip�lag s�n rics.

Joana Mart�
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Catalunya

Cinema en
catal�? Ha!

Quan va sortir el decret del cinema, vaig pensar:
quina alegria, podr� veure pelális dÕestrena en
catal� dÕuna punyetera vegada! Sempre mÕhavia
semblat que no podia ser tan dif�cil ni tan car,
doblar-ne o subtitular-ne unes quantes. Ing�nua
que s�c. Ara no sento m�s que excuses. 

Les empreses distribu�dores i exhibidores diuen
que ho senten molt, per� que si les productores
no volen doblar les pelál�cules, ells no podran
complir el decret: dÕon no nÕhi ha no en pot rajar.
No ho veig clar del tot, perqu� no �s un sector
que sÕhagi distingit hist�ricament per fer grans
passos per la normalitzaci� del cinema en catal�,
per� meÕn vaig a veure les productores. 

Les productores diuen que ho senten molt, per�
que no poden tractar el catal� dÕuna manera
diferent de com tracten les altres lleng�es amb
un volum semblant de parlants: imaginem els
quartos que deixarien de guanyar, i m�s si a
partir de fer-ho en catal� les altres lleng�es
reclamessin una cosa semblant per a elles!
Prefereixen prescindir del mercat catal� per no
haver de complir el decret i continuar treballant
nom�s amb les lleng�es amb qu� treballen.

I el govern que ha impulsat el decret, amb un
pam de nas, ha de veure (o, m�s que veure-ho,
topar-hi de morros) que governa menys del que
es pensava: ja pots anar fent lleis, si els afectats
s�n gegants tan poderosos i tan mesquins que
poden arribar a la conclusi� que els surt m�s a
compte econ�micament no complir-les, i, per
tant, no les compleixen. Potser no s�c nom�s jo,
la ing�nua. O s�? De moment, per�, encara no
els hem sentit dir que ho senten molt.

I pel carrer i pels mitjans tothom parla del decret,
per� no pensant com es pot arribar a una soluci�
positiva, sin� pensant quin profit en pot treure
cada u. Per� no �rem tots partidaris de difondre
m�s cinema en catal�? I el govern espanyol? No
t� autoritat o no li interessa? No entenc res.

MÕho haur� de continuar pintant a lÕoli? Com
sempre, el que compta no s�n els drets sin� els
diners, i no precisament els meus...

Caterina Hern�ndez
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Parlem-nos

Paraules  clau

Nuri Roig

Va treballar de professora

de catal� per a adults al

barri de Bellvitge

(lÕHospitalet) durant els

anys 80. Des de 1992 �s

treballadora del Consorci

Per a la Normalitzaci�

Ling��stica (CPNL),

actualment a Palafrugell

(Baix Empord�). �s

membre del grup de

treball sobre Llengua i

Immigraci� del CPNL.

Treballo a Palafrugell des de fa
gaireb� 7 anys, aleshores  hi
vivien molts marroquins,
pr�cticament tot homes. Fa dos
anys les fam�lies ja eren unes 100
i, actualment, dÕun total de 1.048
marroquins (el 5,85 % de la
poblaci�), hi ha 272 fam�lies. Tot i
ser nom�s un exemple, �s for�a
paradigm�tic del que passa arreu:
el reagrupament familiar �s un fet i
hi ha una tend�ncia clara dÕaquest
colálectiu a cr�ixer i assentar-se.
Els immigrants provinents de
lÕËfrica, tot i el mite del retorn, han
vingut per quedar-sÕhi i es
planifiquen pel que fa a lÕhabitatge,
la feina i lÕeducaci� dels fills, amb
criteris de perman�ncia. Aix� les
coses, la societat civil i les
institucions p�bliques hem dÕactuar
com el que ens toca ser: una
aut�ntica societat dÕacollida. Als
mercats, a les escoles, als centres
sanitaris, als blocs de pisos o al
carrer fa dies que ens veiem, per�
compartir aquests espais com
aut�ntics llocs de trobada �s un
proc�s encara molt incipient.

