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1. «IRAULTZA BAKETSUA»

Quebec-eko gaurko hízkuntz egoera,
joera nagusiak edo gerorako plangintza
ulertuko bada, 60. urteetara jo beharko
dugu gutxíenez, orduan hasi bait zen
«iraultza baketsua». Bestalde Quebec
ek autonomía eta burujabetza berresku
ratzeko prozesuaren esparruan sartu be
harko genuke hizkuntzaren berreskura
tze eta frantseste orokorra,

Frantseste-prozesua bildumatzen du
ten idazlan egínberrí gehienetan bi aro
bereizten dita prozesu horretan: 1960
artekoa eta ondorengoa. Eta gehienek
diotenez 60. urteen hasieran lekutu be
har ornen da «iraultza baketsua» fran
tseste lehia berriaren esparru bezala.
Hauxe da «iraultza» osoa, orduan ekin
go bait diote, eta aurreratzen hasiko,
autodeterrninazio, nazioaren berresku
ratze- eta autogobernu-prozesuari; eta
iraultza «baketsus-arena izango da, ze
ren eta herriaren xede eta eskabide guz
tiak Quebec-eko J aurlaritzak berak es
kuartean hartuko baít ditu, zuzenduko
eta neurri batetan erabakíko.

1) 60. urteetako Canada Estatua lu
rralde moderno eta aberatsa da, politika
aldetik federazio-eran moldaturik da
go. Aspaldikoa da han administrazioa
ren deszentralizazioa, eta, era berean,
federaturiko probintziekin (gure hizke
ran lurralde edo komunitateak, ego
kiago) itunak egiteko joera. Liberalta
sun eta gizarteko demokrazia orokor
tua (hau da, kulturaduna) gorengo
mailetan zegoen eta, ondorioz, edozeín
motatako planteamendu berri onar zite
keen, aztertu eta publikoki eta ofizial
tasun osoz eztabaidatu, baita Konstitu
zioaren edo sakoneko eskubideen alda
ketak erakar zitzaketenak ere.

Hona nire eritziz, azpimarratu behar
den arazo bat: Konstituzioaren aldake
tarik sakonena ere nahiko erraz plantea
eta lor zitekeela: lege-aldetik, gobernu
eta gobernuen arteko bidez ibiltzen bait
zen, benetan eta serioki J aurlaritzak
edo Jaurlaritzek legezko edozein lorpen
berehala eta oparo ezartzen zutelako.

Canadan egin den aldaketa orok izan
ditu aldez aurretikako inkesta eta iker
keta-batzordea, estadistika-lanak, jaki-
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tunen txostenak, maila desberdinetako
eztabaidak etab; gaur mendebaldeko
edozein dernokraziatan ohi den bezala.

2) Aldi berean hor ari zen Quebec
bere etengabeko eta gero eta sakonago
ko erreibindikapenetan. Eta «iraultza
baketsu» aldi honetan areago.

l 960ean era guzíetako. berpizte sutsu
eta orokor bat sortzen da Quebec-en;
politikan, ekonomian, gizarte-arazoetan
eta kulturan, eta horrek Canada barruan
autonomía sakonagoa lortzera bultza
tzen du. Quebec-ek «baimens-politika
baztertu egin nahi du, erabakiak hartze
ko ahalmen handiagoak eskuratu, inde
pendentzia sakonago batez ari, Canada
rekiko harremanetan, berdintasun han
diagoz. Xede honi izen bat ere eman
dicte: probintzia izatea gainditu eta na
zio izatera iritsi.

Azpimarratu beharreko da herriaren
nahi hauek denak Quebec-eko J aurlari
tzak berak bere eskuartean hartu, zu
zendu eta indartu egin dituela. Eta ho
rrela uler daiteke J aurlaritzako sail
denek iraultza baketsuaz gerozko auto
gobernua indartze eta handitzean izan
duten aitzindaritza. Herriak ere autogo
bernu hori lortzeko zuzenbideetan sos
tengu osoa eman dio Jaurlaritzari; lege
bidez ezartzen diren lorpen eta aldake
tei garrantzi handia ematen zaie; legee
tan uste on osoa du herriak, ikusi bait
du «legeen aurkako» manifestapen eta
ekintzetara jo gabe ezartzen direla le
gearen aginduak benetan eta oparoki.

Bada beste ezaugarririk ere gorengo
autonomi egarria berriz indartzeak
markatzen duena iraultza baketsu aldi
honetan. Azpimarragarri dirudit, alde
batetik, Quebec-ek argiago eta garbiago
azaltzen duela bere nahia, eta, bestetik,
Canadak ere erantzun argiak, liberalak,
ikerketa-eztabaida-akordio tankerakoak
ematen dizkiola.

