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INTRODUCCI~ illes pobres, gairebé mig perdudes dins I'occident 

emigració fou durant molt de temps de la Mediterrinia. Se'n van, els illencs, d'aquestes 

el signe que mar& la dinimica de la  po- "illes tan pobres" car, com diu una antiga cantó 

blació d'aquestes terres. Milers de mallor- 
eivissenca: 

quins, de menorquins i d'eivissencs es varen veure 

obligats a abandonar durant el període que com- 
prdn les Últimes decades del segle XIX i les prime- 
res del segle XX la seva terra i a partir més enlli 
del mar, a la recerca del pa i de la feina. 

Hi ha rera aquest fet unes causes sbcioeconb- 

miques ben clares. Per una part, davant I'augment 
de la població, que es produeix com a consequdn- 
cia de la reducció de la mortalitat i de la perma- 
ndncia de I'índex elevat de natalitat, no es pro- 
dueix un increment de llocs de treball. Les estruc- 
tures socials són velles, gairebé -una herdncia de 
I'antiga organització feudal. Per altra banda, les cri- 
sis econbmiques són també en la base de I'emigració. 

Amb anterioritat a aquesta dpoca, I'emigració 
es produis sempre d'una forma esporidica els anys 
de mala anyada -temps de fam i misdria, de colli- 
tes escasses i de secada-. A les darreries de la d&- 
cada dels vuitanta, vers el 1889, és quan s'intensi- 
fica I'emigració. Els fills d'aquesta terra travessen 
I'Atlintic i acudeixen a Xile, a I'Argentina, a les 

Antilles ... Aquí es presenten els agents de contracta- 
ció. Homes que vénen a cercar m i  d'obra en unes 

"es que neix pobre, que es morga 
sense un d k  de descans" 

La fam és vella, damunt aquestes terres. Un 
poeta mallorquí del segle XVIII, Miquel Socies de 
Tagamanent, ho havia escrit sense @Is a la llengua: 

"enguany tenim treballs dobles 
que no sé com nos vivim, 
eumanco ense divertim 
en codolades i cobles, 
emperi, es ventre va prim': 

Terres de jornalers que treballen de sol a sol, gent 
avesada als dejunis, a obrir la boca al vent per en- 
ganyar la fam. 

Només entre e l  1887 i el 1900, parteix de les 
Illes Balears una mitjana de 2.177 persones cada 
any. Després, I'emigració es perllonga d'una forma 
descendent durant tot el primer quart d'aquest 
segle a I'illa de Mallorca i fins iniciada la ddcada dels 
seixanta a les altres illes. A partir d'aquests anys, 
unes terres que tradicionalment havien produit 
emigració sense aturall, es converteixen, gairebé 
d'una forma sobtada, en receptores d'immigració. 

(*) Aquest treball fonna part de la conferincia pronunciada en les Primeres Jornades de Sociolingiiistica debrades a la 
ciutat de Mallorca, durant el mes d'octubre de 1981. 



I de fet, la immigració ha constituit durant les 01- 

times decades un factor important -potser el més 
important- a I'hora de configurar I'actual estructu- 

ra de la població illenca. 

LA POBLACI~ IMMIGRANT 

Certament, iniciada la dicada dels seixanta, 
les il les Balears es converteixen en nuclis recep- 
tors d'immigració. És evident que aquesta intensi- 
ficació és una conseqüencia de la necessitat de m i  
d'obra que provoca e l  turisme. 

Les nostres terres, que s'havien mantingut du- 
rant molt de temps en un creixement inferior a la 
mitjana de I'Estat espanyol, comencen a superar-la 

a partir de 1960. El creixement de la població que 
es deriva del desenvolupament de les activitats tu- 
rístiques és una conseqüincia de I'increment dels 

llocs de treball, de la vinguda massiva d'immigrants 
que, molt sovint, s'instal.len definitivament a les 
Illes, aqui treballen i aqui neixen els seus fills. 

La taxa de natalitat augmenta espectacularment 
i la pirimide de la població es rejoveneix. Només 
la població de I'illa de Mallorca durant els setanta 
primers anys del segle present ha augmentat en un 
85 O/o, mentre que Menorca ho ha fet en un 
33,64 O10 i Eivissa en un 91,35 O/o. I aquest crei- 
xement demogrific, molt més elevat a Mallorca i 
a Eivissa, ha vingut condicionat rotundament pel 
turisme i pels serveis i les indústries que se n'han 
derivat. 

