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La revista Miramarges us proposa en aquest primer número del curs 1995-96 un breu
monografic sobre mitjans de comunicació audiovisual i noves tecnologies. No es tracta
pas d'un tema escollit a l' atzar, sinó que coincideix amb una eferneride centenaria: el 1895
el cinema cornencava a fer els primers passos i encetava una carrera vertiginosa cap a la
consecució dels mitjans de comunicació de masses, al mateix temps que imprimia les bases
d'una nova concepció del món, coneguda com a cultura de la imatge.

Obre el monografic Miquel Pérez, professor de 1'Escola de Mestres, amb un artide so-
bre el centenari del cinema, en el qual analitza les possibilitats educatives que ha aportat
aquest mirja alllarg de la seva historia. D' educació, mitjans de comunicació i literatura, en
parla 1'escriptor Emili Teixidor en una entrevista, mentre que Miquel Tuneu, director
d'Eumo Editorial, defensa la lectura dels classics en l'era dels audiovisuals. Josep Gallart,
professor de l'Escola d'Idiomes,
planteja els canvis que han pro-
vocat les noves tecnologies en el
camp especlfic de l' aprenentatge
de llengües, i, per últim, tanca
aquest primer bloc un sondeig a
gent dels EUV sobre el furur dels
llibres davant de les noves tecno-
logies, realitzat per Merce Roca-
figuera.

El segon bloc que us presen-
tem ofereix diversos articles pro-
vinents deIs diferents centres dels
EUV. Des de la Facultat de Tra-
ducció i Interpretació, la profes-
sora Maria González entrevista el
traductor Alan Duff, pioner en la
didáctica de la traducció. Des de l'Escola d'Empresarials, Ramon Roig fa un anide sobre
la internacionalització económica, i Teresa Lleopart, des de 1'Escola d'Infermeria, parla
del multiculruralisme, coincidint amb 1'Any Internacional de la Tolerancia. Des de
1'Escola de Mestres, els professors Cinto Torrents i Sebastiá Riera ens expliquen l'expe-
riencia viscuda el curs passat al Salvador, i la professora Assumpta Fargas entrevista la Dra.
Anna Camps, especialista en didáctica de la llengua.

Per últim, la secció «Informe» presenta les dades que fan referencia a la procedencia
geografica dels alumnes matriculats als Estudis Universitaris de Vic i, a la secció «Novetats
editorials», es ressenya elllibre Diccionari dels mitjans audiovisuals, de Miquel Pérez.
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El Reietó
Miquel Tuneu
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lrnatge i educació en el
centenari del cinema

Durant I'any 1995 se celebra el centenari del naixement

del cinema. Miquel Pérez, professor d'História de l'Art,

fa en aquest article un petit homenatge al seté art i

n'analitza un deis elements definidors: el vessant

própiament educatiu.

El 28 de desembre de 1895 es va produir a París un
esdeveniment excepcional que va deixar «bocabadars,
estupefactes i sorpresos més enllá del que hom pogués
imaginan>, en paraules d' un dels afortunats especta-
dors, els pocs parisencs que hi van assistir, Es tractava
de la primera sessió cinematográfica pública dura a
terme pels germans Louis i Auguste Lurniere en el
pomposament anomenat SaLon Indien del Grand Café,
situat al número 14 del Bouleuard des Capucines, que
només quinze dies abans allotjava encara una sala de
billars que acabava de ser clausurada per la prefectura
de policia de la capital francesa. Els privilegiats espec-
tadors d'aquella primera sessió pública van poder as-
sistir a la projecció de deu pel-lícules curtíssimes sobre
uns fets tan vulgars com ara l' arri bada d' un tren a l' es-
tació de Lyon, la crema de rostolls, una partida de car-
res a casa dels Lurniere o la demolició d'un mur, entre
d' altres del mateix estil. L'exi t va ser immediat i va su-
perar totes les previsions.

Tanmateix, no varen ser aquests temes el que va
deixar tan astorats els desvagats espectadors del Salon
Indien, sinó l'extraordinaria fidelitat de les imatges,
que, tot i desproveides de cromatisme i tridimensiona-
litat, proposaven una reproducció vivificanr, defini-
dora i amb moviment de la realitat.

Aviat el cinernatograf es va convertir en «el gran
viatger» iva descobrir, alhora la seva capacitat especta-
cular, les seves enormes possibilitats documentals, na-
rratives i cienrffiques, 1 tarnbé polítiques, ja que amb
l' estructuració del discurs narratiu visual el cinema ha
assolit, directament o indirectament, una considerable
funció docent.

Les possibilitats educatives de les imatges són cone-

* Miquel Pérez

Auguste i Louis Lumiere varen ser e1s prirners de realirzar exhibicions publiques
de pel-lículcs.

gudes des de molt annc. En historia de l'educació,
hom acostuma a referir-se al pedagog txec J. A. Co-
menius com aquell que primer va pro posar un metode
sistematic d' educació basat en les imatges en el seu
Orbis Sensualium Pictus, de 1658. A Comenius van se-
guir-lo altres grans educadors com ara Rousseau,
Locke i Pestalozzi, els quals van preconitzar l'ús de re-
produccions de la realitat sensible com a suport de l'ac-
ció educativa i van superar definitivament els prejudi-
cis de l'idealisme platonic respecte del valor
epistemologic de les imatges. Plató va fer pales, en un
famós passatge de LaRepública (el Mire de la Caverna),
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la consideració negativa que li mereixien les imatges -i
per extensió l' artista com a creador d'imatges- descri-
vint-Íes profeticament com ombres sobre una pantalla:
«A la seva esquena brilla una foguera el resplendor de la
qual els il-Iumina.»

Precisament la funció docent de la imatge cinema-
tografica anirá relacionada des d'un bon principi amb
la seva capacitat social i política. Lenin fou qui primer
s'adoná de 1'enorme importancia social i pedagógica
del cinema quan va proclamar el 1922: «De totes les
arts, el cinema és per a nosaltres la més important.» 1
és que a principis de segle, el 76% de la població russa
més gran de nou anys era completament analfabeta, i
la situació no havia millorat el 1917. Lenin inruía,
amb molt d' encert, les possibilitats formatives i ide-
ologiques d' aquell art que utilitzava elllenguatge uni-
versal de les imatges.

També ho entengué així el Dr. Joseph Goebbels, je-
rarca nazi i ministre de la propaganda del Tercer
Reich, que exigia dels cineastes alemanys el Potemkin
del nou regim, en referencia a repica pej.Íícula comu-
nista d'Eisenstein que, salvant naturalment les distan-
cies ideologiques, tant ell com el mate ix führer admi-
rayen. El regirn nazi va tenir finalrnent el seu propi
Potemkin. El film es digué El cuirassat Sebastopol (Karl
Anton, 1936), i no ha passat precisament a la historia
de cap genere cinematográfic. Sí que hi han passat,
pero, els films de 1'actualment recuperada, i en el seu
moment amiga personal d'Adolf Hitler, Leni Ríe-
fensthal: El triomf de la voluntat i Olimpíada. El pri-
mer, sobre el congrés del partir nazi de Nuremberg de
1934, i el segon, un excepcional documental, no supe-
rat encara ara, sobre les Olimpíades de Berlín de 1937.

Pero si bé en el cinema sovietic es produeix una
simbiosi no sempre facil de dilucidar entre educació i
propaganda, en el cas del cinema nazi aquesta equació
es resol sempre a favor del segon factor. Com testimo-
nien graficament els films, d'altra banda excel-lents,

d'aquesta directora alemanya que, un cop acabada la
Guerra, expiara llargament la seva dedicació a la pro-
pagació de 1'ideari nazi amb la consagració exclusiva al
documental etnografic i a la prospecció cinernatográ-
fica del fons marÍ.

El naixement oficial del cinema educatiu o amb
una vocació didáctica específica, sense contamina-
cions ideologiques o altres efectes secundaris, es pro-

dueix pocs anys després, durant la Segona Guerra
Mundial, a causa de la necessitat de l' exercit nord-
america de formar acceleradament tropes especialitza-
des, la qual cosa va impulsar els comandaments mili-
tars a utilitzar tota mena de recursos, especialment els
audiovisuals. Lexit fou tan espectacular que aquests
recursos es van continuar utilitzant després de la
Guerra i amb bons resultats en el reciclatge d' excorn-
batents i mutilats de guerra en la seva reinserció a la vi-
da civil.

D'enca d'aquestes experiencies la producció didac-
tica audiovisual coneixera un desplegament considera-
ble, sobretot amb el desembarcament durant la de cada
dels cinquanta de la indústria desenvolupada al caliu
de la Guerra, reconvertida ara en indústria de pau,
consumista i necessitada de mercats, que veu en l'arn-
bit escolar un potencial mercat de gran capacitat d'ab-
sorció.

En les decades següents les importants transforma-
cions tecnologiques del sector audiovisual es reflecti-
ran tarnbé en l'ambit de la tecnologia educativa i la
funció didáctica de la imatge sera transferida als nous
mitjans electroriics: la televisió hertziana, el video, el
videodisc, la relevisió per cable, el videotex i les tecno-
logies multirnedia, les quals incorporen a 1'audiovisual
la gran capacitar de treball i la ductilitat de la tecnolo-
gia informática.

Aquestes tecnologies de la informació incorporen
noves possibilitats per a l'educació i la formació conti-
nuada basades en la capacitat motivadora de les imar-
ges i en el principi de l' economia de l'esforc: els esru-
diants sempre estan més disposats a veure una
pel-Ífcula que a rebre una classe magistral.

El vídeo, per exernple, aporta prestacions educari-
ves de tipus funcional o práctic que superen amplia-
ment les de la cinematografia, ja que es tracta d'una
tecnologia molt més manejable i económica. El video-
disc, amb els diferents formats i funcions, integra una
gran capacitat d'emmagatzemament i facilitat d'ús,
amb la qualitat i la durabilitat de la tecnologia óptica i
digital: Laserdisc o videodisc d'arxiu de programes au-
diovisuals i imatge estática: CD-Photo, videodisc per a
1'arxiu d'imatges forografiques, CD-I o videodisc inte-
ractiu que permet la bidireccionalitat comunicativa
usuari-rnáquina, CD-ROM, per a 1'arxiu d'imatges,
sons i dades alíanumeriques, i els DOR, DigitalOpti-
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cal Recording, discos optics que emmagatzemen massi-
vament informació alfanurnerica i visual de baixa defi-
nició (un DOR de 30 cm de diametre pot contenir la
informació de 500.000 folis DIN A4). La televisió per
cable permet confeccionar-se una programació televi-
siva «a la carta», i el videotex permet accedir a les grans
xarxes d'informació -les famoses autopistes- per via
telefónica.

Tota una panoplia comunicativa i tecnológica basa-
da en la imatge en moviment i en elllenguatge cinema-
tografic =aurentic «llenguatge mare» de tot el món au-
diovisual-, que té la seva raó de ser més profunda en la

Un altre motiu per
Heglr

Miquel Tuneu fa aquí una defensa de la lectura en ge-

neral i deis grans autors en particular com un pas

previ i ciar per a entendre la realitat en que ens mo-

vem. Ben diferent és, segons ell, el paper deis mit-

jans audiovisuals, que ens volen fer creure que vivim

en un món de fantasia i il·lusió que només genera

irresponsabilitat i frustració.

Rousseau considerava que llegir massa no era bo
perque retreia de la propia reflexió i del coneixement
directe de les coses i hom gosava parlar i opinar d'allo
que no coneixia sinó per referencies. Que diria avui
Rousseau quan grácies a la TV tots creiem saber-he tot
sobre gairebé totes les coses pel sol fet d'haver-ne vist
una imatge al telenotícies sense ni plantejar-nos l'ab-
soluta superficialitat i l'esbiaixament definitiu amb
que ens arriba qualsevol informació?