Perqu� aquesta trobada de qu�
parlem sigui una realitat cal
promoure la capacitat de di�leg i
de comunicaci� entre les persones
concretes i entre els colálectius. I
en aquest punt fonamental per a la
conviv�ncia (la vida en com�)
apareix el coneixement de la
llengua (o les lleng�es) del pa�s
dÕacollida com una eina
imprescindible gr�cies a la qual
hom es comunica, es relaciona,
pot anar a comprar, pot respondre
una demanda, pot entendre una
convocat�ria, pot llegir els senyals
de tr�nsit, pot treballar amb m�s

garanties i seguretat, pot reclamar
uns drets, pot fer altres cursos de
formaci� permanent o de formaci�
ocupacional; en definitiva pot
desenvolupar-se a la vida amb
dignitat. A m�s de ser una eina
imprescindible perqu� les
interrelacions esdevinguin m�s
properes, m�s fluides i subjectes a
menys malentesos i desencontres.
De manera que al costat dÕaltres
drets inq�estionables que cal
defensar, com lÕhabitatge, els
serveis sanitaris o lÕocupaci�, cal
abordar el coneixement de la
llengua del pa�s dÕacollida tamb�
com a dret i, per tant, subjecte a
una pol�tica de promoci�.

Una raonable compet�ncia
ling��stica pot marcar la difer�ncia
entre ser considerat immigrant o
no, a part dels avantatges que per
a una conviv�ncia en harmonia
seÕn deriven. Ara b�, ens podem
preguntar quin factors intervenen
per tal que una persona adquireixi
aquesta compet�ncia. Al grup de
treball del CPNL parl�vem de 3
premisses importants: la voluntat
per aprendre-la, la necessitat o
motivaci� per saber-la i lÕoferta de
cursos per estudiar-la. La voluntat
correspon a lÕindividu i la
necessitat la genera la societat
amb el seu comportament
ling��stic; ens correspon a tots
plegats reflexionar sobre  si
aconseguim transmetre que el
catal� �s una llengua �til,
contr�riament dif�cilment
lÕaprendran. Finalment els cursos
(lÕaprenentatge dirigit) es fan
sovint imprescindibles per a molta
gent per superar la llengua
purament instrumental que han
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apr�s al carrer per a una comunicaci�
m�nima. 

Al CPNL un dels pilars fonamentals del
treball s�n els cursos de catal� per a
adults. Tenen com a objectiu prioritari
facilitar la compet�ncia ling��stica de la
poblaci� adulta que viu a Catalunya.
Entre aquests cursos trobem els de
nivell llindar, adre�ats als no
catalanoparlants, que estan orientats a
lÕaprenentatge del catal� parlat i en els
quals es prioritza una orientaci� m�s
pr�ctica de la llengua centrada en lÕ�s i
en les situacions comunicatives. Durant
molts anys el gruix dels alumnes de
nivell llindar foren els immigrants
provinents dÕaltres zones de lÕEstat. Des
de fa uns pocs anys, per�, ens estem
plantejant de sumar tamb� els nous
immigrants provinents de lÕËfrica a
aquesta oferta formativa. Com que el
nostre criteri per colálocar un alumne en
un curs o en un altre sempre ha estat
estrictament ling��stic, �s que vam
establir una premissa b�sica i dos fronts
de treball. La premissa: sempre que una
persona immigrada pugui integrar-se en
un curs general, aix� es far�. Les dues
l�nies dÕactuaci�: una, promoure la
incorporaci� dÕaquests alumnes als
cursos llindars, perqu� llurs nivells
formatius ho permeten -b� pels estudis
cursats als pa�sos dÕorigen, b� pels anys
de formaci� que han passat a les
escoles dÕadults dÕaqu�. La segona l�nia
s�n els cursos espec�fics per a
immigrants; nom�s sÕorganitzen quan
els coneixements instrumentals de la
lectoescriptura s�n tan escassos -o
nuls- que no els �s possible compartir
un curs del digui-digui amb altres
companys. En aquests casos els
objectius s�n modestos: entrar en
contacte amb el catal� oral en els
contextos m�s b�sics de la vida

quotidiana. Malgrat tot els grups
espec�fics poden ser for�a heterogenis,
segons els graus dÕalfabetitzaci�, les
lleng�es dÕorigen, els anys que porten a
Catalunya, els diferents graus de catal�
passiu, etc.

