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Darrera un títol tan rimbombant -posat, com podeu imaginar, en el

moment de l’encàrrec d’aquesta comunicació i, per tant, potser poc ajustat al

seu contingut real- s’amaga tan sols la voluntat de fer algunes reflexions en

veu alta sobre el procés de normalització lingüística en el context d’un institut

d’ensenyament secundari situat a una petita ciutat industrial de la comarca del

Raiguer. No pretenem, per tant, que de les observacions que farem se’n

puguin deduir conclusions extrapolables a la resta del territori illenc. Més

aviat, pretenen relativitzar el gran avantatge que sol atribuir-se, pel que fa a a

la situació sociolingüística, a l’interior de Mallorca respecte de les zones

costaneres. Un avantatge que es justifica demogràficament pel major pes que

encara té en aquesta zona la població catalanoparlant respecte d’altres grups

lingüístics.

Doncs bé, començarem pel principi. L’IES Berenguer d’Anoia va ser un

dels primers a fer ensenyament en català. Es tracta d’un centre que té una



llarga història de defensa de la llengua. Consta en els arxius que el centre va

demanar permís, quan això era necessari, al MEC durant el curs 85-86 per fer

tot l’ensenyament en català. Aquest permís, tot i que estava vinculat a la

disponibilitat del professorat, ha permès que durant tots aquests anys el català

hagi estat la llengua en la qual s’han impartit aproximadament un 75% de les

classes. No cal dir que l’administració i retolació del centre varen ser

normalitzades quasi completament també durant els anys 80. Es pot dir, per

tant, que es tracta d’un centre pioner en l’ús i defensa del català.

Deliberadament, no he esmentat que tot això va ser possible sense tenir,

encara ara avui, projecte lingüístic de centre, el qual –no vull espantar-vos-

serà aprovat abans de final d’aquest curs. Amb això no vull qüestionar la

utilitat d’aquest document. Vull dir que no crec que el procès hagués estat

diferent si l’haguéssim tengut. De la mateixa manera que no estic convençut

que, a partir d’ara, el PLC ens ajudi de forma gaire essencial a resoldre els

problemes que, respecte de la qüestió lingüística, podem observar fàcilment

sense fer grans anàlisis i que tractaré de resumir a continuació de forma

suscinta i sense altra voluntat que la d’obrir possibles interrogants que

provoquin el debat.



En primer lloc, tenim al centre un percentatge molt petit de professorat

que no té encara el reciclatge de català. Curiosament, dins aquest percentatge

trobam professors que han fet les classes en català com a mínim des dels anys

70. En canvi, el professorat més resistent a normalitzar-se té, en la majoria

dels casos, la titulació de reciclatge, com també la tenen tots aquells professors

que, tot i fer les classes en català, canvien de llengua quan un alumne intervé

en castellà. Potser tot això és anecdòtic, però no acap de veure què pot fer el

PLC respecte d’això: regular les normes d’ús lingüístic del professorat,

preveure sancions, potser?

Un punt, en canvi, que no dubtaria de cap manera a afirmar que és

essencial del PLC  és, en canvi,  el tractament de llengües. Doncs bé, encara

que a nivell general no existeixi encara una coordinació entre els departaments

de les diferents llengües, allà on sí s’apliquen criteris clars respecte d’aquesta

qüestió és amb els alumnes d’incorporació tardana, especialment aquells que

accedeixen al taller de llengua. Això no obstant, aquests alumnes –sien

d’origen magribí o centroeuropeu, aprenen sempre abans el castellà, sense

excepcions i tant a nivell de domini oral com escrit.



Podríem parlar també dels usos lingüístics de l’alumnat fora de classe.

O potser no cal perquè ja ho endevinau? El percentatge d’alumnes que

mantenen una actitud de fidelitat lingüística no és, ni de molt, majoritari,

sobretot als cursos més baixos d’ESO.

La nostra intenció en explicar tot això no és, en absolut, escampar el

pessimisme. Més aviat volem advertir del perill que suposa la visió de la

normalització com una batalla demogràfica on l’avanç o el retrocés de català

depenen quasi exclusivament de l’augment de la immigració. Perquè, com

hem volgut mostrar, la substitució lingüística va fent via fins i tot allà on

l’arribada de no catalanoparlants sembla menor o, en tot cas, assumible. A

més, aquesta visió només té com a objectiu allargar l’agonia de la llengua,

però no capgirar, ni que sigui parcialment, la situació.

La clau de la qüestió és una altra. Cal parar esment a les dinàmiques

lingüístiques que ens indiquen si una llengua és capaç de crear àmbits d’ús

predominants i actuar sobre elles. Aquest hauria de ser l’objectiu a aconseguir

respecte del català a l’àmbit de l’ensenyament i no la reclusió de la minoria

catalanoparlant en un guetto a l’interior de Mallorca. I bé, quins són aquests

àmbits d’ús que són decisius per tal d’incidir en els hàbits lingüístics dels



alumnes de secundària? Doncs tots aquells que es vinculen d’una forma més

directa amb els adolescents, tots aquells que relacionin català amb futur i que

impliquin una participació activa. Alguns exemples: les noves tecnologies de

la informació, els mitjans audiovisuals, la música, el teatre, el cinema...

Hauríem de reflexionar sobre els motius que han fet desaparèixer, durant la

darrera dècada, la relació entre llengua catalana i modernitat (o modernor, si

voleu un terme més adequat) i que l’han exclosa de la part divertida de la

cultura.

És en aquest camí on crec que, des dels instituts d’ensenyament

secundari de la part forana de Mallorca, es pot fer alguna cosa. Cal, emperò,

una major implicació del professorat en avançar cap als terrenys que he

esmentat i, per descomptat, és imprescindible un suport molt més decidit de

l’administració educativa per fomentar les iniciatives que sorgeixen dels

instituts, que n’hi ha, no ho dubteu. Si aquest suport no es fa molt més evident

que fins ara, la desmobilització del professorat combatiu, creixent en els

darrers anys, encara pot augmentar.

Som conscients que potser hem tocat massa aspectes del problema

d’una forma parcial. La nostra intenció, tanmateix, era només posar sobre la



taula alguns dels elements que consideram decisius i que, a la vegada, són, poc

o molt, a la nostra mà. Gràcies.


