Ha mort l'IFCT?

divendres, 18 de febrer de 2011 15:34

La mort anunciada de l'Institut Franco Català Transfrontaler de la Universitat de Perpinyà. S'ha
d'eutanasiar l'IFCT a final de curs.
Segons el Jean-Michel HOERNER, nou administrador, no cal patir, L'IFCT ressuscitarà a la
rentrada 2011/2012.
Però serà encara català? Què quedarà de catalanitat?

Tenim a les mans el paperot firmat de l'administrador, l'unic document per a presentar l'IFCT al
fòrum post batxillerat. Paperot sensat atreure els joves nord-catalans cap al Departament de
Català de la Universitat de Perpinyà.

Tot primer és ben poc engrescador i d'una pobresa que espanta. No podia ser-ne d'una altra
manera ja que els programes no estan encara ben definits, o si són definits no han estat
publicats. Estranya estratègia per a atreure joves, per a proposar-los un futur.

Notem al primer cop d'ull que la portada ha canviat. Fins ara l'IFCCT s'emmarcava clarament
dins un espai català, amb aquest document desapareix el mapa dels Països Catalans, i podem
admirar una fotografia del Canigó, una altra de Cotlliure (segurament per a atreure turistes)
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Notem també que ha desaparegut del tot la llengua catalana! Ni un mot, ni una paraula!

Ara per ara podem només interpretar aquests signes, però s'acumulen els signes ens posen
pessimistes.

De la presentació destaquem:
1. creació d'una nova &quot;Licence Etudes Transfrontalières et Catalanes&quot; amb 2
recorreguts de Llicència 3: &quot;Etudes Catalanes&quot; i &quot;Tourisme&quot;.
2. En negretes podem llegir &quot;Notre licence n'est pas seulement ouvertes aux
bacheliers qui maitrisent parfaitement la langue catalane&quot;.
3. Notre formation de licence ... devient la seule à offrir des enseignements de catalan et de
tourisme.

El primer punt demana un aclariment.
Aquest Llicència tindria doncs un tronc comú pels 2 primers anys i dos recorreguts pel tercer
any?

Llavors sem en dret de nos interrogar sobre el segon punt. Què passarà quan alumnes que
no dominen la llengua catalana i altres sí se trobaran als mateixos cursos? Quina serà la
llengua d'ensenyança?
El català amb el risc que els forasters se queixin de no entendre res?
El francès, cosa que aigualiria la llicenciatura de català?

I el tercer punt ens fa qüestionar també sobre el monopoli d'ensenyament del català.

Els altres departament de la UPVD no podran ensenyar (en) català?

Hervé Pi
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Document de presentació de l'IFCT
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