La coexist�ncia a Catalunya de dues
lleng�es oficials pot dibuixar un
panorama complex en el terreny de
lÕacolliment ling��stic. Malgrat aix�
mÕatreviria a dir que tots els esfor�os que
des de diferents inst�ncies es fan per
fomentar la compent�ncia ling��stica
general s�n positius; que tots aquests
esfor�os sÕhaurien de preveure com a
passos dÕun cam� llarg, din�mic,
inacabat, que sÕha encetat fa pocs anys i
que anir� donant resultats en el futur, i
finalment, acceptar que la compet�ncia
en les dues lleng�es oficials de
Catalunya seria sempre el resultat ideal.
A nosaltres ens toca, com a professorat
de catal� per a adults, fer la nostra feina
ben feta, connectar amb els colálectius
dÕimmigrants de les nostres localitats,
proposar ofertes de cursos que
responguin a cada realitat, capacitar-nos
per als nous reptes.

Entre tots hem de construir una societat
oberta, dialogant i generosa, que alhora
que s�piga defensar q�estions tan
importants com la nostra pr�pia llengua,
s�piga adaptar-se a una societat cada
cop menys homog�nia. Integrar-nos en
aquesta nova conviv�ncia �s cosa de
tots, tothom ha de fer un pas endavant,
tothom sÕha de moure una mica. Perqu�
realment la conviv�ncia se sustenti en el
respecte -de les singularitats i de les
colálectivitats- el respecte ha de ser
mutu, la confian�a ha de ser m�tua i el
di�leg sempre ha de v�ncer lÕa�llament i
la marginaci�. Parlem-nos. Hi sortirem
guanyant tots.

A m�s dÕaltres drets

inq�estionables que

cal defensar, com

lÕhabitatge, els

serveis sanitaris o

lÕocupaci�, cal

abordar el

coneixement de la

llengua del pa�s

dÕacollida tamb� com

a dret i, per tant,

subjecte a una

pol�tica de promoci�.

Perqu� realment la

conviv�ncia se

sustenti en el

respecte -de les

singularitats i de les

colálectivitats- el

respecte ha de ser

mutu, la confian�a

ha de ser m�tua i el

di�leg sempre ha de

v�ncer lÕa�llament i

la marginaci�. 
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Converses

Volem que els nostres fills
s�piguen catal� i castell�

El coneixement de la
llengua catalana �s, per als
treballadors estrangers,
una via d'acc�s a la feina,
o �s m�s aviat, donada la
poca qualificaci� que seÕls
exigeix per treballar, una
llengua de la qual poden
prescindir?

Ning� pot prescindir de cap
llengua, i menys en les
relacions laborals. Si hi ha
un �mbit on es fa
imprescindible la comprensi�
verbal, �s justament el del
treball. Els treballadors
immigrants s�n conscients
que s'han de con�ixer totes
les lleng�es d'Espanya,
con�ixer-les i parlar-les. I de
fet, almenys per als
treballadors d'origen afric�,
aix� no representa cap
problema, perqu� ells
mateixos no s�n
monoling�es. S'ha de tenir
en compte que al continent
afric� hi ha centenars de
lleng�es aut�ctones i que, a
m�s, una part important de
la poblaci� coneix les
lleng�es occidentals
introdu�des en l'etapa de
dominaci� colonial.

Els empresaris demanen
als immigrants que
s�piguen catal�?

Normalment, no. Als
empresaris el que els
interessa dels immigrants �s
la seva for�a de treball. Amb
un m�nim de comprensi�
verbal que demostrin ja n'hi
ha prou. De totes maneres,
en alguns casos puntuals s�
que valoren el fet que
s�piguen el catal�; per� em
fa l'efecte que aquest inter�s
no obeeix a una necessitat
real, sin� a la voluntat de

tenir treballadors que
coneguin m�nimament la
realitat del pa�s. En aquest
sentit, el domini del catal�
pot ser un indici que el
treballador est� arrelat a la
comunitat.

