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" E n la fèr t i l , r i c a e d e l i t o s a i l l a 
d ' A n g l a t e r r a . . ." 

ELS ESTUDIS DE 
CATALÀ A LA GRAN 
BRETANYA 

"En la fèrtil, rica e delitosa illa d'Anglaterra habitava un cavaller valentíssim, no
ble de llinatge e molt més de virtuts, lo qual per la sua gran saviesa e alt enginy havia 
servit per llong temps l'art de cavalleria ab grandíssima honor, la fama del qual en lo 
món molt triümfava, nomenat lo comte Guillem de Varoic."' 

Pere Santandreu 
Universitat de les Illes Balears. University of Sheffield. 

Els inicis 

Quan a finals del segle XV es publica

va a València la novel·la Tirant lo Blanc, 

Joanot Martorell i Martí Joan de Galba, els 

seus autors, qualifiquen Anglaterra d'illa 

fèrtil, rica i delitosa. En aquest cas, no es 

tracta de cap fet transcendental, ja que els 

episodis del Tirant lo Blanc a Anglaterra 

no fan més que continuar amb la tradició 

d'intercanvi cultural que existia entre els 

països europeus durant tota l'edat Mitjana. 

Justament, també a finals del segle XV, 

William Caxton, considerat l'introductor de 

la impremta a Anglaterra, tradueix el Lli

bre de l'orde de cavalleria a l'anglès 

(1478) 2, i, per tant, Ramon Llull, pater 

patriae, esdevé un dels primers escriptors 

traduïts i duts a la impremta anglesa. 

En aquest sentit, les relacions culturals 

entre els Països de la Corona d'Aragó i 

Anglaterra havien estathistòricament regu

lars i constants. Més endavant, tanmateix, 

la Corona d'Aragó entra en l'òrbita de po

der de Castella i, evidentment, quan al se

gle XVIII desapareixen les lleis pròpies i 

s'hi instaura el Decret de Nova Planta, to

tes les relacions dels països de parla cata

lana amb l'exterior hauran de passar forço

sament pel filtre castellà. Cal recordar que 

a la decadència política li segueix una de

cadència cultural, que no canvia de rumb 

fins a la primera meitat del segle XIX, amb 

la irrupció del moviment artístic de la Re

naixença. 
Es, també, al segle XIX, quan els més 

eminents filòlegs alemanys, espanyols, fran

cesos i italians (Francesc Camboliu, Adolf 

Helfferich, José Amador de los Ríos, 

Marcelino Menéndez y Pelayo, Enrico 

Cardona, Otto Denk, Alfred Morel-Fatio) 

s'interessen vivament per la llengua cata

lana i n'inauguren el seu estudi científic 

dins el camp de la romanística. Tanmateix, 

però, si el segle XIX havia suposat l'inici 

de l'interès científic de la llengua i literatu

ra catalanes, és al segle XX quan la inclu

sió d'assignatures de temàtica catalana es 

manifesta de forma ben visible i definitiva 

a les universitats europees. L'any 1906 se 

celebra a Barcelona el Primer Congrés In

ternacional de la Llengua Catalana, en el 

qual un mallorquí, mossèn Antoni Maria 

Alcover, recopilador de les Rondalles Ma

llorquines i iniciador de la vasta obra del 

Diccionari Català-Valencià-Balear, té un 
paper fonamental. En aquest congrés hi 

participa una nodrida representació d'eru

dits estrangers, que esdevindran els espe

cialistes de català a les universitats europe

es. Ben aviat, de fet, començarem a veu

re'n els fruits. Tant és així que a la Revue 

Hispanique francesa apareixen articles de

dicats a la cultura dels Països Catalans; a 

Itàlia, Arturo Farinelli, Ezio Levi i Bernardo 

Sanvisenti posen en marxa els cursos de 

català; Bernhard Schàdel, que havia estat 

mestre de mossèn Alcover, l'any 1925 in

trodueix cursos de cultura catalana a la uni

versitat alemanya d'Hamburg; i Edgar 

Allison Peers inaugura la catalanística bri

tànica quan el 1920 es crea la primera càte

dra de castellà a la universitat de Liverpool. 