Perb I'increment de la població al llarg del se- 

gle no ha seguit un mateix ritme. Fins a la dicada 
dels seixanta, aquest augment a I'illa de Mallorca 
presenta uns índexs certament debils. Només al 
llarg d'una dicada -des de 1960 a 1970- la pobla- 
ció ha crescut a Mallorca un 26,66 O/o. Per tant, 
més d'una quarta part de tot el creixement demo- 
grific de Mallorca durant el present segle s'ha pro- 
duit en deu anys. 

I és clar que aquest creixement tampoc no es 
produeix per un igual en totes les zones de I'llla, 
car són els municipis que posseeixen nuclis turís- 
tics importants o aquells més industrialitzats, els 
que creixen d'una forma més espectacular. 

A I'illa de Menorca, i com a conseqüincia d'un 

incipient turisme que exigeix i reclama una certa 
m i  d'obra, es produeix un augment de la població 
no gaire elevat, e l  1690 O/o. En canvi Eivissa, que 
s'havia caracteritzat per un creixement dibil, Bd- 
huc marcat per seriosos retrocessos, e l  turisme hi 

desencadena durant la dicada a qu i  he fet refe- 
rencia un augment del 30,64 O/o, que es concentra 

sobretot als municipis de Vila i de Sant Antoni de 
Portmany. 

Finalment, la població de Formentera augmen- 

ta 1'1 1 O I 0  durant I'esmentada dicada. 
Un altre fet que cal considerar d'una forma es- 

pecial és el creixement extraordinari de Palma, la 

ciutat de Mallorca. L'any 1900, tot just quan s'ini- 
ciava e l  segle XX, la població de Ciutat representa- 
va Únicament e l  25,75 O10 de la població mallorqui- 
na, mentreque I'any 1970 representava e l  50,88 O/o. 

En la base d'aquesta accelerada evolució demo- 

grifica hi trobam el turisme amb tot quant de posi- 

tiu i de problemitic ha tingut per a les nostres ter- 
'res. La immigració exerceix una funció de rejoveni- 
ment de la població, augmenta la natalitat fins a 
assolir nivells superiors" als vint naixements per 

cada mil habitants, quan, abans dels anys seixanta, 
els nivells no sobrepassaven e l  13 o el 14 per mil. 

Quan observam I'evolució de la població de 
les illes Balears, ens trobam que a partir del 1960 
-quan la pirimide de l a  població oferia una clara 
tendincia cap a I'envelliment- la situació dona un 
tomb espectacular com a consequincia de la immi- 
graci6. Ens trobam que s'ha produit un augment 
considerable de la natalitat com a consequincia de 
la població immigrant, constitui'da bisicament per 
persones joves. 

No em puc estendre en I'estudi dels condicio- 
naments que la immigració tant com el turisme han 
exercit sobre els espais urbans. La distribució i la 
configuració de I'actual espai illenc és I'expressió 
clara i definitbria de les transformacions socials 
que han tingut lloc en aquesta terra durant les 61- 
times dicades, des dels barris dormitori, llocs so- 
vint degradats i congestionats, ocupats per la im- 
migració, als barris que les classes elevades han cer- 
cat -o creat- com a definitoris del seu "status". 
És cert que en I'estructuració de I'espai hom pot 
llegir-hi la profunda realitat social i humana que ro- 
man amagada sota la clovella de les aparences. 



Són diversos els problemes que sorgeixen en- 
torn del concepte integració. També, diversos els 
interrogants. Vegem, doncs, si més no plantejades 

algunes d'aquestes preguntes: ¿Que volem dir en 
parlar d'integració? ¿Fins a quin punt no utilit- 
zam un cert to paternalista en referir-nos a la inte- 

gració de I'immigrant? ¿I és cert que desitjam que 
s'integri? ¿I quin projecte de país en el qual inte- 
grar-se podem oferir-li? ¿És possible la integració? 
¿És possible que I'immigrant abandoni ficilment les 
seves formes de vida, els seus costums, la seva Ilen- 
gua, els seus esquemes culturals? 