Bruno Betelheim es lamentava de la lectura empo-
bridora que la factoria Disney fa dels contes clássics.
Obviament els contes tenen múltiples lectures, cadas-
cuna més rica, i la pantalla en dóna només una i pobra
perque l'ha de donar tan estandarditzada que perd tota
la forca de l' original.

«foguera» que aquells pioners finiseculars varen encen-
dre en uns soterranis parisencs cent anys enrere i que
continua, més que mai, viva i encara il-luminant-nos.

Miquel Pérez
Professor del Departament
d'Expressions de l'Escola de Mestres

*Miquel Tuneu
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En aquestes circurnstáncies avui valorem la lectura
com la miIlor de les maneres d' activar la propia capaci-
tat de reflexió. La lectura, com una Ilanterna, il-Íumi-
na parcel-les de nosaltres mateixos i del nostre entorn
que difícilment se'ns plantejarien a través dels mitjans
de comunicació de masses.

Aquest coneixement de la realirat i la capacitar de
situar-nos-hi, el saber des triar amb claredat on co-
men<;a i on acaba, és un coneixement fonamental que
hem de defensar aferrissadament; i alhora hem de de-
fensar aferrissadament la imaginació, la capacitar
d' entendre els altres, de posar-nos en elIloc dels altres,
d' entendre els seus sofriments i les seves joies més pro-
funds, la capacitar d'anar més enlla i de transgredir.
Perque cada dia més la tecnologia de la imatge i el so
vol prendre'ns aquest coneixement propi i particular
per vendre'ns el seu estandarditzat i fer-lo col-lectiu,
pretén diluir els nostres coneixements privats amb rea-
litats virtuals aparentment més atractives, més dolces,
més Iluminoses i acolorides, menys rutináries, menys
compromeses, més agosarades i amb més possibilitats
en tots els terrenys. Certament, són tot aixo, pero no
són la realitat de les nos tres vides, no tenen res a veure
amb els nos tres problemes i sentiments, són realitats
imposades que destrueixen la nostra individualitat i la
nostra capacitat de tria en funció dels nostres interes-
sos personals, de la nostra idiosincrasia.

Hem de preservar la imaginació, no podem que-
dar-nos insensibles davant el sofriment i la destrucció,
no podem permetre que dintre nostre es confonguin
també com a la TV les imatges de la fam, de la guerra,
de la destrucció i de la mort al costat de les de
l' opulencia, el poder, el sexe de luxe, com si aquests
dos mons no es relacionessin en res, com si parléssim
de dos planetes separats per anys llum, com si no hi
hagués més alternatives que l'exit social rutilant o el
fracas com a homes i dones i, en conseqüencia, la cai-
guda en el submón. També la paraula i només la pa-
raula ens podrá alliberar d'aquestes esclavituds daura-
des al sofá on se'ns farceix d' estu pides a iviolencia.

Només la paraula pot activar els nostres meca-
nismes d'autodefensa i de creativitat, de pensament i
de reflexió i ens perrnetrá de defugir els maniqueismes
manipuladors per fer-nos sentir partícips en un pro-
jecte huma creatiu i solidario 1 per a aixo hem d'apren-
dre a llegir amb profunditat els gran s llibres universals,

els grans autors que mai no ens defraudaran i que
constantment ens obren horitzons perque han arribat
a algunes veritats, aquells homes que no s'enganyaven
i que, per tant, no enganyaven, no enganyen, els seus
lectors. Aprenent a llegir-los aprendrem a Ilegir el cor
huma, que vol dir que aprendrem a llegir la realitat, la
mateixa realitat que tanta gent -tanta indústria-
esta interessada a falsejar-nos a través de l' endolciment
i la infantilització, cornencant, tinguem-ho sempre en
compte, per nosalrres mateixos, perque sempre és més
cornode allo facil i és més facil allo que ja ve fet, endol-
cit i enllaunat.

En el seu llibre La desaparició de La infantesa, publi-
cat a Eumo Editorial, Neil Postman defensa que la
nostra epoca, sobretot gracies a la TV, anul-la la infan-
tesa perque permet que els infants disposin de la ma-
teixa informació que els adults i, conseqüentment, eli-
mina la innocencia que n' és la característica. També,
pero, la indústria de la TV, conscient de la diversitat
d' edats del seu públic, genera uns productes prou es-
tandarditzats, aseptics, buits -una manera de demos-
trar que no són elitistes-, primaris, violents -una
manera de demostrar que les relacions interpersonals
no són complexes ni difícils sinó que el més poderós
imposa la llei i el més feble s'adapta o mor- i puerils
-aptes per a tots els públics, en diuen-, que no fan
sinó reduir la realitat a uns esquemes primaris de po-
der, seducció i consum que no ten en altre objectiu que
infantilitzar l'imaginari dels espectadors.

Neil Postman

Eumo Editorial
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Si donem tant de valor a la lectura no és, dones, pel
temps que ens té distrets, entretinguts o informats, si-
nó que li donem tant de valor pel nombre de portes
que ens obre a la fantasia i a l'esperan<;:a, pero sobretot
per les portes que ens obre a la realitat, portes que ens
ajuden a coneixer-nos a base de no aixecar-nos parets
davant els ulls, tal com ho expressa Auden o, el que és
el mateix, a base de no dir-nos mentides, que és el
punt de partida més fiable per a un coneixement, és a
dir, una «lectura» més aprofundida dels altres, de l' en-
torn i del funcionament del conjunto Cada llibre és un
mirall.

En definitiva, donem tant de valor a la lectura dels
bons llibres perque ens porten a fer un segon nivell de
lectures, pero aquesta vegada directament sobre la rea-
litat. 1 llegir la realitat no és tan facil com llegir un lli-
bre perque les possibilitats d'interpretació es multipli-
quen encara més, pero també val la pena destacar,
coincidint amb Stendhal, que és molt més enriquidor,
divertit, suggerent i seductor. De fet, cal no oblidar
mai que viure és abans de tot, i que si d'una vida en
surt algun bon llibre és perque s'ha viscur intensa-
ment, s'ha reflexionat apassionadament i s'ha arribat a
algunes conclusions o s'han plantejat alguns interro-
gants de prou entitat. Tampoc no podem oblidar que
només es poden esperar bones respostes si s'han fet les
preguntes pertinents i per a aixo cal imaginació, in-
rel-Iigencia i valentia.

La literatura és, sobretot, capacitar d'interrogar-se i
d'interrogar el món, aixó vol dir que valora el dubre,
que juga amb l'ambigüitat moral, amb la riquesa de
perspectives. La literatura ja fa molt de temps que ha
fugit de I'heroi de pedra picada que sap que vol a cada
moment i com aconseguir-ho a cada moment, gene-
ralment per la for<;:a,per l' astúcia i per la casualitat. Si
fa no fa és ja des del Quixot que la literatura desconfia
d'aquests homes tan poc humans. En canvi, els mit-
jans audiovisuals encara depenen d'aquest heroi com a
rnaxim representant de la virilitat, I'honor, l'autoesti-
ma i el poder, un estadi ben primari que ens situa en-
cara en el món dels llibres de cavalleries, aixo sí, conve-
nientment maquillats i reciclats. 1 no volen sortir
d' aquí, no volen perdre audiencia, i l' audiencia vol co-
ses facils, l'audiencia esta cansada i no vol res més, pot-
ser l' audiencia el que realment vol és dormir el son dels
justos i acabaran triomfant programes d'hipnosi en

que s'adormi realment l' espectador o, finalment, el
cansament mental portara l' espectador a delegar la res-
ponsabilitat de la propia vida a la programació de la
TY. Només cal mencionar que hi ha agradables excep-
cions com ara les series CasteLl de cartes i Jugada de rei
que TV3 ha emes un parell de cops sense gaire soroll i
que són tan interessants i gairebé tan instructives com
una novel-la de Balzac. Aixo sí, són l'excepció.

Afirmo, dones, que només llegirem bé la TV i els
moderns mitjans audiovisuals -cosa que vol dir que
sabrem ser prou crítics- si previament hem apres a
llegir bons llibres i a través d' ells i de la propia expe-
riencia hem apres a llegir el gran llibre del món.

Ara, ¿com hem de fer-ho perque els joves estudiants
descobreixin que allo horrible i allo sublim tenen un
punt de contacte en la bona literatura i en la realitat i
que aquesta no és feta de la bellesa kitsch dels anuncis
de la TV sinó d'una bellesa molt més aspra, profunda i
responsable en la qual tots estem implicats?

¿Com podrem fer descobrir als joves que en els lli-
bres trobaran un balsarn als seus sofriments adoles-
cents, que en els bons llibres trobaran un guia que els
orientara en el caos sentimental, social i familiar que
els sembla tenir al davant, que en els bons llibres troba-
ran mapes sobre la configuració del món i una brúixo-

la per a les incertituds i les perdues de rumb, que hi
trobaran qui els entén i qui els pot ajudar, que hi tro-
baran, en definitiva, saviesa i alegria?

El millor dels estímuls per llegir, l' estímul que més
lectors fa, és el de sentir-nos reflectits en les pagines
d'un llibre. Trobar aquell autor que és més que un
germa, que és una anima bessona, que quan escriu
sembla que estigui parlant de nosaltres mateixos.
Trobar aquell autor que quan parla de la seva societat,
per reculada que sigui i llunyana que ens aparegui,
sembla que estigui parlant de la nostra societat i que la
retrata com si l' estigués vivint, que ens ensenya les lleis
eternes de les relacions humanes, de les debilitats, dels
ridículs i dels heroismes de que som capa<;:osles perso-
nes d' ara, d' aleshores i de sempre.

1 aquí no puc estar-me de mencionar un tírol que
pot ajudar-nos a veure més clara l'agitada realitat polí-
tica que vivim. Si volem parlar de corrupció i volem
aclarir alguna cosa als nos tres alumnes, als nos tres fills
o als nostres amics o a nosaltres mateixos, no hem de
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recomanar cap dels llibres que han aparegut sobre els
nostres corruptes i que han venut molts exemplars i
que es poden trobar a cada quiosc, els hem de recorna-
nar de llegir un llibre més humil, més petit i més antic,
es titula Einspector general i el va escriure el senyor
Nikolai Gogol (en catala n'hi ha una versió excel-lent
de Carles Riba a I'editorial Selecta). Aquest llibre ni ha
passat ni passara mai de moda perque és allo que en
diem un classic, la qual cosa vol dir que ha respost amb
hit els interrogants d'unes quantes generacions de lec-
torso Aquí podrem aprendre bé en que es basa la cor-
rupció, com s'estén a tots els ambits, com el corrupte
corromp per no ser posat en evidencia i com delata els
seus col-legues en la corrupció per no ser enxampat.
Veurem que el paper de fals inspector general en
aquests moments el fa la premsa i com els corruptes es
delaten entre ells; com sovint la delació no ve de l' opo-
sició sinó de les própies files; com una petita corrupció
n'amaga cinc de grosses, etc.; acabarem sabent-ho tot
sobre el tema i sobre com es comporten els homes en

Entrevista a Emili Teixidor

«Davant els mitjans
de comunicació cal,
sobretot, educacló»

Durant el curs passat, l'Escola de Mestres va comp-

tar amb un professor d'excepció. Emili Teixidor, es-

criptor i col-laborador habitual en programes de tele-

visió i de radio, va impartir unes sessions sobre

literatura infantil i ha tlngut I'amabilitat de respondre

el qüestionari següent.

Voste ha afirmat que la literatura juvenil és un feno-
men recent, amb poca historia. Per que?