Quebec-ek eskatzen duena zeta da:
Canadarekiko harremanak erabat alda
daitezela, gero eta berdintasun handia
goz jokatuz gero eta arazo gehiagotan:
politikan, ekonornian, zergatan, gizarte
eta kultur alorretan, kanpoarekiko erla-
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zioetan etab ... Orokortasun horretaz di
hardute iraultza baketsuak aurrez «al
daketa kulturala» eta aldaketa orokorra
edo «masen kultura» suposatzen duela
diotenean. Gizarte moderno eta aurre
ratu, bizitza demokratikoan luzaro bizi
den baten projektu kolektiboa da be
raz, eta herriak gartsuki lortu nahi due
na.

Eta horrelaxe begiratzen dio xede
honi Canadako Gobernuak ere, ikerke
ta eta kontsulta oro bultzatuz eta zati
ka-zatika eman eta gauzak aldatuz.

Eta azpimarratuko nuke gainera zein
demokratikoki osatzen ari den prozesu
osoa, eta, informabide ofizialetako ara
zoen eta hauei buruzko eztabaiden, be
rriemate argi eta ugaria. Debateetako
partaidetza zabala; anitz debate publiko
mass medien bitartez, adibidez ...

2. «IRAULTZA BAKETSUAREN»
PROZESUARI
ATZEBEGIRADA

Zenbait aldi berezi ohi dira prozesu
honetan:

1) Lehenengoa 1961.ean has ten da
gutxi gora-behera. Urte horretan, eta le
henengo aldiz, sortzen du Quebec-eko
Gobernuak «Ministere des Affaires
Culturelles», ofizialki kultura bere es
ku hartuz eta honen esparruan «fran
tses izakera» azpimarratuz mundu ame
rikanoaren harnean. Garai hartan orain
dik «zibilizazio Canadatar-frantsesaren
ministeritza» bezala dager.

Urte berean basten da irakaskuntza
ren aldaketa ere; 5etik 15 urterainoko
eskolatasuna ezarriz, irakaskuntza eta
pedagogi metodoak berrituz, tokirik
baztertuenetan ere eskola on ugari erai
kiz, gurasoen partaidetza zuzpertuz,
unibertsitate-aurre eta ondorengo eta
pak ezarriz, Colléges eta Cégeps-en bi
tartez, unibertsitateko irakaskuntza as
keagotuz gaien hautamena ugarituz
(«credits» sistemaren bidez), inbestiga
zioa bultzatuz, unibertsitateko zeregin
garrantziduntzat jotzen bait da, etab ...

196lean sortzen da «Office de la
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Langue Francaise» ere bi jomugaz:
«ikerketa linguistiko eta lexikologiari
buruz Quebec-en egin behar dena defi
nitu eta zuzentzeko» eta «frantsesa ko
munikazio, lan, merkatalgo eta Admi
nistrazio eta enpresetako hizkuntza le
henbaitlehen bilaka dadin», Horretara
ko, iraultza baketsuaren prozesu hone
tan ikerketa, bilketa, publikazio-lan
ugari egin beharrean aurkitu dira. Hiz
kuntzalaritzarekin gehien loturiko ara
zoetako bulegoa Quebec hírian dago;
gizartearekin zerikusi estuagoa dutene
takoa, berriz, Montreal-en,

Eta Quebec-eko bizkortze Iinguisti
ko eta orokor honi erantzunez, estudio
asko bultzatu du, bere aldetik, Cana
da-ko Gobernuak, batez ere 1963az ge
ro «Commission Royal d'enquéte sur
le bilingüisme et le bicultuealisme»
renak.

2) Bigarren aldia 1965ean hasten
da gutxi gora-behera.

1965ean argitaratu zen Quebec-eko
kultura eta hizkuntzari buruzko Liburu
Zuria. «Quebec-eko kultur identitate,
dinamika, iraupenaz» mintzatzen da,
eta herriak zalantzarik gabe aitortzen
duen Jaurlaritzak zuzendua behar due
la izan; hots: Quebec-eko jaurlaritzak,
eta «kultur hori nazio baten nolakota
sun herbera» dela.

1968 .ean «Canadako bi herri eraiki
tzaileen artean gaurko Quebec-ek nahi
duen berdintasunaz» hitzegiten du Le
hen Ministro den johnson-ek eta Que
bec-ek duen «Benetako Estatu nazio
nal» eginkizunaz, bereziki hizkuntza eta
kultura frantsesez.

1968tik 1971era, hiru urte t'erdiz,
Konstituzioa berrikusi eta eztabaidatu
egin zen. Zeta zen eztabaidaren muina:
Canada ingelesak gizabanakako eskubi
deak indartzen zituela, eta gizarte osoa
renak ez zituela onartu nahi Canada-ko
nazio-bikoiztasuna ofizialki aitortuko ez
zen bitartean, Canadako krisiak irtenbi
derik ez zuela zioten Quebec-en.

