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Incidir en un sector bàsic i complex:
les arts gràfiques

Aquest article és fet a partir de l'actuació iniciada amb les impremtes del
territori de Lleida l'any 1997, després d'haver treballat sistemàticament amb
els retolistes. La descripció de la nostra actuació pretén només reflexionar,
a partir de l'inici d'una experiència molt concreta, sobre la necessitat, i la
complexitat, de la intervenció en sectors que són clau, des del punt de vista
de l'extensió de l'ús.

No només perqu è pertanyen a un sector clau per a l'extensió de l'ús del català ,
sinó perquè són l'aparador més immediat de la imatge lingüística d'un territori,
i un model de llengua important. I no ens referim tant a l'àmbit de la normativa
sinó a la funció de referent ambiental pel que fa a l'ús. Els seus efectes multiplica
dors en aquest sentit són evidents. Vivim en el món de la imatge i del màrqueting,
per això la preocupació de les organitzacions i empreses per tenir un ampli ressò
comercial i social augmenta cada dia més.

A les nostres comarques, les administracions i els serveis públics que en depe
nen usen , diria que exclusivament, excepte en algun cas puntual, la llengua cata
lana per a la publicitat de campanyes, serveis, informacions, reportatges... Tot i
que els paràmetres de funcionament i els criteris de tria lingüística del sector
privat funcionen diferentment des del sector públic , si els criteris de màrqueting
no depenen d'uns serveis centralitzats fora de Catalunya, les emprese s i organit
zacions econòmiques del territori usen amb normalitat el català -en alguns ca
sos també en edició combinada emb el castellà- per difondre la seua imatge i fer
publicitat dels seus productes.

Uns i altres comparteixen la preocupació de ser presents socialment, cosa que
es tradueix en campanyes amb suports gràfics i audiovisuals, rètols innovadors,
cartells, tríptics, catàlegs llampants, dossiers i tot un vast ventall d'elements que
tenen un punt de referència bàsic: la llengua. D'on surten aquests mat erials?
Quins són els agents finals que els elaboren i manipulen? La resposta ens dóna la
clau de la intervenció: els diferents professionals de les assessories i agències de
publi citat , empreses de retolació i, sobretot, les impremtes.

Per diferents raon s: primera, perquè, tot i que la major part de les idees ja es
canalitzen a través d'agències de publicitat, cal tenir en compte que en un a bona
part del nostre territori és el mateix impressor qui rep la idea, la pensa i la trans
forma en producte gràfic. A banda d'això, els tallers d' impremta reben una gran
quantitat de demandes de documents habituals directament de l'usuari o ciuta
dà: publicacions, targetes, cartells... L'evidència final que ens va portar a centra
litzar els esforços en aquest subsector va ser tan simple com aquesta: tot acaba
passant per les impremtes.
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Segona, les in formacions que teníem de les mateixes imprem tes ens confirma
ven que més d 'un 80% dels treballs que surten de ls seus tallers d 'edició són en
llen gua catalana. La cons tatació personal que vam fer de ls productes ens va de
mostrar qu e calia treballar a fon s la qualitat lin gü ística, sense baixar la guàrdia en
la necessitat de sen sib ilització per incorporar el català allà on encara el seu ús no
fos òptim.

Tercera, h i havia també un altre motiu igualment im po rtan t: del con junt de
dem andes que arribaven al serve i d 'assessorament del CNL, les impremtes reque
rien un dels percentatges més alts del temps qu e dedicàvem a aquest servei. Un
suport que ens demanaven contínuament -cal consta ta r-ho com una dada po
sitiva- perquè la demanda de qualitat lingüística per part dels usuaris és cada
cop més gran i perquè l'augment de professionalitat de les mateixes empreses fa
qu e afegeixin, també, al bon servei que volen donar el de la qualitat de la llen
gua. Un element, aquest -el bon servei, l'atenció a la qualitat- , indispensable
en un sector que es va omplint de noves empreses i professionals -joves i més
preparat s en llengües- i que, per això, és cada cop més competitiu.

El nostre obj ect iu final era clar: donar-los les eines perquè no depenguessin del
tot del servei d 'assessorament del Cen t re de Normalització Lingüística i fer-los
cada cop més autosufici ents.