Normalment, les persones
que saben el catal� l'han
apr�s en cursos o en la
relaci� di�ria amb els
companys de feina?

La majoria dels que el saben
parlar l'aprenen a la feina,
perqu� amb un r�gim de
treball com el seu �s dif�cil
assistir despr�s a cap curs.
Aix�, per exemple, es nota
molt al sector agr�cola, on
molts treballadors aprenen el
catal� en la seva relaci� amb
els pagesos. En canvi, en
sectors com el de la
construcci�, la seva llengua
habitual de comunicaci� �s

el castell�, perqu� la majoria
de les persones que hi
treballen s�n
castellanoparlants. Tamb� hi
ha un fet que dificulta
l'adquisici� del catal�, i �s
que els catalanoparlants
tenen la tend�ncia a parlar
en castell� a tothom que
percebin com a diferent.

Les dones troben m�s
dificultats que els homes
per aprendre la llengua del
pa�s d'acollida?

Les dones es troben en una
situaci� an�mala. D'una
banda la seva pres�ncia en el
m�n laboral �s molt escassa,
per� de l'altra s�n majoria en
les escoles d'adults, i aix�
que, per a elles, assistir a un
curs pot arribar a ser un acte
de rebelália, de trencament
amb les estructures familiars
tradicionals. Aquesta actitud
ja indica, per ella sola, la gran
predisposici� que tenen les
dones per formar-se. De fet,
les dones aprenen amb m�s
facilitat que els homes. Si una
dona immigrant es fa amiga
d'una dona aut�ctona, per
exemple, �s molt probable
que aprengui el catal� m�s
r�pidament que el seu home.

L'escolaritzaci� dels nens
en catal� crea algun
problema als pares
d'origen estranger?

No, al contrari. Per als
immigrants �s un orgull que
els seus fills aprenguin el
catal� i el castell�. �s veritat
que el fet que l'ensenyament
es faci en unes lleng�es que
ells no dominen els pot
dificultar la coneixen�a d'all�
que estan aprenent els seus
fills; per� a la pr�ctica,

Aliou Diao, llicenciat en

filosofia, treballa de director

t�cnic dels Grups de Recerca

i Actuaci� sobre Minories

Culturals i Treballadors

Estrangers des del 1995 i �s

coautor del llibre Nbita

Tamola. Hist�ria d'un viatge.

Hi ha un fet que

dificulta l'adquisici�

del catal�, i �s que

els catalanoparlants

tenen la tend�ncia a

parlar en castell� a

tothom que

percebin com a

diferent
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Pa�s Valenci�

Vicent Ventura ens deix� a
Val�ncia el 25 de desembre de
lÕany passat, amb ell, la
societat valenciana ha perdut
un gran referent de lluita per la
democr�cia. Fou un home de
combat en el periodisme, en la
lluita per la democr�cia, i per la
construcci� dÕun Pa�s Valenci�
tolerant i s�lid. De la seua
llarga traject�ria de comprom�s
c�vic destaquem la participaci�,
en 1962, en all� que la
propaganda franquista
anomen� Òel contuberni de
MunicÓ i que nom�s fou una
reuni� de lÕoposici�
democr�tica moderada, que li
costaria lÕexili i lÕofici de
periodista, al qual nom�s
pogu� dedicar-se m�s tard com
a colálaborador i columnista.
Precisament, lÕactivisme pol�tic
i democr�tic que mantingu� el
port� a militar en els primers
grups socialistes i nacionalistes
valencians dels anys seixanta,
d�cada fonamental en lÕinici de
la recuperaci� del
valencianisme pol�tic. Fou gran
amic de Joan Fuster, amb qui
compart� molts anys de lluita
per la recuperaci� cultural i
nacional del Pa�s Valenci�.

Tamb� ens el trobem Ðera una
persona de gran dinamismeÐ
en la reuni� fundacional de
CCOO del Pa�s Valenci� al
desembre de 1966 en els
locals de Lo Rat Penat, que ell
mateix gestion� per fer aquesta
reuni�. LÕany 1968 fou detingut

juntament amb altres
fundadors de les
CCOO del Pa�s
Valenci�.