Si hem de creure les conclusions a les quals 
arribava Margaret Mead en un estudi seu sobre els 

immigrants d'una gran ciutat dels Estats Units, 
haurem de considerar la dificultat, per no dir la im- 
possibilitat, de I'immigrant adult d'integrar-se en el si 
de la cultura que li dóna acollida. La prbpia cultura, 
les formes de vida llargament estructurades durant 
els anys de la  infantesa -ve a dir-nos la gran antro- 
pblega americana- marquen imperiosament la vida 
de cada home i la condicionen. Per altra banda, les 
dificultats d'integració sorgeixen també de la  matei- 
xa societat receptora que no els facilita el camí, dis- 

posada sovint a considerar-10s un grup a part. 
Emperb els fills dels immigrants, nascuts a les 

Illes, es consideren mallorquins, menorquins, eivis- 
sencs... Han comencat a sentir aquesta terra com a 

seva i cerquen vies d'integració a I'escola, al lloc de 
treball, en les relacions socials. 

Fa quasi quatre anys -aixb era pel febrer de 
1978- en una enquesta que vaig aplicar als alum- 
nes del darrer curs d'E.G.B. de vuit centres estatals 
de Ciutat, -ningú no negari que en aquest país 
I'escola opera generalment per classes socials i que 
els fills dels immigrants acudeixen en un tant per 
cent ben elevat a I'escola estatal- es podia obser- 
var que el procés d'immigració es trobava gairebé 
paralitzat. D'una totalitat de 541 alumnes que fo- 
ren enquestats, el 5582 O I 0  eren fills de pares no 
mallorquins, el 21,26 O10 tenia un dels dos pa- 
res que no era mallorquí de naixenca i només el 
2292 O/o eren fills de pares mallorquins. Doncs, 
dels 541 alumnes que constitui'ren la mostra, només 
el 8,13 O10 portava menys de cinc anys a Mallorca. 

Insistint en aquest punt de recessió immigratoria 
cal observar que a les escoles "Miquel Porcel" de 
Son Cladera i "Verge de Lluc" d'Es Vivero, situa- 
des en zones on la  població immigrant és certament 
nombrosa, el percentatge d'alumnes de vuit6 curs 
que, portaven I'any 1978 menys de cinc anys a la 

nostra illa era de 0,55 O10 a son Cladera i de 0,00 O10 

a Verge de Lluc. 
En les respostes d'aquella enquesta, hom po- 

dia veure ficilment com els fills de pares no mallor- 

quins cercaven a través de I'escola camins d'integra- 

ció a la realitat sbcio-cultural de I'illa. I els cer- 
caven, precisament, a través de la llengua catalana, 
que els hauria agradat trobar a I'escola. 

Per altra part, I'enquesta oferia uns resultats 
ben deplorables, car tant els fills de pares mallor- 
quins com els fills de pares no mallorquins només 
sabien llegir, gairebé tots, exclusivament en cas- 
tell i i desconeixien I'existencia d'una literatura en 
llengua catalana. I se'n derivava que I'escola no ha- 
via fet quasi res perque fos descoberta la realitat 
cultural i li'ngüistica d'aquestes illes fins al punt 
que si n'hi havia algun -sempre excepcionalment- 
que sabia llegir el catals, n'havia aprb a l  marge de 
I'escola. 

Era, endemés, fscil de constatar que els fills de 
pares mallorquins -en absoluta minoria- parlaven 
habitualment el castells amb els seus companys. 
Des d'aquesta perspectiva, no solament no s'inte- 
graven pels camins de la llengua els fills de pares 
immigrants en la realitat sbciocultural de I'illa, 
sinó que es "desintegraven" els fills de pares mallor- 
quins. L'escola exercia -no crec que sigui gens ar- 
riscat afirmar-ho- una funció ben negativa. Perb 
voldria tornar a una pregunta anterior: ¿A quina 
realitat sbcio-cultural deixaven d'integrar-se els fills 

de pares no mallorquins? ¿A quin projecte de país? 
Tot aixb ens portaria a una conclusió ben clara: 
sense un projecte de país ben definit no podem par- 
lar d'integració. I en la definició d'aquest projecte 
és evident que haurien d'intervenir-hi uns i altres. 

