
Patufets al món o quan els catalans som els emigrants

Els Països Catalans són, històricament, lloc de pas i terra d'acollida i de
barreja d'innombrables pobles i cultures. Però també són un punt de partida
per a molta gent que ha deixat el país natal per instal· lar-se a altres llocs del
món. Com viuen la catalanitat i com transmeten la llengua als seus fills? Una
comunitat virtual innovadora els ajudarà en aquesta tasca.

Joan Canela i Barrull @joancanela

Els trasbalsos polítics i econòmics del
darrer segle –inclosa l 'actual crisi- sovint
han forçat la gent a marxar, però també en
èpoques més de bonança hi ha hagut
molts catalans –sigui per motius laborals,
sentimentals o d'altres- que han fet les
maletes i s'han trobat vivint arreu del
planeta, encara que aquí, obsessionats
amb la immigració, es convertissin en una
realitat invisible.

Com es relacionen aquests catalans emigrats amb la seva llengua i cultura? I encara més difíci l ,
com la transmeten als seus fi l ls? Aquestes inquietuds, que s'havien anat resolent històricament
amb la creació de casals catalans arreu del món, s'estan transformant profundament amb les
noves tecnologies i un món més interconnectat que facil ita els viatges a casa. Les xarxes
socials, les video-conferències amb la famíl ia i les descàrregues per internet de productes
culturals en català obren noves vies que facil iten aquells catalans escampats pel món una
relació més contant i profunda amb la seva cultura materna.

Una iniciativa singular

Una d'aquestes iniciatives virtuals ha estat batejada com “Patufets al món”, i el repte que
planteja és molt més complex que mantenir connectats a catalans dispersos pel món. Per a les
seves promotores –són totes dones- no es tracta només de facil itar que persones ja
social itzades en català puguin mantenir les seves arrels, sinó d'aconseguir transmetre aquesta
l lengua a noves generacions ja nascudes a l'estranger. “Quan el català és minoria” és el lema
que precedeix el web de la iniciativa. Es calcula que hi ha 1 00.000 menors vivint fora de
Catalunya, als que caldria sumar-hi els d'altres territoris catalanoparlants. Un col· lectiu gens
menyspreable a l 'hora d'ajudar a fer del català una llengua úti l a nivel l internacional.

Gemma Terés, una de les impulsores del projecte explica que el seu origen es troba en el grup
de trobada per a nens catalanoparlants Catalanets a Berlín. “Allà hi havia un espai físic de
trobada, on els nens i nenes podien relacionar-se naturalment en català, però experiències així
només són possibles en llocs on hi ha una comunitat catalanoparlant relativament nombrosa”,
rememora Terés. Quan la Marta Fonollosa –una altra de les impulsores- va haver de trasl ladar-
se de Berlín a Ulm, on pràcticament no hi ha comunitat catalana, van pensar en crear algun
tipus de comunitat virtual que les permetés mantenir-se en contacte.

Van uti l i tzar les xarxes virtuals de catalans al món, com el portal creat per l 'Ara, per donar-se a
conèixer i després van crear un grup de Facebook i finalment un blog, encara que la seva idea
és seguir creixent i arribar a crear un portal propi amb fòrums que permetin als propis nens –i
no només els seus pares- mantenir-se en contacte directament.



“Per ara la iniciativa ha servit per posar-nos en contacte un bon grapat de famíl ies disperses
arreu del món i adonar-nos-en de que els nostres problemes eren molt similars, el que ja és
d'una gran importància –explica Marta Garrich, una altra de les impulsores des de Sud Àfrica,
país on la comunitat catalanoparlant és pràcticament inexistent. - Només el fet de no sentir-te
sola ja és d'un gran ajuda”.