Konstituzioari buruzko eztabaida ga
rai honetan hasi zen lanean «Cornmi
sion d'enquéte sur la situa~ion de la
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Langue Francaíse et sur les droits lin
guistiques au Quebec» «Commísion
Gendron» ere deritzana, oraingoan
Quebec-eko Jaurlaritzak berak eragin
dakoa.

Batzorde honen helburua gero Que
bec-eko Jaurlaritzak argitaratu dituen
deskribapen lanetan (Ikus: Documents
de la Commision GENDRON, 1974an)
eta 1960-70eko ahozko audientzia edo
eztabaida publikoetan zetzan.

Argitaraturik ditu ikerketa-lanak,
neurriak, .. eta batez ere laneko hizkun
tza, hizkuntz eskubide eta talde etni
koez hiru liburukietako txostena.

Ekitaldi hauek denak izan ziren, ba
tez ere Quebec-en, aro honetako ezta
baida konstituzionalaren oinarri. Ondo
rioz, Canada osean eragina izango zuen
aldaketa konstituzionala etorri zen, be
reziki 1974ean eman zen 22 legearena.
Honek frantsesa ofizialtzat ematen du
eta Canadan konstituziozko elebitasuna
ezartzen.

3) Hirugarren epea, 1974ean bas
ten dena.

1974ean 22 legeak frantsesari hiz
kuntz ofizialtasuna aitortzen dio eta
legezko elebitasuna ezartzen. Iraultza
baketsuko epe hau ikertzen dutenek
garrantzi handikotzat jotzen dute le
geztatze hau, batez ere gízarte-psikolo
giaren aldetik, horrela hasi bait ziren
frankofonoek beren taldea gehiengotzat
hartzen.

Garai honetan hasi ziren terminolo
gía eta etnologismoari buruzko nazioar
teko hilera eta simposiuna egiten; hots:
kezkak sortuak ziren eta frantsestean
nolako frantsesa erabili behar zen azter
tu egin behar.

1976an Quebec-eko Jaurlaritzak lau
Ministeritzatan batzorde iraunkorrak
eratzen ditu, Kontseilu exekutiboaren
mende; hauetariko bat «Comité minis
teriel permanent du developpement cul
turel» da, eta Hezkuntza, Kultur arazo,
Komunikazio, Gazteria, Denbora libre
ko eta Kiroletako Ministeritzak osatzen
dute.
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1977an Liburu Berdea argitaratu zen.
Bi ekintzaldi igertzen ditu: lehenen
goan, epe motz batetan, kultur lanera
rako diru federal eta Quebec-ekoen era
bilkera koordinatu beharko da, beti ere
Quebec-ek adierazi lehentasunak erres
petatuz; bigarrenean, erabaki-zentru ba
kar eta azkenekoa Quebec-en kokatu
ko da.

Urte hauetakoa da «subiranotasun
kulturala» slogana, «probintzí egoera»
baztertzeko erabakiari dagokion esaldi
bat da. Egcera horrek berekin dituen
helburu murritzak, jomugak behin eta
berriz rniatu beharra, metodo eta egitu
rak azkarregi erabili beharra, «dirurik
ez duen ministro» baten eskuartze bi
degabeak, etab. suntsitzeko erabakia, Ez
da horrela «desberdintasunerako esku
bidea» azpimarratu nahi, baizik eta kul
tura garapen oso batetarako bide pres
taketan denak batera ditzakeen zerbait
da hori. (1970ean jadanik horrela
zioen Unesco-k); beraz, zenbait erakun
de, lege egokien kopurua, helburu eta
emaitza batzu, pentsakera, bizikera,
nortasun kontzientzia, geroaldiko itxa
ropena, hizkuntza, etab. suposatzen
di tu.

1977an moldatu zen «Institut Que
becois de recherche sur la culture»,
Quebec-eko kultura propioa azter zezan
eta baita Quebec-eko problemarik hur
bilenak ere (hizkuntz gatazka, denbora
libreari buruzko plangintzaren aldake
ta, gazteen ikaskuntza, etab).

1977an, eta hizkuntzari dagokionez,
argitaratu zen Hizkuntz Frantsesaren
Karta, 101 Legea, toldan tokiko hiz
kuntza legeztatzen duena eta, ondorioz,
Quebec-eko hizkuntza ofizial bakartzat
frantsesa. Horrela, ordurarteko gizaba
nakako elebitasun ofiziala herrialdeko
elebakartasun ofizial bihurtzen da eta
elebitasuna erakunde federaletarako ba
karrik gelditzen, hau da: Canadako Go
bernuarentzat.

4) Eta horrela iris ten gara lauga
rren epera, 1979an basten denera.

