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1. Motivacio

La idea de valorar I'estat del catala a les cicncies de la salut neix de la preocupaciu

del pohre , per no dir nul , coneixement del catala cientific cntre els universitaris i per la

inexistcncia , es clar , d'un treball clue objectives aixo en algun sentit.

Cal dir, it mcs a mcs, quc trehalls sohre I ' estat de la Ilengua catalana a les

universitats hasats en lades objectives tampoc no n'hem trohats. Tots fan refercncia a

I'us del catala i en qualsevol cas si aquest es creu ho o dolent es sempre des d'un punt

de vista suhjcctiu.

Tanmateix , tampoc l'amhit on voliem moure ' ns no cs pales en cap estudi: cls

territoris do parla catalana. Val a dir, pet-6, que queden exclosos del nostre trehall les

terres on el catala no Os present a la universitat.

2. Els objectius a assolir

F_Is primers son de seguida clars. L'analisi del nivell dc catala suhjcctiu (aquell que

es creu que es te) versus I'objectiu (I'ohtingut al nostre test) i el nivell de catala

cientific. D'altra Banda pero, no volem deixar de valorar la influcncia de 1'idionia d'us

familiar sohre I'expressib escrita i, tambe, 1'interes que existeix per la consulta pel clue

fa als duhtcs cientifico-linguistics, aixi corn la influcncia del tipus de consulta utilitzada

sohre el nivell de catala cientific.



3.

3.1. L'avalua66 del catala no cientific

is evident que on hon nivrll de catala cientific ha d'anar inexcusahlement unit a un

hon nivrll de granuatica catalana. Aquesta hipbtcsi pet-6, no es pot obviar i portar a

terme un estudi nomes amh preguntes d'eleccio multiple sense avaluar altres aspectes

do la g!-.,matica catalana tan importants com I'apostrofacio, els pronoms o la derivacio

verbal.

Cot Irariament a la prova de catala cientific, la de no cientific ens suposa nlenys

dificul „t d'elaboracio, puix que exisleixen diferents institucions amh giiestionaris per a

la cal ii raci(l de nivells.

Aixi, doncs, la part d'enquesta corresponent al catala gramatical inclou una prova a

la qual tambe s'hi sotmeten cis aspirants als cursor B, C o D de catala i cs assessorada

pel Consorci per a la Normal it/ado Linguistica, entitat que cavalca entre la Cencralitat

de Catalunya i cis ajuntaments. La prova perb, i sempre amh Ilur assessoramcnt,

I'amotllem a la nostra enqucsta pcrquc, malgrat esser conscients de I'objectivitat, cal

que ho sigucm Lambe de la fiahilitat, coca del tot renyida amb un test IIarg i fcixuc do

contestar. Aleshores, hem reduit en numero cis exercicis del mateix tipus i suprimim la

part referent a la redaccio d'un text.

3.2. L'avaluaci6 del catala cientific

El primer que pensem cs unit analisi de la terminologia. Tanmateix, i colt he diu cl

Dr. Oriol Casassas, saber que la dcrivacio adjectival de caqucxia es fa en -cctic, no en

-cxic com molts pensariem, ja no cis estrictament tcrminologia sine clue, diguem-ne,

trepija cl camp do fa gramatica.

Per tart, som conscients due la prova ha d'incloure uns itemS en cis quail Cl pal-any

no sigui nomes terminolbgic, sing tamhc ortografic o morfolbgic.

Pct que fa al tipus de prova, ens decidim pel test d'elecci() multiple amh quatre

respostes possibies. No optem per una cinquena pel complicat que resulta trohar-ne una

mcs que Sigui prow possible pcrquc l'estudiant no I'exclogui ja d'entrada.

Centrant-nos mcs, es a dir, preguntant-nos quins mots son examinables, a quin nivrll

situem la prova, I'opcio que crciem mcs Ibgica cs dissenyar un test que passarem a un

grup pilot que ens ha de marcar les directrius de I'enquesta definitiva. No voldriem

caure en 1'crror de situar tots elS estudiants per sofa (l'un liven, ara per ara inassolihie, i

no poder-los classificar en, per sohre o per sota d'un nivell de catala cientific real.