Potser, un dels valors d'aquella enquesta era que 
s'aplicava e l  mes de febrer del 1978, dinou mesos 
abans de I'aparició del decret que regula I'ensenya- 
ment a les nostres terres de la llengua catalana. 
La conclusió era que, fins aleshores, I'acció de les 



nostres escoles, tot i que la l le i  general d'educació 

del 1970 posava entre els fins de I'educació en tots 
els seus nivells la necessitat d'incorporar a I'ensenya. 

ment "las peculiaridades regionales" (Article 1.3.), 
i a I'article 17 de l a  mateixa llei, referit especial- 

ment a 1'E.G.B. es parlava del "cultivo en su caso 

de la lengua nativa", I'acció de les nostres escoles, 

deia, havia estat en aquest sentit ben inútil. 

Passats tres anys des de I'aplicació d'aquella 

enquesta, entre febrer i maig de 1981, vaig apli- 
car-ne una altra 'de semblant amb I'ajut considera- 

ble d'un grup d'estudiants de Pedagogia. Aquesta 
vegada, I'enquesta cobrí la totalitat de centres es- 
tatals de Ciutat, 43 escoles, amb 1.367 alumnes 

del darrer curs de I'educació bisica. D'aquesta to- 
talitat, el 74,88 Olo han nascut a Mallorca, el 
19,Ol O10 fa més de cinc anys que hi resideixen i 
solament e l  599 O/o hi porten menys de cinc anys. 

Si comparam aquesta xifra amb el 8,13 O/o de I'en- 
questa que aplicirem fa tres anys en traurem la con- 

clusió, potser la hipbtesi, que el procés de recessió 

del fenomen immigratori continua. 
Tot i que aquestes xifres ens podrien fer pen- 

sar amb una situació favorable a 1'6s de la llengua 

prbpia d'aquesta terra, ens trobam que només el 

21 ,O1 O/o la parlen amb la família i 1'1 1,89 O10 

amb els amics. 

És bo de comprendre que aquesta situació 

-ja sé, vull recordar-ho,que no representael conjunt 
de la realitat, car hauria estat necessari indagar en 

I'ensenyament privat, a les altres illes i als pobles- 
no és gens favorable a la pervivincia de la Ilengua, 

a la seva projecció vers I'esdevenidor com a llengua 

moderna de comunicació i d'expressió. Més drami- 
tic encara ens pot resultar e l  fet que només el , 

21.72 O/o (297 de la totalitat) diuen que saben Ile- 
gir correctament el catali i e l  9,29 O/o (127 de la 
totalitat) el saben escriure. 

A la pregunta si  voldrien les classes en catali, 
el J7,23 O/o (509 de la totalitat) responen que s í  
i e l  61 9 6  O/o (847 de la totalitat) confessen que no. 
La gran majoria sap perfectament que la llengua de 
Mallorca és la catalana -1.333 alumnes ho afirmen 

d'una totalitat de 1.367-; i e l  43,96 O/o (601 de la 

totalitat) consideren que és necessari el seu estudi 

com assignatura, mentre e l  55,30 O10 (756 de la to- 

talitat) no ho consideren necessari. 

Altres percentatges -com és per exemple el que 

només e l  19,97 O/o voldrien totes les classes en cata- 

li, mentre e l  77,61 O I 0  no les hi voldrien- vénen a 

demostrar la necessitat d'una acció normalitzadora 

de la llengua a tots els nivells públics -o normalitza- 

ció a nivell social, ha escrit Ninyoles, o substitució 

definitiva pel castelli-, car sense una veritable nor- 

malització lingüística a nivell públic, ben segur que 

la nostra llengua tindra cada vegada més redui'- 

des les possibilitats de supervivincia. I l a  normalit- 
zació -cal tenir-ho ben clar i no embullar el fil de 

les .paraules- és un procés social amb que una co- 

munitat sencera avanCa cap a una situació d'equi- 

libri lingüístic, cap a I'us normalitzat de la llengua 

d'aquella terra. 