Oraingo ezaugarri nagusia frantseste
orokorrez ardura geroz handiagoa izan-
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go da, batez ere Montreal hirian eta la
naren munduan. Halaber gero eta sako
nago landuko da «frankofonizazioa»,
hots, frankofonoak hel zitezela gizarte
zuzendaritza-mailetara eta enpresatako
gestio-mailetara, ordurarte anglofonoen
esku bait zeuden soilki, eta hauentzat
bait ziren lanpostuen merkatuko onura
gehienak.

Baita ere handiagotzen doa hizkun
tzaren ontasunari eta frantsesaren sor
menari buruzko ardura,

Garai honetan ikertzen dira ordurar
teko lanak, iraultza baketsuaren proze
sua globalki miatzen, plangintzaren
arlo orotako, -frantsestearena adibi
dez- emaitzak aztertzen, erabili poli
tika ebaluatzen eta baita politika ho
rrek sorturiko bereganatze eta eznahiak
etab. Eta guzti hori geroko planak an
tolatzeko xedez.

Eta 1977an, batez ere Quebec-eko
Jaurlaritzak, Quebec eta Canadaren ar
teko harremanetarako egitasmo berri
bat aurkeztu zuen: «la nouvelle entente
Quebec-Canada d'egal a egal; la souve
raineté-association» azter eta eztabaida
dadin; eta erreferendun batez projek
tuari buruzko herriaren erizpidea jaso
zen.

Egitasrno honen lehenengo zatiak
Quebec-ek bizi izan duen autonomía
eta gobernu federaltasunaren experien
tziaren historia azaltzen du (gu lurralde
edo komunitate autonomoez mintzatuko
ginateke); pilatutako oroimen kolekti
boaren gaurkotze bat (je me souviens).

Nahi litzatekeen eta ahal litzatekee
nari buruzko experientziaren eskastasu
na azpimarratzen da; Gobernu federa
lak egin sartukeriak, hezkuntzan adi
bidez (unibertsi ta teetan bereziki), lane
ko harrernanetan, eta enplegu-politikan,
berezko aberastasunetan, kulturan eta
ikerketan etab.; administrazio bikoitz
horrek dakarren inkoherentzia, nahas
men eta diru publikoen xahuketa; in
dar sozialen hondamena gehiegizko hile
ra, batzorde, eztabaida eta abarretan.

Horiek hola, federalismoak, Quebec
en izan duten bezalakoak, behinik behin
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irtenbiderik ez duela erizten diote. Eta
ondorioz harreman-rnota berri baten,
konstituzio-moldaera berri baten propo
samena dator.

Projektu hau bigarren zatian azaltzen
da: Quebec-entzat independentzia bu
rujabetasunean datza, politika, legegin
tza, kultur, kanpoarekiko erlazio-arloe
tan; Canadarekiko elkartea eta loturen
aitormena baieztatuz, gizarte-politikan,
zientzian, etab., CEE-ko estatuen arrean
egiten den antzera.

Erreferendunean projektua ez zen
onartu, baina berriz ere Partí Que
becois izan zen garaile, herriari projek
tuaz galdera egin zion herbera. Zen
bait idazleren eritziz, beste aldaketa
askotarako bideak zabalik daudela
adierazten du horrek.

(Oraín arte azaldutakoa iraultza ba
ketsuaren prozesu honetan gertatutako
zenbait gora-behera instituzionalen ager
pena besterik ez da. Frantsesa Quebec
en indarberritze-bideetan duten garran
tziagatik aukeratu ditugu, eta gure eriz
pideari jarraiki beti ere).

3. UNIBERTSITATEA IRAULTZA
BAKETSU ETA
FRANTSESTEAREN
PROZESUAN

Iraultza baketsuaren eta frantseste
garaian, unibertsitatea izan zen goitik
behera gutxien zuzendu eta planifikatu
ziren erakundeetako bat. Halere, eta
horrexegatik agian, Quebec-ek hizkun
tza eta beste arloetako berreskuratzean
emandako erantzun naharoen eredu bi
kaina izan daiteke.

Bada erantzun hori adierazten duen
punturik. Prozesu honetan unibertsita
teak zenbat eratako lanak egin dituen
azpimarratu nahi nuke:

- Unibertsitateak, edo bertako zen
baitek, badu partaidetza azterketa-ba
tzordeetan eta hizkuntz arazo eta beste
problernen analisi eta deskribapen-sai
letan. Eztabaida publikoetan parte har
tzen dute bai hitzez bai txostenez. Plan-
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gintza zehatzetatik abiatuz, egindako
lorpenak aztertu eta ebaluatzen dituzte
eta, ondorioz, plangintza berrien oina
rriak ezartzen ere bai.

- Eta frantsesteari zuzenki dago
kionez, badu parte Unibertsitateak ez
dakienari frantsesa irakaste-prozesuan;
horretarako beste edozein ikaskairen
mailakotzat jotzen ditu: frantsesa biga
rren hizkuntza bezala irakaste-metodoen
berritze eta kontrola, adibidez «rnurgil
tze-metodoena», edo psikopedagogiak
bigarren hizkun tzen irakaskun tzarekin
duen zerikusia, batez ere hizkuntzak
leku berean egoteak sortzen duen egoe
ra soziala (LAMBERG-en eskola, adi
bidez) etab.