La literatura juvenil és un fenomen recent perque
l'adolescencia també ho és. Al meu poble estic segur
de no trobar-hi cap persona gran que hagi tingut la in-

aquestes situacions; aprendrem sobre la insolidaritat,
sobre l' ambició, sobre la falta d' escrúpols, sobre la por
a perdre els privilegis i sobre la immoralitat.

Quan hem tingut la sort de trobar un autor
d'aquests (que no abunden), podem considerar-nos
molt afortunats, i qui digui que no hi ha temps per a
llegir ... és que encara no ha fet mai aquesta descoberta
meravellosa de veure els propis pensaments i idees in-
cipients i boirosos dibuixats amb precisió i portats fins
a les últimes conseqüencies.

No hi ha excitació més viva que la de I'art quan
aconsegueix que no ens sentim soIs contra el món.

Miquel Tuneu
Director d'Eumo Editorial

* Francesc Codina
Mercé Rocafiguera

fantesa tal com la coneixem ara. Quan jo era estu-
diant, les úniques institucions que publicaven eren
l'Església i la Falange, que feien llibres com El camino i
La ballena alegre, amb finalirats més propagandísti-
ques que no pas lúdiques. Durant el batxillerat eren de
lectura obligatoria fragments d'antologies que anaven
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des de Zorrilla fins a Campoamor, i es considerava que

llegir novel-la o poesia era fer volar coloms. Altres par-

sos anaven més avancats en el tema de literatura juve-

nil, pero més que respondre a les necessitats reals dels

nois i noies, pretenia satisfer una necessitat nostalgica

dels autors per recuperar la infantesa perduda. En són

un exemple obres com Alicia en terra de meravelles o

Peter Pan.
Es tracta, doncs, d'un genere recent perque hi ha

un mercat nou amb poca tradició. La literatura juvenil

ha de donar paraules als fenornens propis dels joves i

no ha de ser ni una barreja de generes blancs (aventu-

res, lladres i serenos), ni una sortida a aquelles

novel-les pensades per als grans i que, perque no tenen
qualitat suficient, es traspassen al genere juvenil.

Com es relaciona literatura i educació? Per que és

educativa la lectura literaria?

És evident que nosaltres necessitem les paraules per

a viure. Com més paraules tenim, de més recursos di s-

posem per a ser felicos d'una determinada manera, o

com a mínim, per poder dir que no som felices i recla-

mar quin tipus de felicitar volem. És per aixo que el

nen ha de tenir un gran sentir de la llengua i una gran

reserva de paraules que li permetin descobrir la seva

identitat i desenvolupar la imaginació.

Davant una educació que avui tendeix a ser cada
vegada més utili tária, la li teratura, si s' ensenya i es fa

viure, esdevé l'única esquerda que tenim per a fer-hi
passar la sensibilitat.

La literatura de vegades s' ensenya com a pretext per a

introduir teoria literaria. És una manera de raciona-

litzar massa la literatura?

És veritat. Crec que hi hauria d'haver més hores de-

dicades a la lectura, diferenciades de I'assignatura de

literatura, o sigui, que s'hauria de dedicar més temps a

l'esbarjo intellecrual.

La relació entre els mitjans de comunicació audiovi-

suals i la lectura és sovint d' enfrontament. És pos si-

ble la convivencia entre aquests dos mons?

Jo penso que si sabem preservar la lectura, sí. Les-

cola s'ha de convertir precisament en una mena de re-

Emili Teixidor

serva de tots aquests valors i qüestions que la societat
vol abassegar. Ara bé, tarnbé estic a favor de la indús-
tria cultural, ja que gracies a aquesta industria existei-

xen fenornens divulgatius com són ara els premis lite-
raris, per posar un exemple.

Sóc del parer que davant dels grans mitjans de co-

municació, el que cal és educació. Una educació que

ha d'estar al dia i que ha d'evolucionar d'acord amb la

societat. Sovint passa que ensenyem als nanos uns cur-

rículums com si no sabéssim que es passen tres hores

diaries davant l' aparell de televisió. És per aixo que

cree que s'ha d'ensenyar a no mirar la televisió, o bé

ensenyar a mirar-la de manera activa i crítica. Cal en-

senyar que la TV té missatges implícits que a vegades

enreden i falsegen la realitat.

Creu que la cultura és tractada justament pels mit-

jans de comunicació?

No, ni de bon tros. No és estrany veure com els

mitjans dediquen més pagines a explicar que diran a la

TV que no a cultura i que durant l'estiu, davant la

manca de personal, puguin prescindir tranquil-Iament

d'aquesta secció sense que ningú no es queixi. Si en li-

teratura hi hagués més informació, la gent estaria més
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al dia dels llibres que els convenen, i, com a conse-
qüencia, també llegiria molt més. D'una altra banda,
les informacions que apareixen a les seccions de cultu-
ra solen tenir un nivell d' erudició més propi de les re-
vistes especialitzades, com ara E/s Marges o Reduccions,
que no pas del nivell del gran públic en general. Tot
plegat fa que la gent s'avorreixi de la crítica,

Voste ha lluitat per la presencia dels llibres als mit-
jans de comunicació, especialment a la televisió.

Fer un programa sobre llibres és difícil si no es te-
nen mitjans. Si no podem lluitar amb els mateixos
mitjans que els altres programes és molt difícil que pu-
guem sobreviure. EIs dirigents de les televisions bus-
quen sempre afalagar l'audiencia i no es preocupen de
crear-ne de nova i, quan ho fan, s'emporten sorpreses.
Per exemple, el muntatge sobre La Regenta, que era un
repte, va tenir uns índexs d' audiencia més elevats que
en Paco Lobatón o la mateixa Mila. 1 és que quan es
fan les coses ben fetes, hi ha els mateixos índexs d'exit
sigui el programa que sigui.

Per últim, voldria parlar de la seva obra literaria. Veu
en les seves obres una línia divisoria entre les
novel- les de genere juvenil i les adrecades al public
general?

Hem de partir del fet que als 12 anys ja s'és gran per
llegir el que es vulgui. Ara bé, no tothomd'aquesta
edat és capac;:ni té la voluntat lectora de llegir segons

que. L'important és que el lector sigui pragrnátic i que
sapiga satisfer les seves deries lectores,

Quan jo faig una novel-la de genere juvenil, tot i
que treballo amb el mateix rigor documental, he de te-
nir molt en comtpe el tipus de público Aixo no vol pas
dir que m'hagi de callar coses, sinó que ho dic tot amb
una forma determinada. A Cor de roure, per exemple,
em serveixo de la mitologia per a explicar les relacions
amoroses entre un noi i una noia. En canvi, quan es-
cric per a un públic més adult, tiro pel dret sense atu-
rar-me en aquestes qüestions. Escric sense manies i
com més embolicat millor, tant si agrada com si no.
Puc explicar la duresa de la vida sense miraments, cosa
que el genere juvenil no rn'ho permet, i he de ser més
respectuós amb segons quins temes.

Qüestionari:
Francesc Codina
Professor del Departament de
Filologia de l'Escola de Mestres

Redacció:
Merce Rocafiguera
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Audiovisuals i
aprenentatge de
lIengües

La influencia deis mitjans de comunicació

audiovisuals ha revolucionat I'aprenentatge de

lIengües. Des del magnetóton fins al videotext, els

mitjans ofereixen noves aplicacions dldáctlques.

Josep Gallart, professor de Frances de l'Escola

d'ldiomes, ens ho explica.

Els temes canvien i l'aprenentatge de les llengües
també. L'antic sistema gramatical que ensenyava una
llengua estrangera viva a partir d'una gramatica, un
diccionari bilingüe i una antologia de textos literaris
va desapareixer fa temps de les escales de! país. Si en-
trem a una aula d'idioma hi trobarem indefectible-
ment diversos murals i un magnetofon. També carac-
teritza l'aula d'idioma la pissarra de feltre i e! projector
de diapositives. Les aules més ben dotades disposen
habitualment d'un televisor i d'un vídeo. Des de fa
poc hem cornencat a coneixer moderns CD-ROM
que han esdevingut la punta de llanca de la inforrnati-
ca aplicada a l'ensenyament de llengües. Tota la tecno-
logia audiovisual procura reproduir, tant com es pot,
l' ambient i les condicions adients per a la utilització
de la llengua estrangera. 1 val a dir que la seva aporta-
ció és capital.

La informática ha produu des de fa re!ativament
poc temps nombrosos programes per a l' aprenentatge
d'idiomes. Aquesta eclosió confirma que l'ordinador,
amb altaveus incorporats o no, és una eina eficac i en
expansió al servei de la didáctica de les llengües. Per
exemple, l'equip format per Denis Lehmann ha dis-
senyat el Lecticie, un programa d'ajuda a la compren-
sió i a l' analisi de textos. Philippe Montesinos, de
Linguistic Engineering, ha creat un programa en tres
llengües anomenat Traduction Automatique capa<;:de
permetre una bona aproximació sobre e! contingut
deIs documents i d' oferir diverses aplicacions pedago-
giques. L'Institut NationaL des Sciences ApLiquées de

* Josep Gallart

L'aplicació de la recnologia ofereix grans avanrarges en I'aprenenrarge de les
llengües.

Tolosa ha creat l'ALgord, programa capa<;:d'inventariar
i d' organitzar les adquisicions lingüístiques d'un curs
de llengua. L'estudiant mateix entra les dades lexicals i
gramaticals al classificador de! programa, de manera
que les pot retrobar després a l'hora de l' esrudi perso-
nal. El MiniteL, telefon amb pantalla visual incorpora-
da, ha estat emprat en diverses experiencies d' apre-
nentatge de llengües a Franca, pero e! seu cost és
dissuasiu per fer-ne un ús escolar.

És també una realitat que l' ordinador com a eina
per a l' aprenentatge de llengües és un instrument one-
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rós. El seu preu s'enfila quan cal utilitzar un CD-
ROM i alraveus incorporats. Tenim al nostre abast,
pero, tres electrodornestics plenament democratitzats:
el televisor, el vídeo i la radio, que ofereixen prou pos-
sibilitats.

Parlem del televisor. Malgrat els avantatges que
presenta haig de dir que no sóc pas un incondicional
del televisor. De fet, els programes televisius no són
pas fets per fer-ne un ús didactic, sinó per atreure el
nombre maxim de teleespectadors, o, com deia Max
Gallo, per «vendré teleespectadors als anunciadors».1
La funció propia, i ben legítima, de la televisió és la de
plaure, per aixo sovint ens proposa un flux d'imatges
que eclipsa el discurs oral. Així, quan busquem una
aplicació didáctica als programes de televisió ens ado-
nem que algunes de les tecniques televisives que fan
l'espectacle televisiu atraient es transformen en incori-
venients didáctics, en particular per a activitats de
comprensió oral, i la comprensió oral és el primer ob-
jectiu quan es tracta d' aprendre una altra llengua. Per
exernple, les músiques que se sobreposen als comenta-
ris, les imatges que no corresponen al discurs oral o
aquelles imatges que estableixen una relació poc explí-
cita amb el discurs oral, esdevenen inconvenients.
Així, he pogut constatar que si després de mirar du-
rant quinze minurs la relevisió demano als meus alurn-
nes que han retingut, les respostes s'orienten cap al
que és propi del medi televisiu: imatges espectaculars,
imatges emotives, música d'acompanyament, durada
del tema i, si n'hi ha, títols. El text oral passa a segon
terme. És per aixo que mirar una cadena de televisió
via satel-lit amb l'objectiu d' aprendre una llengua fo-
rana pot ser menys rendible del que a primera vista ens
semblaria.