Aquest investigador va dedicar part de la 

seva recerca a aprofundir els seus coneixe

ments de literatura medieval. I va ser per 

aquest camí fascinant de la història i del 

passat que va arribar a la gran figura de la 

nostra literatura: RamonLlull. ElDr Allison 

Peers va quedar com a encantat amb aquest 

escriptor nascut a Mallorca devers l'any 

123 2 i mort potser màrtir vuitanta anys més 

tard. 

La dictadura del general Franco 

Veiem, per tant, que durant els anys de 

la segona República espanyola (1931-1936) 

els estudis de llengua i cultura catalanes 

s'han anat introduint de manera progressi

va a les universitats. Tanmateix, però, el 

terrabastall que va causar la guerra civil i 

la posterior implantació de la dictadura del 

general Franco varen suposar la prohibició 

de qualsevol manifestació cultural que no 

s'expressàs en castellà. Mentre la dictadu

ra militar bandejava de la vida pública la 

cultura catalana, aquesta era valorada a l'es

tranger3. Concretament a la Gran Bretanya, 

podem parlar de tres centres importants 

d'estudi: la universitat de Liverpool i el Dr 

Allison Peers, la universitat de Belfast amb 

el professor Gonzàlez Llubera, i la univer

sitat de Cambridge entorn del professor 

Josep M. Batista i Roca. 

En moltes ocasions, els estudis de cata

là s'inclouen dins la branca de llengües ro

màniques; ara bé, en el cas del Regne Unit, 

és el departament d'estudis hispànics el que 
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sol englobar els estudis de castellà, de por

tuguès i de català. Per tant, quan es fa refe

rència als estudis hispànics es vol comuni

car la idea de globalitat o complexitat pe

ninsular. En aquest sentit, les disciplines 

hispàniques abracen l'estudi de les mani

festacions culturals produïdes dins el do

mini lingüistic del portuguès o del castellà 

—tant peninsular com americà—, i del ca

talà. Com que a la Gran Bretanya el siste

ma universitari és prou flexible un estudi

ant pot accedir als cursos de llengua o lite

ratura catalana des de carreres diferents 

(literatura anglesa o economia, per exem

ple). Normalment, però, són els alum

nes que segueixen la titulació d'estudis 

hispànics els que trien l'opció de català. 

Seguint, doncs, la tendència de con

siderar la península Ibèrica no com un 

tot homogeni sinó com un grup de po

bles i cultures semblants i distintes al

hora, després de la guerra civil, quan les 

diverses llengües de l'estat espanyol, lle

vat del castellà, eren prohibides, a 

Anglaterra es continua el seu estudi. Pre

cisament, l'any 1954 es funda YAnglo-

Catalan Society, o societat anglo-cata-

lana que agrupa una comunitat d'estu

diosos dispersos geogràficament arreu 

del Regne Unit. En paraules del Dr Alan 

Yates, "la fundació de l'associació va 

confirmar i estabilitzar l'estatus del ca

talà dins el món acadèmic britànic, en 

un període en què la llengua i la cultura 

catalanes patien in situ la més dura re

pressió"4. L'objectiu que actualment la 

societat s'imposa és el de promoure el 

coneixement i l'estudi de la cultura ca

talana a la Gran Bretanya, i d'estimular 

les relacions culturals entre els països de 

parla catalana i la Gran Bretanya. Anual

ment, se celebra una conferència que té lloc 

successivament a diverses universitats bri

tàniques, en què es tracten diversos aspec

tes de la cultura dels Països Catalans — 

història, música, art, literatura, llengua, 

etc...—5. El 1980, T Anglo-Catalan Society 

va iniciar una col·lecció pròpia de publica

cions —VAnglo-Catalan Society Occasio-

nal Publications—, adreçades tant a estu

diosos com al gran públic, en les quals són 

analitzats els temes de més relleu de la nos

tra cultura. Per altra banda, i amb la inten

ció d'incentivar la recerca, l'Anglo-Catalan 

Society convoca anualment algunes beques 

i borses d'estudi, que faciliten el desplaça

ment dels investigadors"6. Com a reconei

xement a la tasca de divulgació científica 

que l'associació ha dut a terme, li han estat 

concedits el Premi Ramon Z/w// (1986) i la 

Creu de Sant Jordi (1992). 