Estic ben convencut que molts dels nous mallor- 
quins -els fills dels immigrants- no parlen la Ilen- 

gua d'aquesta terra simplement perque no s'han tro- 

bat mai amb la necessitat de parlar-la. Perque nin- 
gú no els ha possibilitat e l  "bany de Ilenguatge" que 

sempre és necessari per aconseguir e l  domini d'una 
llengua. (L'experiincia ens indica com en alguns 

pobles, els fills dels immigrants parlen prou correc- 
tament l a  llengua del poble i en fan Ús quotidii 
en les seves relacions amb els amics i amb la gent). 

D'aquesta falta d'oportunitats de practicar la Ilen- 
gua se'n deriva una multiplicitat de conflictes: 
I'escis interis amb que veuen el seu estudi, el senti- 
ment que mai no els serviri per a gaire cosa, ('accen- 
tuació de l a  mentalitat diglbssica, car el catali con- 
tinua essent una llengua redui'da a I'ús familiar i 
a tres hores escasses de classe a la setmana, mentre 
que tot quant enrevolta I1al.lot és en castelli: la 
premsa, la radio, la televisió, els retols de les boti- 

gues, els papers volanders de propaganda, e l  cinema, 
els llibres que hom veu als mostradors de les Ilibre- 

ries, les etiquetes, els bitllets d'autobús, els papers 
de I'AdministraciÓ ... El "bany de Ilenguatge" es 

dóna, doncs, en sentit invers. I d'aquí, la necessi- 
tat d'una planificació urgent per a la normalitza- 
ció lingüística que parteixi de I'estudi i del coneixe- 
ment de la realitat, de les diverses realitats que con- 
figuren les nostres Illes. 

Es tracta de localitzar les zones on s'hi concen- 



tra aquella gent que no entén la  llengua de les Illes 

i de facilitar-10s-ne la  seva comprensió. Cal precisar 

que e l  fet de viure en reductes urbans gairebé aco- 

ta ts  per a ells és ben negatiu, car aquestes zones es . 
converteixen en focusde marginació social. Es neces- 

sari promoure I'Ús del catali en I'administració, en 
totes les situacions de la vida quotidiana, motivar 
I'esforc personal en I'adquisició i Ús de la Ilengua, 

organitzar un gran desplegament de cursos per a 
adults als pobles i als barris de les ciutats, de dur 

a terme autentiques campanyes de sensibilització 

popular. 

Aquells alumnes amb els quals vaig treballar 
I'enquesta a que he fet referincia en Última ins- 

tincia acabaven la seva intervenció en les conclu- 

sions amb aquestes paraules: "no n'hi ha prou del 

catali com assignatura, la llengua ha d'emprar-se 

com a vehicle normal de comunicació. Ens manca 

una profunda renovació pedagbgica, car I'estanca- 

ment didictic és molt greu i la praxi escolar con- 

tinua marcada per la  tradició". 

Amb aquestes paraules queda ben de manifest 

un dels problemes més greus que tenim plantejats 
a I'hora present: la rutina i I'estancament didictic. 

Les nostres escoles no són didicticament una enti- 

t a t  viva i, molt sovint, la prictica escolar es redueix 
a una trista repetició d'esquemes caducs i vells. He 

escrit altres vegades i m'agrada repetir-ho avui, que 
si  una persona que va viure fa cent anys tornis a 

la vida, possiblement no coneixeria res de tot quant 
havia constitui't la  seva realitat quotidiana i se sen- 

tiria un estrany sobre la  terra que havia estat la seva. 

L'únic lloc, emperb, en qu8 no creuria haver ba- 
ratat de món seria a I'escola. Perqu8 mentre tot 

todes escolars per a I'ensenyament de la llengua 

s'ocupen de la llengua escrita. I correm el perill 
-i aixb encara seria en e l  millor dels casos- que un 

nin conegui la gramitica de la Ilengua, escrigui amb 

prou correcció i llegeixi amb un índex suficientment 

elevat de comprensió lectora, sense que pugui 

expressar-s'hi verbalment. 

Per aixb, cal tenir molt en compte que la Ilen- 

gua parlada es compon de múltiples registres, car 

en la comunicació adquireixen una importincia es- 

pecial I'entonació, les pauses i els silencis. D'aqui 

el gran valor didictic dels models orals. Es neces- 

sari que el nin trobi a I'escola un model eficac i 
vilid. 

