
“Si aquests fòrums són un espai polític alternatiu a
DAVOS, és enorme la responsabilitat de donar sentit a
aquest espai amb una veu alternativa.

[...] Aquest és un fòrum temàtic i circumscrit a un lloc
per, paradoxalment, pensar plegats un no lloc -la utopia
de redescobrir-nos en el que ens uneix, en una àrea par-
ticularment responsable per la repartició desigualitària
de l'accés al coneixement, font d'injustícia cognitiva, que
és també causa i efecte del manteniment d'un ordre
mundial, que construeix el benestar d'alguns, sobre el
patiment i la humiliació de molts.

La consciència de la profunditat i de la virulència de les
desigualtats en el món, la tenim en comú. Estar plegats i
assumir la nostra incompleció individual i col·lectiva,
perquè és a través de la mirada dels altres que jo em
construeixo en tant que imatge meva. D'aquí l'existència
d'un nucli dialògic en tota la sociabilitat que es
construeix per una resposta existencial activa, construïda
en la pròpia interacció. D'aquí la seva funcionalitat als
efectes de congregació de diferents punts de vista,
diferents angles de visió, diferents incidències i diferents
efectes dels problemes, que coincideixen amb una acció
comuna transformativa, posant-se l'èmfasi a l'engendrar
interpersonal de significats que ens aproximen, en el
rastre d'un altre món possible. En tots els temps, la
utopia serveix per assabentar-nos del desencert del
món."

Cita Thomas More i Campanela com a pensadors
utòpics i descriu l'al·legoria de la caverna de Plató a
Glauco, parla de la facultat de conèixer, que pareix tenir
alguna cosa de divina i que mai no perd el seu poder i
que segons l'orientació que se li doni pot resultar útil i
avantatjosa o inútil i perjudicial.

"...que els papers socials i el
coneixement general a l'escola

puguin ser impregnats de formes
materialitzades de transformació

en mercaderia."  
" [...] L'orientació que li donem [...] Parlar de mercanti-
lització, de privatització de l'educació, sense tenir en

compte la desconcertant actualitat de l'anàlisi marxista
del sistema capitalista, és malgastar l'oportunitat d'aclarir
conceptes que, entrant en la circulació trivial del discurs
en voga, tantes vegades juga el joc del que es pretén
contrariar, reduint a estereotips el que podia tenir la força
d'inquietar-nos veritablement." 

Cita Derrida i Giddens, declarats no marxistes, que
diuen que l'anàlisi de Marx no ha estat superat per
ningú. Cita el capítol primer d'El Capital, el que parla de
la força del treball, dels mitjans de producció, de la
plusvàlua, del productor, del producte i del salari. Diu
que sorgeix el capitalisme quan la força del treball es
converteix en mercaderia i es venuda pel seu titular per
obtenir mitjans de subsistència. Diu que és en la compra
de la força del treball que s'amaga la transformació dels
doblers en capital. També afirma, seguint Marx, que la
propietat privada transforma els mitjans de producció en
fins als quals queda subordinat l'home i que no és el
treballador qui utilitza els mitjans de producció, sinó a
l'inrevés. Amb tot això afirma que és la propietat privada
la que aliena l'home en un procés impersonal de la seva
transformació de fi en mitjà, de persona en instrument
de la seva pròpia dominació. I aquest seria un bon
principi, si tengués temps, per parlar del que pensaven
Marx i Engels sobre la intervenció de l'Estat en
l'educació, en un estat capitalista. Després parla de la
possibilitat de comerciar sense mercaderies, els que
presten un servei són reduïts a assalariats i es convertei-
xen en un engranatge del procés de producció. És per
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això que l'educació a través de l'escola pública ha de
reproduir aquests esquemes.

“ [...] Com aclareix Fritzel (1987), el problema essencial
aquí, no és que els continguts específics i explícits puguin
ser políticament tendenciosos, sinó que els papers socials
i el coneixement general a l'escola puguin ser impregnats
de formes materialitzades de transformació en
mercaderia. Això és una qüestió mes epistemològica que
de selecció de continguts referent a normes abstractes
d'organització burocràtica relativa “a la qüestió central
de com els coneixements i les capacitats  -valors
educatius en ús - són transformats en una força potencial
de treball per acabar en mercaderia".