Alor honetan azpimarragarri dira,
esate baterako, gai hauei buruz hango
unibertsitateek antolaturiko bilkura eta
hitzaldiak: Research Conference on In
mersion Education for the Mayority
Child, 1975ean Montreal-en Canada-ko
beste unibertsitateak tartean zirela (Me.
Gill edo Toronto-koa), arazoa ez baita
Quebec-i bakarrik dagokiona, Canada
osoari baizik, Estatuaren problema de
nez gero, edo V. Congrés International
de Linguistique appliquée, hau ere
Montreal-en eta 1978an. Bigarren hiz
kuntzen irakaskuntzaz egin lanak ga
rrantzia handiko direla esango nuke,
batez ere elkarrekin dauden hizkuntzek
eta taldearteko harremanek sortutako
motibazio eta jokabidez, etab.

- «Frantsesaren erabilpenas-ren
normalizazio eta hedatzeari buruzko
ekintzetan unibertsitateek duten partai
detza beren «kultur zuzperketa» ekital
dien bidez, Kultur Ministeritzaren sus
tapenez batzutan.

- Eta, azkenik, «frankofonizazio»
prozesuan unibertsitateak duen papera
azpimarratuko nuke; frankofonoei lan
tegi eta lanpostu gorabeheratan eman
zitzaizkien era guztitako erraztasunak.
Hau neurtzeko kontutan hartu izan da
frankofonoek lanpostu onenak eskuratu
izana (erabaki, gestio, zuzendaritza
mailakoak, nola Administrazio publi
koan hala enpresa pribatuetan). Lan-
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postu hauek anglofoncentzat bakarrik
izan ohi bait ziren,

Guzti honen ondorioetarik bat zera
da: unibertsitate bertako jokabideak
eta, batez ere, irakaskuntz motak al
datu egin direla.

Hau da: unibertsitateko gertaerak:
irakaskuntz programen eta klaseen be
rritzea, Quebec-eko unibertsitate berria
ren sortera, ikerketaren garrantzia han
ditzea, eta, batez ere, gizartean errotu
tako unibertsitatearen bilaketa, etab,
orain arte azaltzen ditugun aldaketekin
herstuki loturik daudela, eta bereziki
hizkuntza eta kultur aldaketekin.

Zehatzago unibertsitateari gagozkio
Iarik:

1) Erakundeen ikuspegitik, Que
bec-en <laude, alde batetik, unibertsitate
anglofonoak, zaharrenak: Me. Gill, Sir
Gerges Williams, Bishop, eta berdin
College-ak ere, bestetik frankofonoak
ere badira, hauek berriagoak: Laval,
Montreal, Aharbrooke eta Quebec.

Diru-laguntzak Gobernu federalare
nak dituzte batipat, baina frankofo
noek, frantseste-prozesuan partaide
direlako, Quebec-eko Jaurlaritzatik la
guntza handíagoak jasotzen dituzte.

2) Prozesu honetan ikerketari erna
ten zaion garrantzia gero eta handia
goak unibertsitatea bereziki ukitzen du.
Unibertsitatean, ikerketa-leku denez eta
«kultur zuzperketa»-ren sorleku, elkar
tzen <liraKultura eta Hezkuntza Minis
teritzak batetik eta besteak, bestetik.

Ikerketek, bai oinarrizkoek eta bai
aplikatuek, gorakada eta balioberritze
azkarra izan zuten. Gizarte-bizitzan
errotutako unibertsitatea nahi zen (era
gin handia bait du gizarte bizitzan) eta
erantzun baliagarria eman behar bait
die gízarteak dituen eskari zehatzei. Eta
hau Canadako Gobernuak egin zuen;
baina -eta gertakizun hau oso berria
zen- baita Quebec-eko Jaurlaritzak
ere.

Horrela sortu zen, adibidez, 1966an
Quebec-en «Conseil de la recherche
scientifique», eta baita «Centre de re-
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cherche índustrielle» Quebec-en bertan
eta 1971ean «Cornmitté ínterrnlnísteriel
des politiques scientifiques», 1975ean
«Bureau de la science et de la tecnolo
gie», 1977an Quebec-en erarnan ikerke
ta zientifikoari buruzko Liburu Berdea
antolatu zen, 1978an kontsultara eman
eta horrela 1979an ikerketa-programa
benetakoa, egiazkoa eta ausarta pres
tatu.
3) Esandakoak eta demokratizatze

prozesua eta irakaskuntzaren hedapena
kontutan hartuz, ulergarri gertatzen da:
Canada-n sortzen den aldizkari zienti
fiko garrantzitsuena eta gehien irakur
tzen dena, kanpotíkako aldizkari on
ugari izanik ere, 1973an Quebec Uni
bertsitateak argitaratu zuen «Quebec
Science» ízatea; ikerketak eta zientziak
egindako aurrerapenak zabaltzeko gogo
eta ardura geroz handiagoa, eta hez
kuntza iraunkor eta erreziklatzerako
zerbitzu ugarien eskaintza.