Normalment, I'aprenentatge de la  llengua es 

realitza en contacte amb I'immediat entorn. I és 
en aquest entorn familiar que e l  nin troba els pri- 

mers models i els primers estímuls. Aprendre a par- 

lar és complex i es realitza a forca d'intents i de 
provatures en contacte amb el llenguatge adult. 

L'acció de I'adult és determinant. I sera determi- 
nant la classe social, el nivell familiar, I'equilibri 

afectiu ... Tota .aquesta acció de I'entorn imme- 

diat, el fill de pares immigrants I'ha rebuda en una 

altra Ilengua. Cal, per tant, que a I'escola trobi des 
del primer moment els models que han de conf igu- 

rar les estructures de la  segona llengua. D'aqui la 
importincia que té el fet que els ensenyants dels 

primers cursos siguin catalanoparlants. A I'escola, 

el nin amplia el llenguatge i cerca inserirse en la 
llengua de la col.lectivitat. D'aqui, la necessitat de 
treballar durant els primers cursos la diversitat de 
sons, aquells fonemes que el nin no posseeix perque 

tampoc no els posseeix la seva llengua materna. 
canvia i evoluciona al seu entorn, I'estructura pro- També, la importivcia de donar a 
funda de I'escola que és bisicament la didictica, de I,expressi~ oral un sentit de joc. perque és netes- 
continua lligada a l  passat. sari comprendre que I'aprenentatge de la llengua 

Intentaré ara, per tant, esbossar els Punts fo- Dosseeix SemDre un comencament de ¡oc. Quan 
namentals sobre els quals hauria d'estructurar-se una nin molt petit apren de balbucejar els primers 
didictica eficac a I'hora de treballar la llengua cata- fonemes és cert que hi troba un gust en el balbuceig, 
lana amb alumnes que parlen e l  castelli. i el plaer és a la base del joc de compondre i descom- 

pondre llavis i llengua pel camí de la descoberta 
BASES PER A WA DIDACTICA DE LA LLENGUA de ,,,, d.ignorats fonemes. 
CATALANA ALS CASTELLANO PARLANTS Aquest sentiment de joc que es troba en el punt 

En primer lloc cal assegurar e l  domini de I'ex- de partida de I'aprenentatge de la  llengua només 

pressió oral. Fixem-nos que la gran majoria de m8- es veu trencat per I'escola, que en fa de la classe 



de llenguatge un treball fastigós, sovint insuporta- L'a~renentatae de la lecto-escriptura consti- 1 
del comencament i aconseguir que ja mai abando- dlencarar-se la escolar. sobretot, perque 
ni el treball de descobrir les envitricollades estructu- ben poques vegades es treballa amb suf ¡ciencia I,ex- 
res lingüístiques haure d16sser una tasca essencial- oral i gairebé mai se centra del nin 
ment didictica. Proposar I'aprenentatge de la Ilen- sobre la prbpia 
gua per la via del joc no és més que I'intent de recu- Aquestes són les principals línies metodolo- 
perar un natural, quelcom que 'Ihorne -tots giques que cal seguir en la descoberta de la lecto- 
els homes- han fet des que el és D'aqui escriptura. Es tracta de treballar profundament amb 
la necessitat d'incorporar a la tasca escolar els jocs ,ins castellanoparlants cada "n d'aquests punts 1 
populars del llenguatge, antigues fórmules orals i de consolidar cada una de les 
-jocs d'embarbussament- que incideixen d'una for- 
ma especial en la repetició dels sons que presenten 

a) Audició de la tira fonica. 

més dificultats. És un material popular que segueix 
b) Comprensió de la correspondkncia que exis- 

teix entre la tira fbnica i els elements de la 
passa a passa el 'desenvolupament del nin des de la 

realitat dels quals la tira fonica n'és el 
naixenca fins a la superació de la infantesa i aue DOS- . . 
sibilita el descobriment del joc amb la substancia 

de I'expressió: els sons, les lletres, les sil.labes, 

la rima ... 
El mestre de llenguatge ha de comprendre 

aquest principi. Ha d'entendre que en explicar 

histdries o rondalles e i  nin ha de sentir aquest plaer 
i I'ha d'experimentar ell. Potser, si ho fa així, 

aconseguir3 convertir en un goig e l  treball de pene- 
trar els secrets de la llengua, els seus misteris i les 
seves més íntimes ess6ncies. 