Més endavant s'han anat creant altres 

associacions a d'altres països europeus, com 

ara VAssociació Internacional de Llengua 

i Literatura Catalana (1973), VAsso-

ciazione Italiana di Studi Catalani (1978), 

la North American Catalan Society (1978), 

la Deutsch-Katalanische Gesellschaft 

(1983) i finalment VAssociation Française 

des Catalanistes (1990). 

La democràcia 

Amb l'arribada de la democràcia, s'han 

iniciat a les terres de parla catalana dife

rents processos de normalització lingüísti

ca, de magnitud i abast diferent. S'ha asse

nyalat que per aconseguir una normalitza

ció reeixida s'ha de treballar a nivell intern, 

és a dir, de recuperació de tots els àmbits 

d'ús dins els Països Catalans, i a nivell ex

tern. Aquest darrer nivell implica la pro

moció de la cultura i la llengua catalana a 

fora del seu propi domini lingüístic. 

Bàsicament han estat el Govern de la 

Generalitat de Catalunya i les universi

tats d'arreu dels Països Catalans els or

ganismes que han promogut l'estudi de 

la nostra cultura a l'estranger. De fet, es 

tracta de fer justícia científica, ja que si 

la llengua catalana posseeix més parlants 

que algunes llengües europees i, alhora, 

disposa d'una rica i variada literatura, 

és evident que cal que se n'imparteixin 

classes a les universitats estrangeres. 

Dins la dècada dels vuitanta es va crear 

el Comissariat per a la Promoció Exte

rior del Català, entre les funcions del 

qual hi ha la coordinació dels lectorats 

de català. Un lector duu a terme diver

ses activitats, que comprenen l'ensenya

ment de la llengua, la literatura i aspec

tes de la cultura dels Països Catalans, la 

participació en accions de promoció, pro

jecció i difusió culturals, i la col·

laboració en el departament universitari 

al qual ha estat assignat. La Generalitat 

de Catalunya, per tant, ha seguit una po

lítica de creació de lectorats a les uni

versitats més prestigioses del món, so

bretot, però, a Europa. Durant el curs aca

dèmic 1994-95, existien 69 lectorats en què 

participava el Govern autònom del Princi

pat de Catalunya. Actualment, "hi ha més 

de dos-cents centres que ensenyen català al 

món, distribuïts en quatre continents: 

Europa, Amèrica, Àsia i Oceania. L'Àfrica 

pateix una situació econòmica greu, i, tan

mateix, al Camerun ja hi ha més de 250 

estudiants que durant el curs acadèmic de 
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1993-94 varen seguir un curs de llengua 

catalana (Universitat de Yaoundé l )" 7 . 

El Comissariat per a la Promoció Ex
terior del Català també coopera en l'orga

nització de les Jornades Internacionals per 

a Professors de Català a l'estranger, que 
l'any 1996 varen tenir lloc a la ciutat de 

Morella (Castelló de la Plana) entre el 22 i 

el 25 de juliol. En aquestes jornades es dis

cuteixen temes de didàctica de la llengua 

catalana com a llengua estrangera i s'ana

litzen els resultats obtinguts en la tasca do

cent. La Direcció General de Política Lin

güística de la Generalitat també ha creat el 

Certificat Internacional de Català, que 
acredita el coneixement de la llengua cata

lana a aquelles persones que l'aprenen com 

a llengua estrangera8. A la convocatòria de 

1996 hi ha hagut vint-i-dos centres que 

l'han organitzat, i tres-centes trenta-set per

sones que s'hi han presentat. 