4) Quebec-eko Unibertsitatea sortu
zen, fakultateak anitz kanpoetan zi
tuelarik, bere plangintza propioari eran
tzun ahal izateko modukoa, hango lan
egoerari zegokion bezalakoa eta fran
tsesez; baina bai Quebec-eko eta bai
Canadako Gobernuen diru-laguntzaz.

5) 60. urteetan hasitako hezkuntz
sistemaren birmoldaketak (gogora de
zagun Hezkuntza Quebec-eko jaurlari
tzaren esku dagoela) badu eraginik uni
bertsitateko erakundeetan ere. Adibi
dez, bigarren mailako ikasketa-ondoko
ikastaro berri bat sortu zen, Colleges
eta Bécegs zirela medio eta, horrela,
unibertsitateko sarrera beranduagotiJ
egiten da, alde batetik, eta gutxitu, bes
tetik azkeneko zikloa ere izan bait Ií
teke hori.

Hau beta nabarrnentzen da irakas
kuntza moduen desberdintzean. Gizar
teko egoerekin adostasun sakonagoaren
bila, denbora osoko írakaskuntzaz, ikas
taro motz eta horrelako beste zenbait
metodo erabiliz hezkuntza iraunkorra
lortu nahi denean. Eta baita ikaskun
tza moten desberdintzean ere, progra
maren malgutasun gehiagoz, ikasleak
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nahi dituen gaiak ikasteko aukera erna
nez «credits» bidez (hala ere badirudi
hau orain berriz gutxitzen ari dela).

lrakasleen eta ikasleen eginkizun ar
teko mugak ere lasaiago bihurtu ziren,
ikasleei ikerketa-munduan sartzeko
ahalbidea eman zitzaien taldekako iker
keta-lanetan partaidetza emanik eta li
zentziakuntzarako egin lan edo tesien
bidez.

6) Unibertsitate batí lotutako Ins
titutu eta Ikerketa-Zentruen bidez;
hauek maíz asko fakultate edo diszipli
na arteko dita.

Horrelakoa izan daiteke 1966an
eraiki zen Lava! Unibertsitateko «Cen
tre International de recherche sur le bi
lingüisme» (CIRB). Bi eginbide ditu
delako CIRB-ek:

Ikerketa, 1976az gero honako gai
hauetara mugaturik dagoena:

1) Gai-zerrenda linguistikoa; 2) So
ziolinguistika; 3) Psikolinguistika; 4)
Politika eta hizkuntz eskubídeak; 5)
Elebizko hezkuntza; 6) Linguistika di
ferentziala eta hizkuntzen didaktika.

Ikerketari laguntza, datuen, agirien,
informazio-zentruen bidez, aipatu berri
ditugun gaiei buruzko eta baita ere ahal
den neurrian, CIRB-ko bibliografía be
reziez. Halaber idazlan zientífikoak ar
gitaratuz.

7) Argi ikusten da hau bera irakas
le bakar edo írakasle-elkarteek gero eta
gehiago Gobernuko edo Gobernuaren
inguruko Erakundeei zenbait ikerketa
tan ematen dieten laguntzaz; lan hauek
ia beti Quebec-eko Jaurlaritzaren Argi
taldari Ofizialak argitaratzen ditu.

Horren adibide-gisa aipa ditzakegu
aldakin askori buruz eginiko deskriba
pen demografikoak: erabili hizkuntza,
inkesta batzordeak eraginiko analisi la
nak, plangintzari buruzko txostenak
etab. Elkatlan honen beste adibide bat:
Office de la Langue Francaise-ek eragin
zuen eta ikertzaile askoren ekintzaz lor
tu zen 1979an Hizkunrzalarirza eta So
ziologiari buruz Quebec-en egiten ari zi
ren lan guztien bilketa eta argitaralpe-
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na, bai Office de la Langue-k berak be
har zituelako, bai ikertzaileentzat ere la
nabes egokia zelako. Bibliografía bildu
ma honetan 464 titulu bildu ziren.

8) Unibertsitateko sail desberdine
tako edo unibertsitate desberdinetako
harremanen ugaritzea, bai lanbide alde
tik, bai ikerketa aldetik, jokabide hau
behar-beharrezko bait da zientzia alde
tik begiraturik ere.