Sempre estimat per
aquest sindicat, en
1994 sÕinaugur� el
centre ÒVICENT
VENTURA per a
lÕEducaci� de les
Persones AdultesÓ de
CCOO PV com a
homenatge pel
comprom�s democr�tic
que sempre
mantingu� amb els
treballadors i les
treballadores dÕaquest
pa�s.

Manuel del çlamo

desgraciadament, aix�
tampoc passa, perqu� els
pares solen veure l'escola
com una instituci� infalálible i
no es molesten a saber quins
coneixements i quins valors
transmet aquesta escola als
seus fills. Una de les grans
tasques pendents que tenim
les entitats que treballem en
l'�mbit de la immigraci� �s
precisament fomentar l'inter�s
dels pares per la formaci�
que reben els seus fills.

Et sembla positiu que els
nens aprenguin tamb� les
lleng�es d'origen?

S�, �s positiu, perqu� els
permet conservar la seva
identitat. Aix� ho hauria
d'entendre tothom, perqu�
durant molts anys els pobles
africans han hagut de veure
com les seves lleng�es
pr�pies eren desprestigiades
davant les lleng�es
occidentals dominants.
D'altra banda, el
coneixement de les lleng�es
d'origen facilita la
comunicaci� dels fills amb
els pares. SÕha de tenir en
compte que, pel que fa a la
llengua, en les fam�lies
sÕarriben a produir salts
generacionals molt bruscos.
Hi ha pares, per exemple,
que parlen als seus fills en
castell�, i aix�, si no es t�
un domini suficient de
l'idioma, pot crear dificultats
serioses de comunicaci�. De
fet, en algunes poblacions
nosaltres ja estem fent
cursos d'�rab. El problema
se'ns presenta en la
formaci� ling��stica dels
subsaharians, perqu� en
aquella �rea hi ha centenars
de lleng�es.

una persona
compromesa

Vicent Ventura,
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UI de Tarragona
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Tel. 973 26 36 66
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03005 Ð Alacant
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07003 Ð Palma de
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Tel. 971 72 60 60
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El galliner

V jornades de normalitzaci�
ling��stica i ensenyament
òs de llenguatges no discriminatoris
Castell�, Universitat Jaume I, 14 i 15 de maig de
1999

Federacions dÕensenyament i serveis de normalitzaci� ling��stica de CCOO de
Catalunya, les Illes Balears i el Pa�s Valenci�

Si us hi voleu inscriure o voleu preguntar alguna cosa, us podeu adre�ar a:

Federaci� dÕEnsenyament de CCOO PV
Pla�a de N�pols i Sic�lia, 5-3  46003 - Val�ncia Tel. 96 388 21 00
a/e: fepaisvalencia.ccoo@tsai.es

Oficina de Promoci� i òs del Valenci� CCOO PV
Av. Salamanca, 33 03005 - Alacant Tel. 96 598 21 23
a/e: uc1501@pv.ccoo.es

Oficina de Promoci� i òs del Valenci� CCOO PV
Pla�a de N�pols i Sic�lia, 5-3 46003 - Val�ncia
Tel. 96 388 21 00
a/e: sriageneral@pv.ccoo.es

A les
Comissions
Obreres

La gotellada de tot el poble
esberla els antres de gent innoble
i Catalunya se sent feli�; 
el bosc espera que ser� moble
i el sol brilla a tot el pa�s.

La flor secreta trenca lÕanella
cada bri dÕherba t� un raig dÕestrella,
i les flors roges troben el trau;
canta en la terra la nova rella;
la primavera �s lÕ�nic palau.

Alta esperan�a bada bandera,
I lÕalegria no t� frontera
Ni tanca closa la joventut;
Fa un fred que gla�a dins la cartera
I els rocs aixafen tot el vellut.

Foc dalt de lÕaire enc�n batalla,
tota la terra �s una medalla,
i la vict�ria �nic cam�:
al calendari de qui treballa
la primavera no tindr� fi.

Joan Brossa

Ara, la teranyina tamb� en format digital.
La podeu consultar a la seg�ent adre�a:

www.conc.es/la.htm
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