El televisor és veritablement rendible per a l' ense-
nyament-aprenentatge qua n hom disposa de vídeo.
EIs documents de vídeo seleccionats permeten treba-
llar i sobretot retreballar dos aspectes indissociables en
1'aprenentatge d'una llengua: 1'aspecte lingüístic i l'as-
pecte cultural. Així, l'exisrencia d'una forta relació en-
tre so i imatge constitueix una ajuda per accedir al sen-
tit del discurs oral. La meya experiencia em fa
constatar que és més rendible educativament un bon

l. Max GALLO. Le Monde diplomatique. París: dcscmbre de 1989.

enregistrament en vídeo de cinc minurs escoltat/visua-
litzat diverses vegades que veure una pel-Iícula de no-
ranta minurs en versió original. Si aquesta pel-lícula en
versió original és subtitulada en la llengua materna el
seu valor didactic es fa prácticament fonedís.

Sóc un incondicional de la radio. La radio aporta
un fons sonar que ens sostreu solitud. La radio fa en-
trar el món exterior en el nostre món personal allá on
siguem i fem el que fem. La radio, tan banal, tan sim-
ple, tan económica, utilitzada amb regularitat i partint
d'un coneixement mitja d'una llengua estrangera, és la
millor eina per al cultiu i el perfeccionament d'un
idioma. De fet, vaig familiarirzar-me amb la llengua
francesa gracies a les ones hertzianes de France Inter.

EIs butlletins de notícies radioforiics són textos
orals breus, clars i pensats perque siguin compresos
per tothom. La notícia narrada a nivell de llengua
estandard constitueix un discurs oral que evita les di s-
torsions. La notícia esdevé aleshores un discurs oral
nítid i motivador en llengua estrangera, un diamant
per a I'aprenentatge de l'altra llengua. Tot i que la tele-
visió, per la seva presencia i pel seu impacte, fascina,
m'inclino per la radio, per la seva simplicitat técnica i
per la seva rendibilitat a 1'hora d' aprendre i de perfec-
cionar una llengua estrangera.

Josep Gallart
Professor de Francés de l'Escola
d'ldiomes
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Noves tecnologies
El desenvolupament de la societat futura passa

indispensablement per la implantació de les noves

tecnologies en els mitjans de comunicació, que si bé

de moment no faran desaparélxer els mitjans

convencionals, sí que presenten noves i diferents

maneres de comunicar-se.

Un deis canvis més importants que plantegen les

noves tecnologies es troba en el suport. El pas del

suport paper al suport magnétlc o óptlc fa que

s'estableixi una nova relació entre el contlngut i el

continent. La lectura davant la pantalla d'ordinador

deixa de ser una experiencia individual i íntima, per

a esdevenir una experiencia activa i creadora,

grácles a la bidireccionalitat deis missatges. És a

dir, el lector, que fins ara rebia un producte acabat i

tancat, pot convertir-se en emissor i pot intervenir,

explorar, canviar i completar els missatges

telernátics.

Un cop comprovada l'eflcácla de la telemátlca en

algunes dimensions on no cal un entorn íntim per a

lIegir -com és ara el cas de les xarxes d'informació i

la premsa on-iine, el CD-ROM o bé el correu

electrónic-, no és tan ciar que les noves tecnologles

puguln substituir el llibre de lectura, aquell que

portem a la bossa, que lIegim al tren o que tenim a la

tauleta de nit. El paper és un fenomen cultural i tot

fa pensar que continuara sent el mltjá de referencia

per excel-Iéncla.

Hem demanat I'opinió sobre aquestes noves

tecnologies a diverses persones deis Estudis

Universitaris de Vic i aquí teniu les respostes.

SONDEIG:

Creus que el CD-ROM acabara substituint elllibre?

Joan Vancells
Inforrnátic i cap del Departament de
Llenguatges i Sistemes informatics
del'EUPO

Per a llibres de consulta, com
ara diccionaris i enciclopedies o
reculls d' articIes de recerca, la
imposició de! CD-ROM és ja

quasi un fet -en aquest sentir, el llibre desapareixera
ben aviat- i ha quedat ben demostrada la seva urilitat.
En manuals i llibres de text pot acabar passant e! ma-
teix. Pero el que no és tan cIar és que pugui desplacar
e!llibre pel que fa a novel-la i assaig, perque no ens tro-
bem en e! terreny de la «urilitat» sinó de! plaer, que es
mesura amb uns altres parametres. A mi particular-
ment no m'agradaria que e! CD-ROM substituís el lli-
bre en aquest campo

Joan Lagunas
Administrador adjunt deIs EUV

Sens dubte la tecnologia CD-
ROM posa en qüestió e! furur
de diaris, revistes i llibres, al-
menys pe! que fa al format. El
paper no té gaire futur. Estalvia-
rem boscos, contaminació i re-

sidus, ja m' agrada. Pero no em sé veure prenent un
cafe i llegint les notícies en un ordinador portátil.
Canviar e! plaer de llegir una bona novel-la assegur en
una butaca amb un bon haya i un bon conyac per la
histeria interactiva davant la pantalla de TV i fent zá-
ping de CD en CD no em fa il-lusió; hauria de pres-
cindir de! cafetet, e! cigar i la copeta.

13



Miramarges. novembre 1995 Sondeig

Montse Ayats
Cap de Producció d'Eumo Editorial

Encara que personalment no
m'agradi gaire la idea, em sern-
bla que amb e! temps e! llibre,
tal com l'entenem actualment,
acabara essent substi tuít pel
CD-ROM o per qualsevol altra

nova tecnologia. Ara mate ix ja hi ha un determinat ti-
pus de llibre, basicament e! que només fem servir per a
consultes puntuals, per exemple les enciclopedies, que
té pocs anys de vida.

Carlota Torrents
Membre del Departament de
Producció d'Eumo Editorial

No, no ho cree. El CD-ROM
esdevindra segurament una eina
imprescindible per a emmagat-
zemar dades, pero d'aquí a subs-
tituir e! llibre, no ho cree pas.

També s'havia dit que passaria quan va apareixer e! ví-
deo i ja s'han vist els resultats. A mi em sembla que e!
suport de! paper no desapareixera mai, i que e! fet de
posseir llibres sera sempre un signe de qualitat de vida
i de cultura.

M. Ange!s Pulido
Responsable de la informatització de
la biblioteca dels EUV

El gran estalvi d' espai, de paper i
la rapidesa d' accés a la informa-
ció fan que ja actualment totes
les obres de referencia, enciclo-
pedies, diccionaris, ete. s'editin

en suport CD-ROM. El que passa és que a nivell de
consumidor hi ha d'haver encara un canvi de menta-
litat important. D'una altra banda, és bastant difícil
d'imaginar algú llegint novel-les a través de la pantalla
d'un ordinador.

Josep M. Roma
Responsable del Servei
d'Audiovisuals

Crec que el llibre mai no podrá
ser substiturt, almenys així ho
desitjo. Hem de continuar gau-
dint de! plaer de llegir bons lli-
bres, sobretot ben editats. Poder

tenir un llibre a les mans, a la biblioteca particular o bé
a la tauleta de nit, llegir e!s temes que ens agraden en
una bona edició, trabar la textura de! paper i fins i tot
la seva olor, aixo e! CD no ho podrá substituir.

Ara bé, hem d' estar totalment oberts a tots els pos-
sibles suports, a les noves tecnologies i, sobretot, no
només n'hem de parlar, que queda molt bé, sinó que
les hem de tenir, les hem d'utilitzar i hem d'aprafitar
tot e! que ens poden donar, a nivell particular, pero
també a nivell professional en e! nostre món universi-
tari.

AnnaAndreu
Bibliotecaria

Personalment cree que no, si es
parla de «llibres» en general. El
que SI es previsible és que les
obres de referencia, especial-
ment les més voluminoses, si-
guin substituides. Pero e! llibre

com a tal, a banda de! valor literari, té unes connota-
cions que e! fan difícilment substituible -s'ha utilitzat
com a objecte de decoració, de regal, artístie. ..
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Entrevista a Alan Duff

Alan Ouff O la vitalitat
de la traducció

Alan Duff és un deis pioners de la dldáctlca activa de

la traducció. El seu llibre Translation (1990) va

guanyar el prestigiós premi Duke of Edinburgh Book

Competition I'any 1990 i ja s'ha convertit en un clás-

sic. És escriptor, traductor professional i, a més, pro-

fessor a la Universitat de Ljubljana (Eslovénla). És

Assessor per a la Llengua Anglesa al British Council

de París. El 1993 va assistir a la APAC - ELT

Convention celebrada a Barcelona i el vaig entrevis-

tar. L'Interés de les seves declaracions i la seva visi-

ta a la nostra Facultat de Traducció i Interpretació

d'Osona, durant el curs passat, m'empenyen a traduir

el canvi d'impressions que várem mantenir.

Com ha manifestat a la seva conferencia, la tra-
ducció sovint es relaciona amb fer les coses mala-
mento Creu que aquesta idea esta directament rela-
cionada amb el fet que la traducció rarament -o
mai- s'ha considerat una técnica positiva dins el con-
text de l'ensenyament de segones llengües?

La majoria de nosaltres hem estat exposats en algun
moment de la nostra educació a alguna cosa anornena-
da «traducció» que es «corregía», és a dir, es posava no-
ta només segons els errors, i es tornava a l' estudiant. 1
la preocupació de l' estudiant normalment no eren les
correccions sinó la nota. Ningú no es pot beneficiar
d'aquest enfocament. L'estudiant n'apren poc perque
l'emfasi es posa sobre allo que esta malament i no so-
bre allo que esta bé. La discussió posterior era gairebé
inexistent. Tota I'operació té similitud amb una visita
al dentista: dolor, seguit de por i un descans immens
quan tot ha passat.

Mentre aquesta por [envers la traducció] persistei-
xi, mai no podrem fer un ús adequat de la traducció
com una activitat que -quan es duu a terme oprima-

*Dra. Maria González i Davies

Alan Duff és un dels pioners de la didáctica activa de la rraducció.
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Alan Duff durant la conferencia que va fer als EUV

ment- potencia la fluídesa, l'exactitud i la ílexibilitat.
No ens ha de sorprendre que la comunitat d'ensen-
yants de Ilengües es mostri poc inclinada a acceptar la
traducció com una eina útil per a I'aprenentatge de
llengües. Tots hem patit de maneres diverses; el que
recordem és e! dolor, no el plaer.

De vegades tinc la impressió que es perd de vista
e! que és obvi, és a dir, que la traducció esdevé cada
vegada més important dins un món cada vegada més
petit.

Sí! A mesura que e! món «es fa més petit» -i també
diferent- la necessitat de traductors es fa més palesa.
Moltes de les llengües que fins ara havien estat «engo-
lides» per les llengües d'uns veins més poderosos (per
exemple les llengües deIs estats baltics o l'eslove, e!
macedoni i l'albanes a l'antiga Iugoslavia) estan tor-
nant a emergir amb forca. Els nous estats indepen-
dents poden dur a terme e!s seu s afers en e! propi idio-
ma. La traducció és una habilitat que, de forma clara i
constant, es fa necessária en totes les branques de
I'economia. Per que s'ignora aquest requisit vital dins
l'ensenyament de llengües? No tots e!s estudiants de
llengües volen ser professors o professores. Ara bé, on
poden adquirir la preparació adequada?

Dins e! món de l' ensenyament i l' aprenentatge de
llengües, la traducció s'entén més com un equip de
primers auxilis, alguna cosa que necessites per a una
emergencia. Aquesta és una visió erronia, Necessitem

la traducció en tot moment, no només en casos
d' emergencia.

M'atreveixo a afirmar que tothom ha assisnt a
classes de traducció on la major part de! temps es de-
dica a desxifrar e!s matisos i les possibles traduccions
d'una sola paraula. Aquest enfocament també és va-
lid, pero ben segur que deuen existir altres tecniques
per aprendre a traduir un text ...