Centra r els nostres esforços en les impremtes va vole r dir també analitzar el
col-lectiu sobre el qual havíem d'actuar. Dialogar-h i, veure'n les necessitats, ana
litzar l'adequació dels nostres serveis a la seua realit at . Al seu favor tenien una
característica bàsica per començar a treballar conjuntament i esperar que la ini
ciativa donés fru its interessants: estaven molt sens ibili tzats de la necessitat de
reciclar-se en català, ja que la major part del s treballadors del sector no tenien
prou com petèn cia lingüística o bé volien posar al dia els coneixements que te
nien. Igual d'important era el fet que eren conscients qu e vetllar per la qualitat
del català usat els era imprescindible, ja que era justam en t aquesta llengua la
matèria primera amb què treballaven majoritàriament.

A l'hora de decidir estratègies d'acció comuna, vam ha ver d 'enfrontar-nos amb
el problema més greu que tenien: la manca de temps amb què treballaven, la
disparitat dels seus horaris laborals, per la qual cosa argumentaven la impossibi
litat de poder seguir un horari de curs normal.

La qü estió qu e calia resoldre era com salvar aques ts aspectes negatius i com co
brir els dèficits més generals que observàvem en tot s els professionals i en els
documents que editaven. Elaborar materials de supo rt que els servissin de recull
sistemà tic de dubtes i problemes... Així va sortir la idea d'edi ta r un recull dels
documents més usuals qu e fan les impremtes, am b un sistema de maneig qu e els
permetés reconèixer les badades ortogràfiques qu e feien usua lment i qu e els pos
sibilités autocorregir-se. Va néixer així el Manualper a les arts gràfiques, el qual, a
més de con teni r la doble versió in correcta i revisad a dels do cuments recollits,
incorporava també cinc brevíssims apartats de conven cions lingüístiques: les que
consideràvem que tenien més necessitat de consultar. L'ob jectiu d 'aquest manual
era triple: recollir mostres reals dels documents que manejaven habitualment els
professionals del sector, complementar part dels aspectes comentats al llarg dels
do cuments i donar-los eines molt específiques de consulta ràpida.

Paral -lelarnent a la gestació d'aquest material, va sorgir la idea de preparar-ne
un altre de complementari que pogués cobrir en pa rt les mancances bàsiques de
formació específica qu e tenien bona part dels treballadors de l sector. El format



més idoni vam creure que havien de ser lliçons d'autoaprenentatge. Les hem
anomenat AUTOMAG i són el recull de les consultes més usuals que arriben als
serveis. Un material en conjunt que ofereix una possibilitat de formació específi
ca lligada directament a les seues necessitats sense la rigidesa horària de les clas
ses presencial s.

Cal dir que els material s han estat distribuïts, que s'està seguint el curs d'auto
aprenentatge amb els treballadors que l'han començat i que la resposta ha estat
positiva en tots els senti ts. Un nombre no menyspreable de professionals s'ha
inscrit en els nostres cursos en el torn preferent. Es confirma que aquest sector
-com tants altres- necessita recursos de consulta àgils, específics i operatius. Es
confirma també que, encara que s'estiguin formant, continuen necessitant el
servei d'assessorament. Però la previsió és que es vagi passant progressivament
d'un suport sistemàti c a consultes puntuals, però a mitjà termini. Siestem d'acord
que recollir els fruits de les nostres intervencions sectorials és lent, ho és encara
més quan tract em el tema de la competència lingüística entre professionals que
necessiten un suport continuat per vèncer la inseguretat que tenen en els seus
propi s conei xements.

Assolir seguretat costa. I més encara quan la nostra societat - i en especial
l'àmbit oficial de l'Administració- exerceix un a pressió qualitativa sobre el pro
fessional; i costa encara més quan aquest és conscient que una errada lingüística
pot suposar perdre un client. De l'experiència se'n desprèn que els serveis de
normalització lingüística haurem de continuar durant molt de temps donant dia
a dia aquesta seguretat que encara no tenen tants i tants professionals que treba
llen amb la llengua i volen treballar-hi bé. Perquè en aquest sector, com en d'al
tres, hem tornat a constatar que, més enllà de la pròpia disposició personal i de la
sensibilització per inco rporar el català a la feina, hi ha un fet indiscutible: encara
que tinguin prou competència, la pressió els fa, en general, sentir-se insegurs i
necessiten que un serveid'assessorament oficial elsvagi donant a poc a poc aquesta
seguretat, ara revisant -los els textos, ara resolent-los els dubtes. Lanecessitat d'in
cidir, doncs, en formació específica i encara en un suport tutelat d'assessorament
que posi èmfasi en la feina d'ensenyar és imprescindible. El nostre treball , doncs,
no està ni de bon tros acabat, tot just ara, a partir de les reflexions de l'experièn
cia, comença.
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