Si durant els primers cursos de I'escolaritat 
podíem aconseguir una correcta expressió oral, ben 

segur que no caldria parlar, passats aquells primers 

cursos, d'una didectica específica per a castellano- 

parlants, car e l  problema es reduiria considerable- 

ment. Aleshores, moltes de les dificultats que sor- 

geixen en els cursos posteriors estarien pricti- 

cament resoltes. Possiblement, ara per ara, I'ob- 

jectiu primordial per a tota I'E.G.8. cap al qual 
hauríem d'encaminar I'activitat escolar hauria d'és- 
ser, pel que fa referencia als castellanoparlants, 
aconseguir un nivell acceptable de comprensió 

de la llengua d'aquesta terra, tant a nivell oral com 
escrit i que siguin capacos d'expressars'hi oral- 
ment amb un mínim de normalitat i de correcció. 

Altres qüestions de tipus didictic fan referhn- 
cia al domini que de les dues llengües en tots els ni- 
vells aconsegueixen els castellanoparlants, al proble- 
ma de I'agrupament d'alumnes, a I'estructuració 
dels continguts al llarg de I'escolaritat, als m6todes 
per a la introducció de la lecto-escriptura. 

significant. 

C)  Imitació o repetició oral de la tira fonica. 

d) AnBlisi implícita i progressiva de les diferents 

unitats significatives que configuren la tira 

fbnica: apropiació. 

e)  ~xterioritzacib, o creació de noves tires fo- 
niques capaces de reflectir una realitat. 

f )  Lectura, o captació dels lligams que exis- 
teixen entre un codi grific i les unitats fb- 

niques (entre els grafemes i els morfemes). 

g) f i s  d'aquest codi grific amb l a  finalitat d'ex- 

pressar una realitat: escriptura. 

h) Estudi de la gramitica o sia la reflexió sobre 

la llengua. 

Voldria senyalar que ens és necessari més que , 
mai I'intercanvi d1experi6ncies. Es necessari fomentar 
aquestes experikncies entre els ensenyants a través 

de beques, borses de treball o de premis; perquk 
necessitam recuperar la voluntat de risc, ['aventura 
del treball renovador, de 11experi8ncia innovadora i 
arriscada. Ens urgeix I'intercanvi de les petites con- 
questes, de tot quant anam descobrint quotidia- 
nament a través de la practica. 

Sabem, emperb, que les possibilitats d'utilit- 
zació de la llengua en la vida quotidiana és determi- 

nant i per aixb és necessari comencar per normalit- 
zar-ne I'Ús en I'embit de I'escola. Es necessari que la 

llengua de les nostres terres penetri I'escola i esde- 
vingui plenament la llengua de I'escola. 

Primerament, cal que ocupi el lloc que li perto- 
ca com a mathria essencial. Per aixb, és necessari 



plantejar-se una planificació coherent en relació amb 

la  problemitica de cada centre. -El coneixement 

de la realitat sobre la qual hem de treballar ha d'es- 
tar en la base tant del projecte que farem d'escola 
com de la programació d'objectius a nivell d'irea-. 
Aixo vol dir que haurem de tenir una planificació 
coherent amb les necessitats concretes de la realitat 
sobre la qual s'aixeca I'escola i a la qual indefugible- 
ment ha de servir. 

En segon lloc, necessitam un ambient general de 
suport. És necessari que e l  catali se senti dins I'es- 
cola, que es vegi escrit, que el seu Ús esdevingui 
normal. 

Una de les conclusions del primer Simpbsium 
sobre I'ensenyament del catali a nocatalanopar- 

lants que tingué lloc a Vic e l  mes d'abril de 1981, 
afirmava que I'ensenyament de la  nostra llengua 
a I'escola només assoleix e l  seu objectiu s i  s'insereix 
en un procés global de normalització de I'ús del ca- 
t a l i  en la comunitat lingüística. I aquesta norma- 
lització de que parlam ha de passar per la institu- 
ció escolar. 