Les universitats d'arreu dels Països de 

parla catalana també han jugat i continuen 

jugant un paper molt important en la tasca 

de promoció de la llengua catalana a l'ex

terior. Per una banda, els congressos inter

nacionals que tenen lloc en el marc de les 

universitats, com el II Congrés Internacio

nal de la Llengua Catalana o qualsevol al

tre congrés que tingui una dimensió inter

nacional (com, per exemple, el cas del Con

grés de la Société Internationale pour 
l'Étude du Thédtre Medieval celebrat a 

Girona l'any 1992), donen fe de la vitalitat 

i l'ús de la llengua catalana. Per una altra 

banda, en els seus acords de col·laboració 

amb universitats estrangeres es deixa cons

tància de l'ús del català com a vehicle de 

comunicació. Concretament la Universitat 

de les Illes Balears (UIB) va iniciar un pro

grama de cooperació amb la Universitat de 

Sheffield (Anglaterra) que fins ara ha do

nat uns fruits molt positius. Va ser a partir 

d'una iniciativa coordinada entre els depar

taments de filologia catalana i de filologia 

espanyola de la UIB i del Department of 

Hispànic Studies de la Universitat de 

Sheffield que es va inaugurar un Programa 

de Llicenciatura doble. Aquest programa 

permet que estudiants de les Illes Balears 

que segueixen la carrera de filologia cata

lana o de filologia espanyola a la UIB pu

guin obtenir, després d'estudiar un any en 

aquella universitat anglesa, tant la titulació 

que atorga la UIB com la que es concedeix 

al Regne Unit. Aquest conveni també pos

sibilita que estudiants britànics puguin as

sistir als cursos de filologia catalana o de 

filologia espanyola que s'imparteixen a la 

UIB. Per altra banda, s'ha creat a Sheffield 

la Balearic Islands Chair of Catalan, càte
dra de català que s'ocupa de diversos estu

dis sobre les Balears i representa un fòrum 

de discussió internacional. Al mateix temps, 

la UIB també finança una plaça de lector 

de llengua i literatura catalanes (UIB 

Assistant Lecturer) a la University of 
Sheffield. 

A poc a poc, però de manera progressi

va, han anat sorgint altres iniciatives, que 

enforteixen el procés de recuperació cultu

ral i consoliden el restabliment de la llen-
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gua catalana com a vehicle d'expressió 

d'una comunitat lingüística ben dinàmica. 

El Govern d'Andorra, per exemple, finan

ça un lectorat de català a la Universitat 

Carolina de Praga, a la República Txeca. 

Des de València, la Fundació Ausiàs March 

reuneix anualment en el marc dels Premis 

Octubre els representants dels departaments 

de català que existeixen al món. La Funda

ció Congrés de Cultura Catalana conce
deix borses d'estudi perquè estudiants es

trangers assisteixin a cursos de català a l'es

tiu. Finalment, sempre esdevenen ben 

suggerents les iniciatives puntuals, com la 

de l 'Ajuntament de Sant Llorenç 

(Mallorca), que va concedir una borsa d'es

tiu a un estudiant de català de la Universi

tat de Sheffield perquè passàs uns dies a 

YEscola Municipal d'Estiu-1996 fent-hi 

classes d'anglès, i, alhora, posant en pràc

tica els seus coneixements de les diferents 

varietats dialectals de la llengua catalana. 

Després de la guerra civil, quan 

les diverses llengües de l'estat 

espanyol, llevat del castellà, 

eren prohibides, a Anglaterra es 

continua el seu estudi 

En la fèrtil, rica e delitosa 

illa d'Anglaterra... 

Possiblement, la Gran Bretanya sigui un 

cas comparable al d'Alemanya pel que fa a 

l'interès demostrat per la llengua i la cultu

ra catalanes. En aquests moments, a 

Anglaterra es poden seguir classes de llen

gua i/o cultura catalanes amb professors 

nadius a les universitats de Londres, 

d'Oxford, de Southampton, a la Winchester 

Schol o/Art, a la universitat de Bristol, a la 

de Cambridge, a la de Wolverhampton, a 

Liverpool, a Manchester, a Salford i a 

Sheffield. Al País de Gal·les, es fan classes 

a Cardiff i a Swansea (UniversityofWales), 

mentre que a Escòcia almenys les universi

tats de Stirling, Strathclyde i Glasgow 

compten a un professor nadiu. 

Els estudis formals de català a les uni

versitats britàniques s'estructuren en forma 

dundergraduate studies i de postgraduate 
studies, de manera que el primer apartat 

correspondria a estudis de primer i segon 

cicle universitaris i el segon a estudis de 

tercer cicle. Durant el curs acadèmic 1996-

97 a la ciutat de Sheffield, la universitat de 

la qual s'ha consolidat com un dels centres 

majors en el Regne Unit per a l'estudi de la 

cultura catalana, el programa de català in

clou cursos de llengua, i les assignatures 

de la Renaixença, Llengua i cultura a les 
Illes Balears, Introducció a la literatura 
catalana medieval, Literatura catalana del 
segle XX, i Societat i cultura catalana me
dieval. Tanmateix, la universitat de 

Sheffield no es limita als cursos per a estu

diants universitaris, sinó que la Division of 

Adult Continuing Education —departa

ment semblant a la nostra universitat oberta 

tot i que molt més complex— ofereix un 

curs de català per a adults. D'aquesta ma

nera, el català figura entre l'oferta de llen

gües, al costat, doncs, de l'italià, el fran

cès, l'espanyol, el neerlandès, l'àrab o el 

swahili. 