Aquesta és la fatalitat de la traducció: e! constant
regateig sobre paraules o expressions puntuals. El pro-
blema no és només lingüístic sinó també psicologic,
Algunes persones discuteixen durant hores només per
provar que tenen raó! Amb la traducció, pero, rara-
ment es té raó; simplernent es dóna la correcció.

No sempre es té en compte e! fet que la traducció
pot ser tant interlingüística com intralingüística.
Fins i tot diria que e! domini de la llengua materna és
tan important com la millora constant de la llengua
estrangera.

Sí, estic d'acord que nodrir i millorar la Ilengua
materna esdevé vital per millorar la llengua estrangera.
Com més entenguem e! funcionament de la nostra
llengua, més entendrem les diferencies entre la LI
(!lengua materna) i la L2 (llengua estrangera).

Es poden dissenyar moltes activitats útils per per-
feccionar la traducció intralingüística (Ll- Ll), espe-
cialment l'area de! registre, com ara passar les instruc-
cions escrites de! discurs formal a l'informal. Per
exemple, com explicaries a un nen que ha de fer si «de-
tecta I'existencia d'una fuita de gas»?

També voldria afegir que el do mini de la llengua
materna és imprescindible per a tots aquells que es de-
diquen a escriure documents jurídicoadministratius,
sense mencionar la tasca importanríssima d' edició i
correcció de traduccions.

Un bon professional de la traducció és algú que es
pot moure amb facilitat i amb competencia d'una
llengua a una altra. Aquesta habilitar és molt especial;
pero, per que no s'incentiva més?

Dins la meya experiencia com a professora de tra-
ducció sovint he observat que qui millor tradueix no
és qui millor apren la llengua i viceversa. La traduc-
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ció i l'aprenentatge de llengües requereixen habilitats
diferents. Suggeriria que un/a bon/a professional
hauria de tenir básicament les earaeterístiques se-
güents: flexibilitat, agilitat mental, una bona memo-
ria, un eoneixement ampli de la cultura de les llen-
gües amb que treballa i, sobretot, sentit eomú.

Sí, estic d'acord que «qui millor tradueix no és qui
millor apren la lIengua i viceversa». Passa com en la
música i en l'esport: una bona cantan t de lieder no és
necessariarnent una bona cantant d'opera, i un carn-
pió d' esquí de fons no ha de ser per forca un bon salta-
dor. 1, per descomptat, ens trobem que en el món de la
traducció un interpret excel-Íent pot ser un traductor
regular, i viceversa.

Estic d'acord amb totes les habilitats o característi-

ques que proposa per ser traductor o traductora, i
n'afegiria una altra: una ment oberta i la capacitar o
habilitat per enfrontar-se amb temes diferents.

Una vegada em va comentar que «el petit és bo-
nic», referint-se al seu interés per les llengües mi-
noritáries, Quantes en eoneix prou per poder tra-
duir-les? Quina ereu que és la situació d' aquestes
llengües actualment?

... 0, com s'anomenen de vegades, «llengües menys
difoses». La major part del meu treball és de l' eslove al
croat, ates que aquestes són les «llerigües minoritaries»
que millor conee. També em puc fer entendre bastant
bé en hongares. Crec que el meu interés per aquestes
lIengües rau en un gust inicial pels seus sons -els grups
consonántics escarpats de mots com ara Krk o Brnik-
i també perque des del punt de vista professional és
molt gratificant poder treballar amb dues llengües que
pocs estrangers es prenen la molestia d'aprendre. És
precisament perque aquestes nacions «rnés petites» es
troben aillades a causa de la seva lIengua que la rraduc-
ció els és tan vital.

Cree que no existeix el perill que les anomenades
llengües rninoritáries desapareguin o llangueixin men-
tre les parli gent amb un orgull sa per la seva cultura.
Quant a aixo, potser hi ha similituds entre els catalans
i els eslovens. Les seves llengües sobreviuen -creixen-
no malgrat sinó quasi gracies a la proximitat de llen-
gües «rnajoritaries» veínes (en el nostre cas, l'alemany i
l'italia). Aquí, a Ljubljana, és rnolt normal trobar gent

que parla dues o fins i tot tres llengües «rnajoritáries»
amb flu·idesa. No presumeixen de fer-ho, pero em fa
l'efecte que senren una satisfacció serena de tenir a més
a més la seva llengua materna, que pocs forasters po-
den parlar.

Quin ha estat el seu repte més gran o experiencia
més interessant com a traductor?

Probablement el repte més gran que he tingur com
a traductor va ser el juny de 1991 quan va esclatar la
guerra. Havia viscur a Ljubljana tot just un any i enca-
ra estava intentant aprendre l' eslove. De sobte, una
nit, a mitjanit, vaig rebre una trucada del Ministeri
d'Afers Estrangers: «Si us plau, podria traduir urgent-
ment un document sobre els moviments militars a
Eslovenia?» Estava cansat. No tenia diccionari! ... i
molt poc temps. A les dues de la matinada ja estava fet.
S'havia de fer. Després d' allo, vaig haver de traduir
cartes dirigides a figures importants com ara Lord
Carrington, el president Bush, Pérez de Cuéllar, etc. i
llavors obrir-rne pas enmig de les barricades antitancs
del Ministeri. Durant aquells pocs mesos vaig apren-
dre molt sobre elllenguatge, rnolt sobre la vida, i esta-
va content de poder fer alguna cosa .

Moltes grácies.

(Entrevista publicada íntegrament i en angles a la re-
vista APAC ofNews, el novembre de 1993, Barcelona.)

Dra. Maria González i Davies
Professora de la Facultat de Traducció i
Interpretació
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Internacionalització i
nacionalisme

Dues tendéncles actuals que s'intueixen

contraposades des de la perspectiva económica.

Els canvis i els processos evolutius dins del terreny
econornic són avui dia extraordináriarnent intensos.
Difícilment podíem imaginar ara fa vint anys el fet de
pertanyer íntegrament a un mercat comú superior als
300 milions de consumidors potencials. Lárnbit de la
Unió Europea possibilita a les respectives empreses que
en formen part, l' opció de vendre els seus productes
més enlla dels límits tradicionalment establerts per les
fronteres polítiques, amb la mateixa facilitat amb que
poden fer la venda en el mateix país d' origen. Tot plegat
configura un nou entorn que obliga les diferents ern-
preses productives a reconfigurar els models o patrons
de funcionament estrategics, tot afegint un major grau
d'incerteses, pero també un major grau d' oportunitats.

El concepte clau que millor engloba el conjunt de
canvis d'aquest entorn es pot resumir amb les paraules
ja mítiques d'internacionalització económica. La inter-
nacionalització económica es concreta en el trencament
dels límits anteriorment establerts quant a la lliure mo-

bilitat de capitals, persones i mercaderies entre els dife-
rents paises. De la mateixa manera que alllarg del segle
XIX es van configurar mercats nacionals de diferents es-
tats que permeteren el posterior desenvolupament del
capitalisme =rnitjancant la creació d' espais més amplis
d' ordre nacional davan t els previs d' ordre regional-,
ara, a les acaballes del segle XX i com a culminació d'un
procés de maduració del capitalisme, s' estableix un nou
ordre de prioritats que es concreta en l' abolició de les
fronteres nacionals actual s per donar lloc als mercats
multinacionals.

Aquesta internacionalització económica es reflec-
teix, al meu entendre, en dos nivells concrets. En pri-
mer lloc, el creixent comer<;: exterior que es desenvolupa
des dels diferents paísos i, en segon lloc, l' existencia ca-
da vegada més habitual d'empreses multinacionals (des
del punt de vista d'on desenvolupen les activitats) i
d' empreses de propietat internacional (des del punt de
vista de qui n' ostenta la propierat).

*Ramon Roig

Bona part del comen; internacional es porta a terme a través deis porrs.

Les aportacions de Robert Reich (ministre de Tre-
ball del govern Clinton) són, en aquest sentit, prou sig-
nificatives. Lautor del llibre El trabajo de las naciones
apunta el procés iniciat, i difícilment reversible, cap a la
desaparició del concepte de productes, tecnologies i in-
dústries nacionals. En definitiva, s'anul-laran les fronte-
res econórniques. Lempresa Nestlé pot ser un bon
exemple del procés internacionalitzador. La citada em-
presa fou creada per Henri Nestlé l' any 1867 amb l' ob-
jectiu de fabricar una farina de llet per a infants, amb tal
nivell d'exit que I'any 1875 va haver de transformar
l'empresa en una societat anónima i ampliar la gamma
de productes amb el que es coneix com a llet condensa-
da. Lany 1905 es fusiona amb l'Anglo-Swiss Conden-
sed Milk Co., de nacionalitat nord-americana, que era,
alhora, la seva principal competidora. Actualment, la
perita empresa creada ara fa poc més de 125 anys prop
delllac Leman té 438 fabriques escampades en 63 pai-
sos deis cinc continents. Un percentatge inferior al 3%
de la facturació respon a les vendes realitzades a la ma-
teixa Suissa. Fins a quin punt podem continuar consi-
derant Nestlé una empresa genu'inament Suissa? Fins a
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quin punt té sentit parlar de nacionalitat en una empre-
sa d'aquestes característiques? Lúnic estereotip que pot
continuar relacionant Nesdé amb Suissa sera el desig de
no trencar la idea bucólica de vaques, prats verds i llet
fresca de la qual ha de sortir una excel-lent xocolata
(amb llet). Pero, aquells que furguin en l'interior de
l'organització podran comprovar com fa relativament
poc que l' empresa ha desplacat, en bloc, tot l' engranar-
ge xocolater a Anglaterra (investigació, desenvolupa-
ment de nous productes, etc.), oblidant-se totalment
del seu origen natal. Aquest desplacarnent respon al de-
sig d'aprofitar unes condicions de treball molt més fa-

vorables en aquest tercer país.
És dins d'aquesta tendencia que afirmacions de sig-

ne nacionalista i econórnic són fruit de situar els senti-
ments nacionalistes fora de lloc. Sentiments que es tras-
llueixen en editorials com ara la del diari Avui
(3-10-94), on es lamentava que empreses «genu'ina-
ment catalanes», com ara la Caixa d'Estalvis i Pensions
de Barcelona, adquireixin accions d' entitats financeres
espanyoles (adquisició del 3% de les accions de
Banesto), i que posteriorment es creguin en legitimació
de felicitar-se quan les inversions s' orienten cap al de-
senvolupament de gegants parcs ternátics (que no citaré
per no esgotar), aixo sí, ubicars a la nostra Catalunya.
Confondre l' autoafirmació nacional i el nacionalisme
econornic és un exercici poc hábil, Sobre aquest tipus
de confusió, Reich (1993, p. 299) apunta que «el na-
cionalisme [s'entén que se situa en el terreny econornic]
pot ser un sentiment perillós. El mateix principi d' «es-
tem tots junts en aixo», actitud que encoratja el sacrifici
rnutu dins una nació, facilment pot derivar en una polí-
tica xovinista, reaccionaria i agressiva a tot element es-
tranger».

El cas de Nestlé és evidentment paradigrnatic, junta-
ment amb els casos d'altres empreses tan ámpliament

conegudes com ara IBM, General Motors, Ford, Shell,
Exxon o Fujitsu. En un nivell inferior ens trobem un
bon grapat d' empreses que cada vegada s'inicien de for-
ma més amplia en la internacionalització de llurs activi-
tats econórniques i productives. Fins a quin punt els es-
tats centrals veuen amb bons ulls l' esmentat procés
internacionalitzador? Contradictoriament, els estats
centrals frenen la nova concepció mundial de l' eco no-
mia, de la mateixa manera que al segle XIX foren les re-
gions les que varen oposar-se al procés capitalista d' or-
dre nacional. El que d' antuvi foren resistencies en el pas

de mercats regionals a mercats d' estat, ara ho són en el
pas de mercats d' estat a mercats mundials.