Conscicnts del poc concixement en linguistica cientifica, el grup pilot escoliit cs Cl

de la unitat docent de St. Pau de la Facultat de Medicina de la Universitat Autbnoma de

Barcelona ei qual, hasant-nos en Cl trehall El catala a I'ensenvament dc la metho ina a
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Catalanva, realitzat I'any 1986 pci grup de JOVentut, Mcdiques encap4alat per Ernest

Sarrias, concfou que cs Cl centre en Cl qual mes classes es rehen en catala.

his resultats no names son preocupants, sino decepcionants. La not,[ mitjana leis 44

enquestats es do 3,4 sohre 10, pen) es que, a mcs a mes, per exemple, nomcs 7 responen

correctament al primer item, saher la forma correeta d'escriure el derma, tot i tenn- en

compte que Cl mot forma part is del vocahulari de hatxillerat.

El pas seghent, dunes, ha estat fcr el disseny d'un test definitiu, gaircb6 radiant

entre cl quc scrien paraules cicntifiques i paraules d'us normal, tamhc emprades en ci

Ilenguatge eientIlic.

3.2. L'avaluacV) de I'enquesta

Busquem 1'assessorament per part del Cabinet "I'cenico-pedagogic de is i•acultat do

Mcdicina dc la Univcrsitat Autunoma de Barcelona per tat, sobretot, d'estar segurs de

Icr servir una eina de trehall valida per a is valoracio dels nostrcs ohjectius.

Ja un cop passada I'enquesta, Cl mateix Cabinet ens ha assessorat pel quc fa al tracte

estadistic

Rcsultats:

Nomhrc d'enqucstes 309

DistrihuciO per sexes fcmeni 421%

masculi 58%r

Tipus pohlaciO: Alumnes universitaris 5c curs de

Ilcngua i cultura catalanes.

Univcrsitats: Universitat d'Alacant

Universitat Aut6noma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat de Girona

Universitat do lcs Illes Balears

Universitat dc Lleida

Universitat Rovira i Virgili

Univcrsitat de Valencia

I . Idionics parlats a casa:

Catala 61%

Castella 31,3%

AmhdOs 7%

Idiomcs escrits a la facultat:

Catala 40%

Castella 30%r

Amhd(s 301

hiologia i medicina. T---res dc
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8. No hi ha cap difercncia significativa entre cis grups de les diferents universitats.

Hem de tcnir present, perb, la motivaci6 a I'hora de contestar I'enquesta, suposadament

major a les persones que utilitzen el catala.

9. Hem de destacar I'aftissim nivell de comprensi6 clue es considera ho o molt ho en

mcs d'un 95G/c.

10. El grup de pohlaci6 que utilitza com a consulta el Diccionari Enciclopcdic de

Medicina to un nivell de catala superior pel que fa a la prova de catala cientific. Aquesta

superioritat per, no ha d'esser deguda for4osamcnt a la utilitzaci6 d'aquesta cina.

D'altra handa, el nomhre de Ilibres coneguts pels estudiants de ci&ncies de la saint 6s

molt reduit en relaci6 al nomhre total d'obres publicades.

Conclusio

A la majoria de pohlaci6 podriem considerar que la valoraci6 del nivell de domini dc

la Ilengua guarda relaci6 amh cl domini clue en realitat es te. Es per aixb que, a titol

aproximatiu, ens sembla suficient per concixer el nivell de domini d'una pohlaci6 la

utilitzaci6 de les enquestes classiques (suhjectives). No hem d'ohlidar perb, que un

major estudi de les dades que disposem ens mostraria (possiblement) que el fet que la

majoria de la pohlaci6 es trohi en un nivell acceptable (881/c) fa que els valors extrems

quedin cncoherts.

D'altra handa, la utilitzaci6 del catala coin a Ilengua de trehall, aixi com la de Ilibres

do consulta, millora el nivell general de concixement.

Per tot aixb, creiem necessari fomentar la divulgaci6 de les publicacions i els Roes

de consulta en catala. Aixi, els autors d'aquesta comunicaci6 hem intentat fer un recull

tan ampli cone ens ha estat possible de Ies adreces d'interes que I'Associaci6 Estudiants

de Cicncies de la Saint publicara en forma de triptic. D'altra banda, exhortem les

autoritats competents a crcar una base de dades de totes les publicacions cientifiques

fetes en catala, sigui quina sigui la seva procedencia.
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