Si aconseguim que la nostra llengiua tingui una 
presencia activa, constant i destacada en la vida i 
en I'ambientació de I'escola, potser haurem comen- 
Cat a caminar vers la seva normalització. Haurem 
iniciat e l  camí que esborra les barreres que encara 
separen la col.lectivitat autbctona de la immigrant 

i haurem fet la primera passa perqui el catali 
d'aquestes terres sigui la llengua de tots. 
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Algunes dades de I'enquesta de 198 1 

Escoles estatals de Ciutat 
Nombre d'alumnes de 86 d'E.G.B.: 1.367 

1 .- Anys que portes de residencia a Maliorca? 

a) D'enci que vaig néixer 1 .O25 74,98 O/o 
b) MBs de S anys: 260 19,Ol O/o 
c) Menys de S anys: 82 5 9 9  O/o 

2.- Temps que veus la televisió diariament? 

a) Menys d'una hora: 231 16,89 O/o 
b) D'una a dues hores: 399 29,18 O/o 
c) Més de dues hores: 734 53,69 O/o 
d) No contesta: 3 0,210/0 

3.- Llengua que parles amb els teus pares? 

a) Castela: 1.001 73,22 O/o 
b) Catah: 301 22,Ol O/o 
c) Una altra llengua: 18 1,31°/o 
d) Casteilicatab: 39 2,85 O/o 
e) Castelli i una altra ilengua: 8 0,58 O/o 

4.- Llengua que parles amb els teus amics? 

a) CastelIB: 1 .O93 7995 O/o 
b) Catall: 164 11,94 010 
c) Una altra llengua: 3 0 , 2 l 0 / o  
d) Castellicatali: 105 7,68 O/o 
e) Castelli i una altra llengua: 2 0,14 O/o 

5 .- Nivell de comprensió. 

a) B6: 973 71,17O/o 
b) Regular: 361 26,40°/0 
c) Malament: 32 2,26 O/o 
d) No contesta: 2 0,14 O/o 

6.- Parles el catab? 

a) BB: 439 32,ll O/o 
b) Regular: 668 48,86 O/o 
c) Malament : 256 18,72 O/o 
d) No contesta: 4 0,29 O/o 

7.- Llegeixes cat&? 

a) Bé: 
b) Regular: 
c) Malament: 
d) No contesta: 

8.- Escrius el catab? 

a) BC: 
b) Regular: 
c) Malament: 
d) No contesta: 

9.- T'agradaria que totes les classes s'impartissin en 
catala? 

Si: 509 37,23 O/o 
No : 847 61,996 O/o 
M'Bs igual: 2 0,14 O/o 
No contesta: 7 0,51 O/o 
En mallorquí, si; 
en catala, no: 2 0,14 O/o 

10.-De quina llengua forma part el parlar de 
Mallorca? 

a) Catali: 1.333 97,51 Olo 
b) Casteili: 16 1,17Olo 
c) Gallec: 5 0,36 O/o 
d) No contesta: 7 0,51 O10 

11 .- Consideres necessari l'estudi del catali? 

Si: 601 43,96 O/o 
No : 756 55,30 O/o 
No contesta: 7 0,51 O/o 
M'és igual: 1 0,07 O/o 
Considera necessari el 
mallorquí: 2 0,14 o10 



12 .- T'agradaria que les explicacions dels professors 
fossin en catau? 

Si: 273 1997 O/o 
No : 1.061 77,61 O/o 
No contesta: 5 0,36O/o 
És igual: 5 0,36 O/o 
Si i No: 22 1,60 O/o 
Segons quines: 1 0,07 O/o 

13.- Quin interes té per a tu l'estudi del Cat& com 
assignatura? 

Normal: 850 62,18O/o 
Poc: 117 8,5S0/o 
Molt: 244 17,84 O/o 
Gens: 152 11,ll  O/o 
No contesta: 4 0,29 O/o 

14.- Si entres en una botiga, en quina llengua parles? 

Catau: 249 18,21 O/o 
Castelli: 1 .O56 7734 O/o 
Amb una o l'altra: 59 4,31 O/o 
No contesta: 3 0,21°/0 

15.-Creus que és més ficil trobar feina si parles 
catali? 

És més ficil: 226 16,53 O/o 
És mbs difícil: 48 3,51 O/o 
És igual: 1 .O89 79,66 O/o 
No contesta: 4 0.29 O/o 