Lesrnentat procés internacionalitzador té el seu su-
port en la idea, tan estesa actualment, del «lliure co-
rnerc». Lliure comer<;: que s'ha convertit en el leitmotiv
de qualsevol política económica progressista. Les raons
per les quals polítiques de lliure cornerc produeixen una
millora del benestar social comú foren identificades ja
per Adam Smith i David Ricardo, considerats els pares
de la ciencia económica. El primer va aportar la idea de
l' especialització com a metode de millora de la produc-
tivitar; el segon, la idea d'avantatge comparatiu, a partir
de la qual cadascú ha d' orientar-se cap a allo que, corn-
parativament, millor sap fer. Evidentment, l' especialit-
zació en la producció d'allo que cadascú millor sap fer
implica la necessitat d' entrar en un joc d'intercanvi que
ens faciliti altres productes als quals no ens hem dedi-
car. De la teoria ricardiana deriva el model de
Heckscher-Ohlin, els quals, a partir de la idea de neces-
sitat de comer<;: induída per l'avantatge cornparariu,
apunten quin sera aquest «comportament comercial»
entre paises dient que un país exportara aquells produc-
tes pels quals les dotacions inicials li'n possibilitin la
producció a un cost comparatiu inferior. En definitiva,
rnirjancant el lliure cornerc s'aconsegueixen nivells de
benestar social superiors en la mesura que s' optimitza la
utilització dels recursos productius existents.

Autors recents estan aportant, per contra, un nou
caire ideologic que sintonitza amb actituds altament
populistes. Ravi Batra, autor de La gran depresión de
1990 -best seller durant 52 setmanes en el mercat ame-
rid- i El mito del Libre Comercio, n' és un dels princi pals
ideolegs. Segons aquest autor, la principal font de pros-
peritat és la indústria, i no el cornerc, Per tant, el co-
merc exterior beneficia aquelles nacions que exporten
béns industrials i perjudica els paises que són rnajorita-
riament importadors. Aixó condueix l'autor a reclamar
un «proteccionisrne competitiu» que revitalitzi el teixit
industrial arnericá davant les economies industrials de
nova creació dels paises asiátics (Japó, Corea del Sud,
Taiwan, Hong Kong, Singapur i al tres) i dels paísos lla-

tinoamericans en vi es de desenvolupament. Aquesta
proposta ideológica pot derivar amb facilitat cap a acti-
tuds xenofobes envers els productes japonesos -en pri-

mer lloc- i productes estrangers en general -en segon
lloc-, actituds que la maquinaria cinematográfica ame-
ricana ja s' esta preocupant de transmetre. No es tracta
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pas d'una ideologia que puguem suposar que esta en
contradicció amb les aportacions d'Adam Smith i
David Ricardo. La proposta de Batra pren una orienta-
ció nacionalista (d' estar) contraria a qualsevol possibili-
tat de redistribució del benestar social, diferencial de
benestar que s'ha aconseguit gracies a la reduida activi-
tat comercial internacional. Benestar que ara, sota unes
condicions que afavoreixen nivells de comen;: molt su-
periors, entra en un procés de repartirnent tot ernpitjo-
rant les condicions de benestar ja assolides.
Redistribució del benestar molt més efectiva que qual-
sevol proposta del 0,7% del PIB.
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Multiculturalitat i
infermeria

El 1995 ha estat l'Any de la Tolerancia. Ser tolerant

en infermeria implica un repte: saber captar la

diferencia i ser capac de donar una atenció sensible

a aquesta diversitat.

Les caractenstlques social s actuals fan que per un
motiu o un altre sovint ens relacionem amb persones de
cultures diferents a la nostra. Aquesta relació sens dubte
no es viu sempre de la mateixa manera: amb massa íre-
qüencia es posen de manifest actituds d'inrolerancia, xe-
nofobia i racisme que contrasten amb al tres postures
que entenen aquesta relació com una oportunitat d' en-
riquiment per a ambdues parts, apreciant la diferencia
com un element positiu per a cadascuna de les dues cul-
tures en contacte.

Tenir una actitud de respecte davant les conviccions
dels altres quan són molt diferents de les nostres, és a dir,
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Es

El Dr. Lluís Mallart durant la conferencia que va fer als EUV
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ser rolerants, no sempre és faciL Com diu Josep M.
Espinas, «la perfecció és impossible, pero es tracta de re-
duir les nostres intolerancies a una dosi mínima, i rebai-
xar-ne el grau d'intensitat per tal que en comptes d'into-
leráncia puguem parlar de desacords, de diferencies de
visió o d'opinió».

És a partir del respecte i del coneixement de l'alrre
que el problema que planteja la confrontació quotidiana
amb la diferencia cultural podrá ser abordat des d'una
alrra óptica que la purament ernocenrrica, deixant de
considerar les peculiaritats del nostre propi grup etnic
com a apropiades per a la resta d' éssers humans.

Així, el Dr. Lluís Mallart;' a la conferencia que va
pron unciar a finals de l' any passat als EUV dirigida als
estudiants d'Infermeria, ens va ajudar a descobrir com
els sistemes d' organització social i de representació cul-
tural varien en les diferents cultures. Amb l' exemple dels
evuzok, un poble de la selva camerunesa on ell va portar
a terme un treball de camp, va anar destacant les di-
vergencies en aquells aspectes que des d'una postura et-
nocen trica es pot caure en l' error de considerar univer-
sals, com són ara la manera de concebre el cos humá, la
manera d' engendrar la persona o el concepte de salut-
rnalaltia.

Pel que fa a les representacions sobre el cos huma,
veiem que en totes les cultures els aspectes sirnbolics as-
sociats al cos són nombrosos. El cos hurná serveix de re-
ferent a l'hora de mesurar l'univers. Si ens deturem a
pensar en el que diem, queda ciar que per a establir rela-
cions ja sigui d' orde espacial, temporal, logic o essencial,
el nostre llenguatge és pie de metafores relacionades
amb el coso Parlem d'un home sense entranyes o sense
cor; si una persona parla massa diem que no té pels a la
llengua; tothorn sap qui és el cap de casa; si diem que
una cosa costa un ronyó o un ull de la cara, tothorn en-
tén que té un preu molt elevat; a les ciutats, les grans
avingudes són arteries i els jardins són pulmons; si una
persona té poca vergonya diem que té molta cara i si és
poc decidida o apática diem que no té sang a les venes;
les cadires tenen bracos i el mar i els rius també, i quan
algú té al costat una persona de la qual es pot refiar, diu
que és el seu brac dret.

Efectivament, sens fa molt difícil parlar de les coses
sense fer referencia al nostre propi cos. La manera de

1. L111fs Mallarr i Gllimcra. Dr. en ernologia i profcssor d'antropologia a la
Univcrsitar de París-Nan rerre. Actualrncnr és investigador a la Universirar

Rovira i Virgili de Tarragona.

pensar sobre el cos interactua amb la manera de conce-
bre la persona. El cos és un deis elements constitutius de
la persona. Bona part del món occidental parla de cos i
anima entenent-los com dos elements diferenciats de la
persona i qualifica les societats africanes d'animistes.
Pero estern segurs que el nostre concepte d'ánima és tan
universal per inventar aquest terrne per referir-nos a la
religió d'aquestes societats? En la seva manera de corice-
bre la persona hi ha algun element que correspongui al
nostre concepte d'anima?

Per comprendre el concepte de salut-malaltia entre
els evuzok o qualsevol altra societat, cal identificar quins
són els elements constitutius del cos huma, com s'han
concebut i de quina manera conflueixen en l' elaboració
d' aq uests conceptes.

En la nostra societat, la noció de persona ha incidit i
continua incidint en el concpete de salut i malaltia. Així,
quan parlem d'una malaltia mental situern la ment al
cap i popularment diem dels malalts mentals que estan
malament del cap. Segons els evuzok, la bogeria és una
malaltia del cor, per la senzilla raó que aquest órgan és
considerat la seu de l' enteniment. La manera de conce-
bre la persona és molt irnportant a I'hora de prendre po-
sicions davant de temes tan importants com ara l'avor-
tarnent, la inseminació artificial, l' eutanasia i altres.

Per a un cristia el cos esta destinar a ser el Temple de
l'Esperit Sant i l'anima és concebuda com una instancia
infosa per Déu en el moment de la concepció. Aquestes
premisses d' ordre Iilosofic o de la representació determi-
nen les posicions morals cristianes i etiques deis profes-
sionals de la medicina, La nostra manera de concebre la
persona no és universal, com tampoc no ho és la manera
de representar el cos ni el concepte de salut-rnalaltia.

Les infermeres sovint han de tenir cura de persones
de diferent origen etnic i sociaL Prendre l' opció de do-
nar una atenció individualitzada planteja, dones, al pro-
fessional d'infermeria el repte d'adquirir una sensibilitat
capa<;:de captar aquesta varietat i de desenvolupar les ha-
bilitats necessaries per poder donar res posta al problema

que representa la multiculturali-
tat en un sistema sanitari disse-
nyat per imposar un model parti-
cular de cultura entes com LA

CULTURA.

Teresa Lleopart
Professora del Departament
d'lnfermeria Médicoquirúrgica.
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Cooperació amb
Centramerica.
Practiques al Salvador

Durant el primer trimestre de I'any 1995, els Estudis

Universitaris de Vic, a través de l'Escola de Mestres,

han eixamplat l'árnblt d'actuacions. Sis estudiants

de I'especialitat d'Educació Especial idos professors

de I'Escola han participat en un projecte de coopera-

ció educativa a la República del Salvador. Aquesta és
una crónica de les seves vlvéncles.

No voldríem fer-vos perdre el temps en la lectura
de la relació d' activitats que hem realitzat, ni cansar-
vos amb parametres estadístics que defineixen la reali-
tat del país, ni amb detall s que suposen una postguer-
ra, ni amb les diferencies de valors que hi ha entre
aquella cultura respecte de la nostra. Tot aixo s'ha de
veure i viure. Volem aprofitar aquest espai per posar
sobre el paper els dubtes i les inseguretats que ens ha
generat l' experiencia i, al mate ix temps, exposar les
conclusions que n'hern tret, amb la finalitat d'animar-
vos perque, en la mesura de les vostres possibilitats,
participeu en projectes de cooperació. Com a mínim
us podem assegurar que la realitat de cada dia després
de tornar a casa sera ben diferent i que preocupacions
quotidianes actuals passaran a ser veritables anecdotes
sense més transcendencia.

Surts de casa amb molt de respecte. Vas a un país
subdesenvolupat on la miseria predomina en tots els
ambits i on la vida val molt poca cosa per no dir gens.
Tens una tranquil-litat inconscient. Hi vas com a ob-
servador i l' estada és curta. No pot passar res, tens l' es-
quena coberta.

Et trobes amb la realitat: gana, inseguretat, analfa-
betisme, repressió ... Convius amb la gent del país.
D'una banda a 1'altra del carrer travessen amb la ma
estesa per a encaixar-la amb la teva. Et porten a casa,
parlen, t'ensenyen i et donen. Et sap greu de ser com
ets, venir d' on véns i actuar com actues. Lamentes
l' egoisme d'haver pensat que hi vas com a simple ob-
servador iper només quatre dies. Voldries quedar-t'hi.

*Sebastia Riera
Cinto Torrents

L' experiencia al Salvador serveix per reafirmar el compromís de l'Escola de

Mestres amb el Tercer Món.

Ho rumies unes hores i a poc a poc vas paint la situa-
ció, et tornes a posar al teu lloc i tornes a acceptar-te.
Et promets a tu mateix que canviaras i que hi tornaras.