També es fa necessari que la llengua ca

talana sigui present a les Fires de Llengües 

que s'organitzen arreu d'Europa. En ocasi

ons, es tracta de presentar-hi la situació 

social en què aquests idiomes es troben, 

com és el cas de la Fira de Llengües cele

brada a la Hallam University (Sheffield) 

durant la primavera del 1995; en d'altres, 

s'hi mostra el material didàctic nou, que de 

vegades ha estat elaborat a les mateixes 

universitats on s'ensenya aquella llengua. 

Justament, la confecció de material didàc

tic és una altra de les tasques que duen a 

terme els centres universitaris. Concreta

ment, de la Universitat de Sheffield han 

aparegut Teach Yourself Catalan i A 

Catalan Handbookfor Digui, digui, mèto
des diguem-ne tradicionals, alhora que s'hi 

van dissenyant projectes que incorporen tec

nologies i propostes didàctiques més inno

vadores. 

I si els congressos internacionals que 

tenen lloc a terres dels Països de parla cata

lana són un signe de la vitalitat de la cultu

ra que els produeix, a l'estranger esdeve

nen un factor de dignificació i una mostra 

de rigor científic. La Reunió Anual de 

l'Anglo-Catalan Society, ja esmentada, és 

la veterana, mentre que la London 

Conference on Catalan Studies, o Confe
rència d'estudis catalans a Londres en
guany ha arribat a la seva setena convoca

tòria. També de caràcter anual és la Reunió 

de Lectors o Lectoras en què participen els 

lectors de català que exerceixen a 

Anglaterra, i que sol tenir lloc a universi

tats diferents. Precisament, durant el curs 

acadèmic 1995-96 s'hi va tractar el tema 

de l'aplicació de la informàtica a l'ensenya

ment de llengües estrangeres. Finalment, la 

universitat d'Oxford va inaugurar, també 

durant el mateix curs acadèmic, el seu 

Fòrum forlberian Studies, que va incloure 

ponències sobre Portugal, Galícia i els Pa

ïsos Catalans. 

En definitiva, a la fèrtil, rica i 

delitosa illa d'Anglaterra —com 

definien aquell país els autors 

del Tirant— els estudis de 

llengua i cultura catalana s'han 

consolidat i han assolit el lloc 

que els correspon entre 

l'ensenyament de les llengües 

modernes 

En definitiva, a la fèrtil, rica i delitosa 

illa d'Anglaterra —com definien aquell país 

els autors del Tirant— els estudis de llen

gua i cultura catalana s'han consolidat i han 

assolit el lloc que els correspon entre l'en

senyament de les llengües modernes. 

L'exemple de neutralitat científica que ens 
aporta l'experiència anglesa o l'alemanya 

potser podria ser utilitzat de model a l'estat 

espanyol. En aquest sentit, és de lamentar 
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el bandejament que sofreix l'estudi de la 

llengua i cultura d'una part important de la 

població d'aquest estat en les universitats 

de fora del domini lingüístic català. Es tracta 

d'un error històrc i d'un cas d'injustícia ci

entífica el fet que gairebé cap universitat 

castellana no ofereixi la possibilitat de triar 

una assignatura de llengua o cultura cata

lana. Potser els casos de Bèlgica i Suïssa 

també ens podrien servir d'exemple, on una 

situació de marginació dins el propi estat 

com la nostra seria impensable. Tanmateix, 

segurament ens pertoca a nosaltres desper

tar de la inèrcia i del conformisme i recla

mar els drets que, com a poble, ens corres

ponen. • 
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in Europe, associació europea que aplega 

organismes que elaboren proves de la llen

gua pròpia com a llengua estrangera. 
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