Arlo honetan aipa genezake CIRB-ek
aurkeztu duen ikerketa projektua: «Bi
hizkuntza elkarren ondoan daudenean
gertatzen den jokabide linguistikoaren
aldaketa». Lan hau 7 unibertsitateko
17 irakaslek burutu beharko dute
l983tik 1988 artean. Sankoff irakas
leak Montreal-eko Unibertsitatean ma
tematikalari denak eta Bedergroen ira
kasleak, Montreal-eko Quebec Uniber
tsitateko hizkuntzalariak «erregela lin
guistiko aldakorrei» edo «gramatika
probabilistika»-ri buruz elkarrekin egin
dako lanak ere aipagarri dita. Euskarri
indartsua eman dioten lan hauek joera
sozio-Iinguisriko batí (tendentzia labo
bianoarí).

9) Zenbait unibertsitatek sorturiko
«zuzperketa kulturala» zerbitzua jakin
tza herriarenganatzeko helburuz. Kul
tur Ministeritzak eraginez, unibertsita
tea jendearekin elkar dadin eta gizarte
ko premiei erantzuna eman diezaion,
elkarrizketak, hitzaldiak, harreman zien
tifiko eta profesionalak antolatuz, sin
posiunak eginez. Hala nola Zuzenbide
Fakultateak eta CIRB-ek Lava! Uniber
tsitatean 1982ko Azaroan «Hizkuntzen
eskubide berdinak Canadan» gai duen
elkarrizketa,

10) Azkeneko hogei urte hauetan
frantsesak eta frantsesteak lortu duen
hedapen azkar eta zabalaren azterketa
eta ebaluaketa eta baita ere lanaren alo
rrean lortu duenarena, enplegua lortze
ko itxaropenbideak, lanpostu onenen
eskuratzea (Zuzendaritza eta gerentzia
a.b.) eta abar. Prozesu honi «frankofo
nizazio»-ptozesu izena ematen zaio.

Hitz batez, guztí honek prozesu oro
kor bat nabarmentzen du, esparru



jakin batetan, unibertsitatean, nabari de
na; eta era berean zeinen gartsuki hel
du dion Quebec-eko herri osoak alda
keta prozesuari eta unibertsitateetan

Cunada

ezarritako jokabideek nolako erantzun
baikorra eragin duten.

I tzultzailea: Boni Urkizu

LAS UNIVERSIDADES EN RELACION
CON EL PROCESO DE RECUPERACION

DEL AUTOGOBIERNO Y DE LA
FRANCESIZACION DE QUEBEC

En relación a este tema conviene, en un
inicio, reconocer dos períodos históricos en la
recuperación lingüística del francés en Que
bec: antes de la llamada «Revolución tran
quila» (1960) y después. Esta denominación
se refiere a los cambios de todo tipo, en
profundidad, que se dieron en Canadá en
1960 asimilables a una verdadera revolución
pero efectuada por. la vía de la negociación,
el diálogo, la participación tanto gubernamen
tal como popular: «Revolución tranquila».
Dentro de este gigantesco movimiento de

recuperación cultural y por ende lingüística
que supone la Revolución tranquila conviene
distinguir varias etapas:
a) La que se inicia en 1961 con la crea

ción del Ministerio de Asuntos Culturales,
que asume el hecho cultural francés y crea
el Office de la langue francaise.
b) La segunda etapa parte en 1965 con la

publicación del libro blanco sobre la cultura
y la lengua del Quebec y se inician los pri
meros trabajos de la Comisión de investiga
ción GENDRON.
e) La tercera etapa se inicia en 1974 con

la publicación de la Ley 101 «Carta de la
lengua francesa» y la creación de comisiones
ministeriales encargadas de su desarrollo.

d) Esta etapa se inicia en 1979 y es la
que contempla el desarrollo y aplicación de
la «Carta» a nivel lingüístico y los esbozos
políticos de un movimiento hacia la posible
independencia del Quebec con respecto al
Gobierno Federal.
Todo el proceso general descrito de la so

ciedad de Quebec, se manifiesta de manera
particular en el sector universitario no solo
por la profunda influencia que el movimien
to ha tenido en las capas universitarias (Crea
ción de Universidad de Quebec; .Creación de
Institutos y Centros de investigación lingüís
tica como el CIRB (Centre Internacional de
Recherches sur le Bilinguisme); subvencio
nes del Gobierno a las Universidades fran
cófonas; creación de Revistas científicas en
francés, etc.) sino también y sobre todo por
el impulso que la propia universidad ha ofre
cido a este movimiento social y cultural
(enseñanza del francés a los no francófonos:
participación de expertos en las tareas de
investigación, estudios y debates lingüísticos;
dinamización y animación cultural del mun
do profesoral, estudiantil y externo ante la
problemática de francización de la sociedad
del Quebec, etc... ).