Situats en aquest punt, entres en una lluita contra
el temps (en clara contradicció amb el ritme de vida
d'aquelles latituds). Et falten hores per a viure la reali-
tat amb la máxima intensitat. Cal aprendre i informar-
se per poder-hi tornar amb totes les garanties. Et tor-
nes ulls i orelles.
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Topes amb la classe social alta que sembla estar -o
més ben dit, esta- al marge de la realitat de! país.
Habitatges protegits, vehicles indescriptibles, escoles
d' elit, barris independents ... Ho mires e! temps just i
te'n vas de pressa. No hi pots estar d'acord.

Connectes amb les classes baixes i vius la seva lluita
per afrontar la situació democraticarnent en contra de!
poder establert. T'identifiques amb e!ls. Series del seu
color. Viure I'exili de la vora i viure el retorn al país és
difícil d' explicar.

Hem passat a la vora d'explotadors que s'aproíiten

d'una má d' obra necessitada i molt barata. En situacions
difícils sempre n'hi ha uns quants que se'n beneficien.

Hem compartit e! temps amb representants de les
moltes ja famoses ONG. Al Salvador n'hi ha 740 rea-
litzant diferents projectes de cooperació. Quin món
aquest de les ONG! N'hem vist des d'ostentoses fins a
idealitzants, passant per defensores aferrissades de
llocs de treball. N'hi ha per a escriure un parell de vo-
lums d'enciclopedia. També hem compartit e! temps
amb uns quants idealistes catalans que creuen en
aquest país. S'hi aboquen tant com poden i hi deixen
tant com tenen.

El medi ambient es troba en un estat deplorable.
Fora de les grans ciutats, en e! que ells anomenen as-
sentaments, no hi ha cap dels serveis mínims i e! medi
natural, a causa de l'economia de subsistencia, ha des-
aparegut. La llenya és I'única font d' energia i així esta
e! que fins fa poc eren boscos tropicals. L'exercit gover-
namental no hi va arreglar gran cosa en provocar in-
cendis per facilitar la localització de la guerrilla.

1 que hem de dir de la universitat! N'hi ha més de
40 i apareixen i desapareixen amb una facilitat sorpre-
nent. En realitat només dues, la UES (pública) i la
UCA (jesuues), tenen una infraestructura i una orga-
nització estables. Comparar-les és parlar de dos mons
diferents. Vam tenir ocasió de coneixer amb profundi-
tat la primera, amb la qual vam centrar e!s punts basics
d'un conveni de col-laboració. La manca de material
de tot ripus, e!s salaris baixos i la mínima consideració
social de l' estament universi tari de! Salvador serveixen
per definir un col-lectiu amb molta voluntat de col-Ía-

boració i amb moltes ganes de rebre aportacions exte-
riors. El seu ritme de treball és tan diferent al nostre
que els contactes i la feina es fan rnolt feixucs. La in-
formalitat és una característica seva i es justifiquen

sempre amb la paraula «descoordinación» i proposant
després una «reprogramación» de! programa de tre-
ball. La manca de mitjans, com és ara e! telefon i les di-
ficultats econórniques que pateixen, e!s serveixen per
justificar que no comuniquin ajornaments de reu-
nions per causes plenament justificades. Des de l'opti-
ca catalana, esperar entre dues i tres hores per segona o
tercera vegada et treu de polleguera.

Ens deixem molres coses per a explicar. No hem
parlat d'analfabetisme, ni d'inseguretat ciutadana, ni
de trafic d'organs. Tampoc no hem analitzat l'expe-
riencia que han viscut e!s sis alumnes durant les set set-
manes de prariques. Ens deixem análisis relacionades
amb la cooperació internacional. Tindrem moltes oca-
sions per parlar de! 0,7% i d'altres qüestions, sobretot
perque hi hauran nous projectes a mig termini, i parlar
de cooperació, als Estudis Universitaris de Vic, esde-
vindra un fet habitual.

A curt termini, treballarem per organitzar una as-
sociació que canalitzi voluntats individuals i que sigui
capas; d' obtenir recursos per financar projectes de coo-
peració. Si aquest article serveix per a desvetllar in-
quietuds personals en alguns de vosaltres, d;narem
per bona l' experiencia i podrem dir que ha valgut la
pena viure-ho.

Sort n'hem tingut de! desfasament horari a I'hora
de tornar. Hem arribat molt «tocats» per l'experiencia
i els problemes físics derivats de! jet lag ens han servit
per justificar l'apatia que genera la disconformitat
amb e! tipus de vida de casa nostra. Esperem que re-
programar e! nostre ritme no ens comporti més temps
de! que és habitual en aquests casos.

El resum de l' activitat és que hem rebut (apres i vis-
cut) rnolt més que no pas hem pogut donar. Estem se-
gurs que és així com havia d' anar i que els fruits
d'aquesta estada es recolliran aviar.

Sebastlá Riera Cinto Torrents
Prafessars de l'Escola de Mestres
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Entrevista a Anna Camps

Ensenyar a escriure a. .......• .primaria I a
secundaria

Anna Camps i Mundó és catedrática de Dldáctlca de la

t.lengua del Departament de Dldáctlca de la Llengua i

la Literatura de la Universitat Autónoma de Barcelona.

A més de ser una autoritat en I'ensenyament de la

lIengua en general és una especialista en el tema

d'ensenyar a escriure. En aquesta entrevista

realitzada als EUV, on impartí el curset «Ensenyar a

escriure a primaria i a secundaria», organitzat pel

Departament de Filologia de I'Escola de Mestres,

Anna Camps fa una anállsl de les línies de treball

actuals i futures en la dldáctlca de la lIengua.

T'he sentit a dir més d'una vegada que estem en un
moment apassionant pel que fa l' ensenyament de la
llengua, per que?

EIs darrers anys, i parlo de més de cinquanta, han
vist desenvolupar-se molts camps de les ciencies que
tenen a veure amb la llengua i el seu ús, amb el desen-
volupament de la competencia lingüísticodiscursiva,
amb la relació entre el pensament i elllenguatge, etc.
Tot el ventall de ciencies delllenguatge, de camps di fe-
rents de la psicologia i de la sociologia que s'han inte-
ressat per l' esrudi de la llengua han perrnes que madu-
rés un nou camp de recerca centrat primordialment en
els aspectes relacionats amb l'ensenyament i l' apre-
nentatge de les llengües a l' escola. Pero el més interes-
sant de tot és que s'ha posat en evidencia que aquest
ensenyament no es pot fonamentar en 1'aplicació dels
coneixements elaborats per aquestes diverses ciencies,
Per saber de quina manera s'apren llengua a 1'escola,
quins són els continguts que s'hi han d' ensenyar, quins
procediments hi contribueixen millor, etc., cal desen-
volupar una recerca centrada en I'ensenyament i apre-
nentatge de la llengua, una recerca que permeti la in-
novació reflexiva i que té com a punt de partida el

*Assumpta Fargas

Anna Camps éscatedrática de Didactica de la Llengua
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treball a les aules, els protagonistes del qual són, sens
dubte, els nens i nenes, els nois i noies i els professors i
professores, implicats tots ells en la millora del conei-
xement de les llengües i del seu ús. De fet estem veient
néixer un camp específic de recerca que potser ha estat
considerat fins fa ben poc un camp d' aplicació practi-
ca d' altres sabers i que ara pren protagonisme i especi-
ficitat. Em refereixo a la didáctica de la llengua. 1 dic
que l' ensenyament de la llengua és apassionant per-
que, malgrat les dificultats que té el coneixement en
aquest camp, els instruments de que disposem perme-
ten plantejar amb més amplitud alguns dels objectius
que sempre ha tingut 1'escola, especialment en els ni-
vells obligaroris, que són ensenyar a escriure, llegir,
parlar i escoltar, és a dir, a usar la llengua en la diversi-
tat de situacions que la vida cultural i social requereix.

Segons el teu criteri, quines millo res pot suposar l'ac-
tual reforma del sistema educatiu pel que fa a l' ense-
nyament de la llengua en concret?

En la meva opinió els dissenys curriculars diversos
han tingur 1'encert de formular com a objectius basics
de llengua per a l' ensenyament obligatori els que fan
referencia a les funcions de la llengua com a instru-
ment de comunicació i com a instrument de represen-
tació del món, de coneixement. Aquest punt de parti-
da, si entre tots en som capacros, pot portar a articular
programacions de centre i de classe que permetin do-
nar un espai més gran al desenvolupament de les acti-
vitats d'ús de la llengua i dels procediments complexos
que impliquen. Hem de tenir molt clar, pero, que es
tracta d' avancrar a partir d' anar investigant com inci-
deixen els coneixements específics en el progrés de la
competencia oral i escrita de 1'alumnat. Tot aixo exi-
geix una aposta important per un model de formació
del professorat orientat a la tasca en els centres en que
s'interrelacionin formació, innovació i recerca en l' en-
senyament i aprenentatge de la llengua.

Quina és la situació actual pel que fa a les capacitats
lingüístiques i didáctiques dels alumnes de les esco-
les de mestres? Com valores els nous plans d' estudis i
les noves especialitats a la carrera de Magisteri?

Aquesta és una pregunta complexa que no té res-
posta facil. Avaluar les capacitats 1ingüístiques dels es-

tudiants de Magisteri es fa difícil en la situació de can-
vi en el coneixement de la llengua (o de les llengües)
que s'esta produint en el nostre país. En el moment ac-
tual es pot constatar que en alguns aspectes el coneixe-
ment de la llengua catalana escrita, per exemp1e, és su-
perior al que tenien la mitjana d' estudiants fa uns
anys. També hi ha més nois i noies que saben parlar en
catalá, Pero l' extensió del coneixement no vol dir ne-
cessariament l' extensió de l'ús. D' altra banda, els pro-
b1emes de llengua oral, especia1ment de tipus fonetic i
gramatical, que tenen els estudiants de Magisteri són
els que es constaten en la majoria de joves que no te-
nen el catala com a llengua familiar. El problema espe-
cífic en la formació de mestres és la manca de recursos
(professorat i, sobretot, ternps) per abordar a les esco-
les de mes tres l' ensenyament de la llengua oral a nois i
noies per a1s qua1s la llengua sera un dels instruments
principa1s en la seva vida professiona1 i que en seran
model per a1s nens i les nenes a les esco1es. Altres pro-
b1emes que s'observen són comuns a totes les llengües:
la dificultar, per exemp1e, en l'ús formal de la llengua
escrita, resultat, segurament, de les característiques
dels estudis de llengua a l' escola primaria i secundaria,
que, sovint, no han donat prioritat al desenvolupa-
ment de les habilitats lingüístiques de comprensió i
producció oral i escrita, i també, probablement, dels
models orals formals dels mitjans de comunicació.

Els plans d' estudis actuals tenen molts problemes
per a la formació del professorat. Crec que el model
actual d' assignatures semestrals o quadrimestrals esta
pensat a partir d' algunes carreres de ciencies o de lle-
tres tradicionals, pero no s'adequa a una formació de
tipus professional com és ara la de Magisteri. La for-
mació del professorat hauria de tenir com a punt d' ar-
ticulació la practica, entorn de la qual s'haurien de po-
der seleccionar els coneixements per analitzar aquesta
practica i poder-la dur endavant. Per tant, interrela-
ció, visió global, i no 1'aromització i la parcel-lació que
caracteritzen els plans actuals. Haig de dir, de rota ma-
nera, que no sóc gaire optimista de cara al fu tu r. Les-
tructura de la universitat, una mica rígida, dificultara
una revisió a fons dels plans d' estudis actuals. D' altra
banda, m'hauria semblat molt convenient de donar a
aquests estudis el nivell i la durada de les llicenciatures
(quatre anys).
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Quin és el teu camp de recerca prioritari en aquest
moment? En que estas treballant?