També han començat a recoll ir eines que facil itin l 'educació dels seus fi l ls en català i entendre
algunes de les dificultats que es van trobant. “Hi ha situacions que a vegades et poden
desesperar, com el fet que a la teva fi l la l i faci vergonya parlar amb tu en públic en català.
Després descobreixes que aquesta és una actitud normal en una situació de minorització i que
és un fenomen totalment estudiat per la sociol ingüística i et quedes una mica més tranquil · la”,
explica Garrich. Terés posa l'accent en la necessitat de justificar-se que a vegades es té en una
societat altament monolingüe com l'alemanya: “Molts dels Catalanets a Berlín tenen un dels
pares alemany, i sovint hi ha famil iars que no entenen que li vulguis transmetre als fi l ls una
l lengua que veuen inúti l . Temen que no acabi de dominar bé l 'alemany. Naturalment no es tracta
de crear un microcl ima aïl lat de la nova societat –projecte impossible per altra banda quan
poques vegades parlem de famíl ies totalment catalanoparlants- sinó d'explicar que estem
donant oportunitats a aquests nens per a que en un futur puguin escoll ir on establir-se”.

Per això, el recul l d'aquest tipus
d'experiències –sovint també en
forma d'entrevistes personals a
catalans repartits pel món- i
algunes eines per fer-hi front ha
estat una de les prioritats de
Patufets al món, ja que permet
a les famíl ies catalanoparlants agafar més seguretat i arguments a l 'hora d'enfrontar-se a uns
problemes que tenen solució.

Però les promotores de Patufets al món estan plenes de projectes de futur per anar fent créixer
la seva iniciativa, també a mida que els seus fi l ls –ara en general entre els pocs mesos i els
quatre anys- vagin fent-se grans. Entre les idees més desenvolupades hi ha, per exemple, una
guia mundial de bibl ioteques d'arreu del món on hi hagi l l ibres en català –donats per les
mateixes famíl ies un cop ja no en facin ús,- trobades a Catalunya dels “patufets” que prèviament
s'hagin conegut virtualment o un centre de recursos pedagògics per a l 'alfabetització en català.

Silenci administratiu

Una de les principals queixes de Terés i Garrich és la manca de resposta per part de les
institucions als seus requeriments. “Al principi, quan vam proposar el projecte ningú ens va fer
cas”, recorda Terés, encara que ara les coses hagin canviat l leugerament –sobretot a partir del
suport mediàtic de l 'Ara- i sembla que es puguin començar a moure algunes coses. “No
demanem massa i, sobretot, no demanem diners –puntual itza Garrich- però hi ha certes accions
molt senzil les que ens facil itarien molt la vida”. Com a exemple pràctic i fàci l recorda que per
matricular un nen en un casal d'estiu municipal cal estar empadronat al país. “Moltes famíl ies
venim de vacances a Catalunya i resoldre aquest tema burocràtic facil iaria molt als nostres fi l ls
relacionar-se amb altres nens catalanoparlants, que no pensin que el català és només la l lengua
de la mare i els avis”.

El tancament de les emissions internacionals de TV3 tampoc hi ha ajudat gaire. La majoria de
famíl ies se les empesquen per endur-se material audiovisual quan viatgen als Països Catalans



o reben alguna visita, però l 'accés des del país d'origen és força complicat i més si és té en
compte la poca disponibi l itat de sèries infanti ls al portal de la Corporació Catalana de Mitjans.

Una experiència pionera

Una de les coses que més va cridar l 'atenció de les promotores de Patufets al món és la
inexistència d'iniciatives similars a la seva en altres cultures. Sí que hi ha, expliquen, projectes
d'investigació sobre el que s'anomena “bil ingüisme individual”, però són sobretot sorgits del mon
acadèmic, com per exemple el prestigiós web Multi l ingual l iving, creat per la investigadora
estatunidenca Corey Heller. Però no hi ha cap comunitat -fins on han pogut saber des de
Patufets al món- creada pels propis afectats.

“És cert que en certa forma és una experiència històrica –reconeix Garrich.- Parlant amb uns
amics palestins que viuen a Barcelona amb les mateixes preocupacions que nosaltres per
transmetre l 'àrab als seus fi l ls, vaig adonar-me que era una idea fàcilment exportable a altres
cultures”.

Perquè una iniciativa així surt precisament d'una cultura relativament petita com la catalana i
sense una tredició emigrant especialment potent? Naturalment des de Patufest al món no tenen
resposta a aquesta pregunta, encara que Garrich hi ha reflexionat a nivel l personal: “Penso que
els catalans tenim aquest neguit de conservar la l lengua que portem de casa, ja que és un
esforç que ja l 'havíem vingut fent abans de marxar. I a més som un poble molt acostumat a
resoldre'ns els problemes nosaltres sols, sense esperar que ho faci cap institució que,
generalment, no existeix. Només cal veure la densitat de teixit associatiu de tot tipus que tenim”.
Potser en la suma d'aquests dos factors hi podria haver la resposta.