LES UNIVERSITES EN RELATION AVEC
LE PROCESSUSDE RECUPERATION DE
L'AUTOGOUVERNEMENT ET DE LA

FRANCISATION DU QUEBEC

Il convient de dlstlnguer dans cette ques
tion tout d'abord deus périodes bistoriques
dans la récupération linguistlque du fran~ais
au Québec: avant la «réoolutlon tranquile»
(1960) et aprés. Cette déslgnation correspond
aux cbangements projonds a tous points de
oue qui ont ea lieu au Canadá en 1960, assi
milables a une vraie réuolution mais menée

par la uoie de la négociation, le dialogue, la
particlpation tant gouuemementale que po
pulaire: «Réoolution tranquile».
A l'intérieur de ce gigantesque mouuement

de récupération culturelle et en cutre lin
guistlque que suppose la réoolution tranqui
le, il conoient de distinguer plusieurs étapes:

a) Celle qui commence en 1961 aoec la
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création du Ministere des Affaires C11lt11re
lles qui assume le fait culture! [rancais et
crée l'Office de la Langue Prancaise.

b) La deuxiéme étape débute en 1965
auec la publication du Liure Blanc sur la
Culture et la Langue du Québec et sont en
tamés les premiers trauaux de la comission
de rechercbe GENDRON.
c) La troisiéme étape commeuce en 1974

auec la publication de la Lol 101, «Cbarte de
la Langue Francaise et la création de comis
sions ministérlelles cbargées de leur déuelop
pement.

d) Cette étape commence en 1979 et
contemple le déueloppement et l'application
de la Cbarte sur le plan linguistique et les
esquisses politiques d'un mouuement uers la
possible indépendance du Québec vis a vis
du Gouoernement Fédéral.

Tout le processus gé11éraldécrit sur la so-
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ciété Québecoise se mani!este partlculiérement
dans le secteur uniuersitaire. Non seulement
da au f ait de la pro/ onde influence que le
mouuement a exercé sur les coucbes unioersi
taires: création de l'Université du Québec,
création d'instltuts et de centres de recbercbe
linguistique comme le CIRB (Centre Interna
tiona! de Recbercbes sur le Bilingttisme), sub
oention du gouoernement au» uniuersités fran
copbones, création de recaes scientifiques en
[rancais, etc., mais aussl et surtout a l'imp11l
slon que l'uniuersité méme a donnée a ce
mouuement social et culture! (enseignement
du [rancais au» non [rancopbones, participa
tion d'experts aux traoaus de recbercbe, étu
des et débats linguistiques, dinamisatlon et
animation culturelle du monde des enseig
nants, des étudiants et d11monde extérleur,
face a la problématiqne de la jranclsation de
la soclété québécoise, etc ... ).

THE UNIVERSITIES IN RELATION WITH THE
PROCESS OF QUEBEC'S FRANCHIFYING AND

SELF-GOVERNMENT RECOVERY

Regarding this subject lt is convenient, from
the beglnning, to dlstingulsh two historical
periods in the lingulstic recovery of the French
Janguage in Quebec: before and after the so
called «Peaceful Hevolutlon» (1960). This term
refers to the deep changes of ali kinds that
happened in Ganada in 1960; changes that we
re similar to a real revolution but whlch were
carried out through negotiations, dialogue, and
government, as well as social, participation:
-Peaceful Revolution»,
Wlthin this great movement of cultural and

lingulstic recovery whlch the Peaceful Revo
lution consists of, it is convenient to dlstln
guish various stages:

a) Beginning In 1961 with the creation of
the Ministry of Cultural Affairs, whlch re
cognlzes the french cultural reality and crea
tes the Office de Ja Langue Franc;alse.

b) The second stage beglns in 1965 wlth
the publlcation of the ·whlte book on the cul
ture and the language of Quebec. The flrst
works of the lnvestlgátion Commision GEN
DRON begin.

c) The third stage begins in 1974 with the
publication of the Jaw 101 «Chart of the french

lanquaqe», and the creation of Ministry Comrnl
sions in charge of its development.
d) This stage begins in 1979. The Chart is

developed and applied on a linguistic level,
and the political drafts of a movernent towards
the possible independence of Quebec In re
gards the Federal government appear.
Ali the general process of the society of

Quebec whlch has been descrlbed Is obvlous
in the university sector, not only because of
the deep lnfluence that the movement has had
on the universities-creation of the University
of Québec; creation of institutes and centers
of linguistlc investlgation, like the CIRB·lnter
national Centre of Research on Bilinguism; go
vernment subsidies to french-speaking unlver
sities; creation of scientific magazines in
french, etc. -but also and above ali because
of the force that the university has offered
this social and cultural movement-teaching of
french to non-speakers: participation of experta
in investigations, studies and lingulstic deba
tes; cultural encouragement of the teachlng
world, of the students, of the outslde areas,
regarding the problems of Janguage acquisition
of the society of Quebec, etc ...
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