El camp de recerca a que rn'he dedicat en els darrers
temps és el de l'ensenyament i aprenentatge de la llen-
gua escrita, principalment de la producció. En el mo-
ment actual el meu interés prioritari se centra en l'ava-
luació de la composició escrita, entenent que
I'avaluació ha de ser un component del procés d'en-
senyament i aprenentatge i no només la valoració final
del trebal!. En l'aprenentatge de la composició escrita
aquesta avaluació es troba inserida en el procés de pro-
ducció i té com a objectiu que les i els estudiants
aprenguin a avaluar el seu propi procés d' escriptura,
els esborranys que van produint i els textos resultat de
tot el procés. De tota manera m'agradaria dir que en
l'ensenyament de la llengua, quan s'aprofundeix en un
aspecte, es posa de manifest la interrelació de totes les
habilitats lingüístiques. Així, investigant sobre l'apre-
nentatge de la composició escrita es constata la funció

que hi té la lectura, que escriure és també un camí per
aprendre a llegir, que per aprendre a escriure cal parlar
molt, amb el professor o professora i amb els corn-
panys, que cal buscar informació de fonts escrites o
orals, etc. Si penséssim en la complexitat d'alguns usos
orals formals, com ara una conferencia, un discurs,
etc., ens adonaríem de la quantitat de llengua escrita
que hi ha al darrere. Amb aixo vull dir que centrar-se
en un camp de la recerca en didáctica de la llengua, en
lloc de tancar la visió permet aprofundir en la riquesa
de les activirats discursives i fa patent la necessitat d'un
enfocament global de l'ensenyament de la llengua.

Acabes de publicar un llibre, L'ensenyament de la
composició escrita. Que diries que aporta de nou en
aquest camp?

El tema delllibre, l'ensenyament de la composició
escrita, ja cornenca a tenir forca bibliografia al nostre
país. Potser en destacaria dos aspectes que crec que po-
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den enriquir aquest panorama. En primer lloc, vol
oferir una visió de la diversitat dels estudis que s'han
interessat per les característiques i pels processos de
producció de la llengua escrita i pel seu aprenentatge i
vol mostrar la complexitat d'aquests processos i la in-
terrelació que hi ha entre ells. Coneixer-los pot ser útil
a l'hora de programar els continguts procedimentals i
conceptuals de l'ensenyament de la redacció. En segon
lloc, vol oferir un marc per a dur a terme practiques
innovadores d' ensenyament de la redacció i també per
desenvolupar la recerca en aquest campo De fet, els
professors i professores de llengua són els que han de
dir que els aporta realment el treball, fet, aixo sí, des de
l' escola, pensant sempre en la practica escolar.

Quins projectes tens a curt i llarg termini a nivell in-
dividual, de grup, de departament, etc.?

Afortunadament el treball sobre l' ensenyament de
la llengua en que estic immersa no és individual, sinó
fruit del treball d'equip d'un grup nombrós de profes-
sores i professors del departament de Didáctica de la
Llengua i la Literatura de la Universitat Autónoma de
Barcelona. De moment, continuem treballant en l' en-
senyament de la llengua escrita, tot i que es van diver-
sificant els aspectes sobre els quals duem a terme recer-
ques específiques, Naturalment, els treballs de recerca
incideixen, almenys aquesta és la nostra intenció, en la
millora de la formació del professorat de primaria, que
ha estat sempre la funció dels professors del nostre de-
partament, i ara en la del professorat de secundaria,
que haura de seguir una formació professional especí-
fica a la universitat. Voldríem també tirar endavant un
doctorat en Didáctica de la Llengua i la Literatura per
facilitar la consolidació de línies de recerca en aquest
campo Ja veieu que de projectes no en falten i de feina a
fer entre tots tampoco

Per on creus que hauria d'anar la recerca en didáctica
de la llengua?

Les necessitats d'investigació sobre l' ensenyament i
aprenentatge de la llengua són tantes que és difícil de
dir per on s'hauria d' anar prioritáriament, De 1'única
cosa que estic segura és de la necessitat de línies de re-
cerca que donin coherencia al treball que es faci i que
permetin relacionar els resultats dels diferents treballs.

A més, cal que la recerca en aquest camp no es tanqui a
la universitat sinó que parteixi de l' observació i l' análi-
si de les situacions reals d' ensenyament i aprenentatge.
Jo crec que s'hauria de tendir a formar equips interdis-
ciplinaris en que s'integressin professors i investiga-
dors i que s'hauria de fer una recerca més lligada a la
formació i, per descomptat, com deia abans, una for-
mació més lligada a la recerca.

Assumpta Fargas
Professora del Departament de
Filologia de l'Escola de Mestres
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Dades sobre la
matriculació
del curs 1995-1996

La informatització de la matrícula del curs 1995-96

ha fet possible que ja es puguin saber les dades

definitives sobre I'alumnat deis EUV. A partir

d'aquestes dades, acabades de sortir del forn, hem

elaborat uns grañcs amb les informacions següents:

alumnes matriculats a cada centre, procedencia

geográfica deis alumnes i població estudiantil segons

el sexe.

Alumnes matriculats als EUV

Escola de Mestres .

Educació Especial .

Educació Infantil .

Llengua Estrangera .

Educació Primaria .

Pla vell .

Escola d'Infermeria .

Escola d'Empresarials 1.405

Pla vello 96

Escola Politecnica.........................................................828

Agronomia.................................................................274

Informática :.................. 208

Telecomunicacions................................................ 250

Pla vell..........................................................................96

Facultar de Traducció i Interpretació................. 253

Total EUV 3.442

618

185

144

95
192

2

338

Estudiants deis EUV segons el sexe

800

700

600

500 ........... 553

400

300

200

100

o
Mestres

Alumnes deis EUV

Empresarials Infermeria Politécnica Trad. i Interp.

215
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Procedencia geograflca

Comarques Núm. % Comarques Núm. %

Alacant 1 0,02 Madrid 1 0,02
Alava 1 0,02 Maresme 141 4,09
AltCamp 7 0,2 Montsia 10 0,29
Alt Emporda 36 1,04 Noguera 5 0,14
Alt Periedes 12 0,34 Osca 2 0,06
Alt Urgell 13 0,37 Osona 779 22,63
Alta Ribagorca 1 0,02 Oviedo 1 0,02
Andorra 7 0,2 Pallars jussa 5 0,14
Anoia 25 0,72 Palmas, las 1 0,02
Austria 1 0,02 Pla d'Urgell 8 0,23
Bages 174 5,05 Pla de l'Estany 15 0,43
BaixCamp 16 0,46 Pontevedra 1 0,02
Baix Ebre 15 0,43 Priorat 1 0,02
Baix Emporda 30 0,87 Ribera d'Ebre 2 0,02
Baix Llobregat 107 3,1 Ripolles 98 2,84
Baix Penedes 5 0,14 Segarra 4 0,11
Balears 44 1,27 Segria 25 0,72
Barcelonés 969 28,15 Selva, la 47 1,36
Bergueda 50 1,45 Solsones 6 0,17
Castelló 6 0,17 Tarragones 29 0,84
Cerdanya 21 0,61 Terol 1 0,02
Conca de Barbera 2 0,05 Terra Alta 2 0,05
Coruña, la 1 0,02 Urgell 3 0,08
Garraf 7 0,2 Vall d'Aran 2 0,05
Garrigues 2 0,05 Valles Occidental 222 6,44
Garrotxa 42 1,22 Valles Oriental 356 10,34
Girones 79 2,29
Guipúscoa 1 0,02 TOTAL 3.442

Principals comarques
• Barcelonés

• Osona

• Valles Oriental

• Valles Occidental
Altres 18,12% 28,1% Barcelonés

Girones 2,29%

Ripolles 2,84%

Baix lIobregat 3,1%

Maresme 4,09%

• Bages

• Maresme

O Baix Llobregat

O RipollesBages 5,05%

o Gironés

O Altres

22,63% Osona
Valles Occidental 6,44%

Valles Oriental 10,34%
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El personal de Serveis de I'edifici A
Al Miramarges ja tenim el costum de dedicar una secció a totes les persones que exerceixen la seva

activitat professional als EUV. Aquesta vegada ha tocat el torn als serveis d'Administració, Secretaria

general, Secretaria de Direcció general i Recepció.

Administradors

Jaume Puntí
Administrador general

Joan Lagunas
Admin. gral. adjunr

Administració general

Comptabilitat de la Fundació Universitaria Balmes

Anrónia Martín

Alícia Camps

Merce Gascó

Tresoreria

Joaquim López

M. Rosa Quintana

Recursos Humans

Berta Sala

Eumo Editorial

NúriaArumÍ

Núria Roca

Eumo Grafic

ManoliOlmo

Col·laboradores

lmma Vera Monica Vázquez
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Secretaria
general

Responsables de
les secretaries
deis centres

Col·laboradors

Secretaria de
Direcció general

Recepció

Montserrat Vilalta
Secretaria general

Marisa Costa

Montscrrat Andreu

Merce Rocafiguera

Montse Mundó

Agries Morató
Cap de Secretaria general

Esther Caja

Marina López

Eva Arau

N úria Anglada

lmma Puig

Jordi Tuneu
Tecnic inforrnátic

DolorsRuiz

Elisabet Vila

Menrxu Hernández

31



Miramarges, novembre 1995 Novetats editorials

Diccionari deIs mitjans
audiovisuals
Miquel Pérez

Vic: Eumo Editorial, 1995

Els mitjans audiovisuals han esdevingut en els dar-
rers anys un vehicle de comunicació extraordinario
Han ampliat considerablement la capacitat d'accés a la
informació, pero també han modificar la manera com
la rebem i l' analitzem i, fins i tot, han modelat els nos-
tres habits particulars i han creat nous comportaments
socials.

Levolució d'aquests mitjans ha conjugat dos feno-
mens aparentment oposats: la sofisticació i l'elevat
cost de la seva tecnologia i la popularització social.
Tots dos fenornens s'inscriuen en la lógica de les socie-
tats postindustrials, en la mesura que la capacitat tec-
nologica es concentra en poques mans i, en canvi, es
difonen i popularitzen més massivament els seus pro-
ductes, idees i efectes.

Els esrudis i la investigació terrninológics són una
activitat fonamental per a coneixer en profunditat una
ciencia o activitat especialitzada. Aquest Diccionari
dels mitjans audiovisuals vol ser un primer pas dels es-
tudis rerminologics en aquest camp en catala. Planteja
com a novetat la presentació dels diversos mitjans (fo-
rografia, cinema, televisió i video) en un marc inte-
grat, i, arnés, ho fa en una llengua tradicionalment
allunyada de les aportacions en el camp de les recnolo-
gies de la comunicació. Hi trobareu cap a mil quatre-
centes entrades relatives als elements tecnologics dels
principals mitjans audiovisuals, amb les equivalencies
en castellá i angles i la seva definició. Es completa amb
dos glossaris castellá-catala i angles-carala, que ajuden
a localitzar les entrades quan la consulta es fa des d'al-
guna d' aquestes dues llengües, i una completa biblio-
grafia sobre el tema.

La pretensió d' aquest diccionari és que sigui útil a
rota persona interessada en aquests mitjans: estu-
diants, mesrres i professors dels diferents nivells de
l'ensenyament secundari, els primers cursos de l'en-
senyament superior, els estudiants de ciencies de la co-

* Eumo Editorial

Diccionari
deis mitjans
audiovisuals
Miquel Pérez Mas

Eumo Editorial I Programa de Mitjans Audiovisuals

municació, les escoles de mes tres o altres tipus d'en-
senyaments que tinguin un contacte més o menys es-
tret amb aquestes tecnologies. Per aixo, sovint s'ha
ampliar la definició estricta de cada entrada amb in-
formació complementaria i, arnés, hi ha un teixit de
remissions indirectes que permeten seguir un itinerari
que complementa la informació de cada entrada.

Eumo Editorial
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