Testimonis

FRIDA SCHULTE I MARTÍNEZ

9 anys. Nascuda a Berlín, on hi viu, de pare alemany i mare catalana.

Parla amb alemany amb el seu pare i en català amb la mare. Amb el seu germà,

sobretot en alemany, encara que a vegades també en català. Li costa una mica

l legir en aquesta l lengua i un cop a la setmana en fa classes. Li fa vergonya cantar

en públic en català, ja que als seus amics els “sona estranya”. Destaca que es bo

saber moltes l lengües ja que “després pots aprendre altres l lengües que són

semblants”. Se sent una mica catalana i el seu conte preferit en aquesta l lengua és

La Castanyera.

ROSER BIOSCA

Viu a Muscat (Oman) amb un fill i una filla de 12 i 11 anys.

Va anar a viure a Oman, el país del seu company, fa sis anys. Els seus fi l ls, que ja

havien estat escolaritzats en català parlen perfectament l 'idioma, a més de l'àrab i

l 'anglès. El castel là “el tenen més fluix”. La parel la va decidir que la mare parlaria

amb els fi l ls sempre en català i el pare sempre en àrab per “ajudar-los a

desenvolupar mil lor l ’àrab quan vàrem arribar a Oman i van començar l ’escola”. Els

seus fi l ls mai han tingut cap problema per aprendre l 'àrab i l 'anglès –les dues de

cop- ni les han barrejades mai. TV3 a la carta i els grups de Whatsapp amb amics

els ajuden a mantenir el català, encara que també en reben classes més formals.



RICARD GINER I SARIOLA

Nascut a Londres té una filla de dos anys.

Té dos passaports, però diu que cap d'el ls representa la seva veritable nacionalitat.

Provinent d'una famíl ia de l larga trajectòria republicana progressista, els seus pares van

haver d'exi l iar-se al Regne Unit el 1 939. Tot i que va tornar a Catalunya va decidir instal· lar-

se de nou a Londres per motius professionals, on ha tingut la seva fi l la Càssia. A ella només

li parla en català i espera que vagi descobrint la seva identitat a mesura que vagi creixent.

No li ho vol transmetre “perquè no la vul l adoctrinar”.

Un projecte de crear una llar d'infants bil ingüe anglo-catalana va ser descartat per l 'excessiva dispersió de les famíl ies catalanes

per tota la ciutat, però han creat un grup de famíl ies catalano-parlants que es troben per que els seus fi l ls puguin social itzar-se

amb la seva llengua. El principal problema: la mala qualitat dels contes infanti ls catalans en comparació amb els anglesos.

CONXITA “CIO” FRANCO

Viu a l'àrea metropolitana de París des de fa 15 anys, on han nascut els seus tres fills.

A casa parlen català i castel là, però el francès s'hi ha anat colant una mica a mida que els

fi l ls (1 1 , 5 i 4 anys) s'han fet més grans. El més gran està orgul lós de poder parlar tres

l lengües, encara que li ha costat un sobreesforç a l 'escola, però se sent totalment francès,

sabent que mai tornarà, reconeix que “he intentat que ells se sentin d’aquí”. Tot i que el seu

principal aprenentatge del català és oral, el Facebook li serveix per l legir-lo i escriure'l

habitualment.

BEA PASTALLÉ MAS

Viu a Berlín des de fa 15 anys i té una filla de quatre i un fill de tres.

Es considera bil ingüe, però ha decidit “de cor” parlar en català als seus fi l ls –el seu

company ho fa e alemany- ja que pensava que li sortiria fer-ho en castel là, però no

va ser així sense que “sàpiga explicar-ne el perquè”. Els fi l ls encara barregen una

mica el català i l 'alemany, però ja saben diferenciar amb qui han de parlar una

llengua o l'altra.

A Berlín participa en un grup de famíl ies catalanoparlants i a més fa l largues estades a Catalunya per tal de reforçar-ne la

l lengua i ajudar-los a construir la seva identitat.

* Tots els testimonis han estat extrets del blog Patufets al món
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