El problema bàsic -diu l'autor- està en les formes per les
quals les competències desenvolupades a l'escola són
orientades perquè constitueixin qualificacions legítimes
per al mercat. En certa manera, la legitimació de les
relacions socials específiques de producció i reproducció,
i la transformació en mercaderia en general, serveix com
a plusvàlua de la qual les mercaderies estan imbuïdes. I
això és una funció de l'estructura interna de l'escola

respecte a l'essència de la seva autonomia relativa,
inscrita en la mateixa autonomia relativa de l'Estat. Per
millor moure's en la contradicció compleix les funcions
de legitimació de l'economia capitalista, negant la seva
natura d'Estat capitalista.

El model de tecnologia educativa, centrat en objectius,
sobretot en el quadre de la seva formulació en termes
comportamentals, mètodes i tècniques estandarditzades
i avaluació “objectiva”, pot ser una expressió directa
d'aquesta estructuració educativa. Aquest model,
embolicant el control extern a través de criteris objectius,
pot, molt bé, ser considerat com un treball abstracte per
atribuir notes i altres classificacions externes que
corresponen al treball abstracte en relació als salaris. Els
problemes bàsics enfrontats pels sistemes educatius,
tenen origen en els problemes de l'Estat capitalista.

Els interessos de realització particular dels capitals
individuals, transformen els processos en anàrquics,
centrant-se en una preocupació de competició i una
visió a curt termini -que és la visió neoliberal- sense espai
per a cap altre mode de regulació que no sigui la d'un
mercat regulador de si mateix, de les nostres vides i dels
nostres somnis. L'espectacle degradant que va ser, fa
dies, a Portugal, la divulgació publica dels rànquings
entre escoles, és una mostra del quadre d'ambivalència
en què es mou l'Estat en aquest nou liberalisme que el
vol retirar el més possible de l'economia, de la salut, de
l'educació, però que l'utilitza per als seus propis fins.

"Sobretot des de 1994 s'evidencia
un fortíssim moviment concertat
de mercantilització de l'educació

com a servei."

Com diu Roger Dale (2004), en la competència entre els
tres blocs competitius -l'americà, l'europeu i l'asiàtic- el
principal obstacle encara és la pròpia natura sobirana de
l'Estat-Nació. Per això és necessari reorientar-lo. En el
discurs de la globalització, la producció no desapareix.
És fragmentada i relocalitzada des d'un cap a diversos
països.”

Segueix explicant com les empreses es deslocalitzen i es
tornen a situar en diferents llocs, del canvi de les relacions
entre països i de la necessitat de l'acumulació capitalista en
un punt fix i que la història del capitalisme ha estat sempre
la recerca de nous mercats i de majors plusvàlues. Això fa
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que a partir dels anys 70 amb el xoc petrolífer, el capital
es refugiï en territoris que no tenen regulació estatal. I en
els anys 90, el nou punt fix és el supranacional.

“ [...] Considerant el model trimodal de Wallarstein
-encara que tingui algunes desactualitzacions pels
canvis, d'una banda el camp de la Regulació, d'una altra
per la desaparició de la Unió Soviètica- Espanya s'està
resituant, passant de la semiperifèria cap al Centre; el
mateix els passa a Irlanda i al nord d'Itàlia, en canvi
Portugal no està en aquesta ruta, mantenint-se en la
semiperifèria.

L'educació s'està reconfigurant, encara que nosaltres
continuem mirant-la des del Centre que era l'Estat-
Nació. I ni tan sols ens movem per l'enorme influència
que l'Organització Mundial del Comerç té en l'educació,
perquè els moviments de resituació fan que aquestes
influències apareguin diluïdes. A més de ser una esfera
d'activitat vista com a molt lucrativa, el reconeixement
(en l'actual quadre de desenvolupament de la ciència i
de la tècnica) de quant l'educació influeix en la produc-
tivitat i formació de riquesa, la inscriu a l'agenda  dels
lobbys capitalistes. Les polítiques de descentralització i
de desconcentració, que retiren progressivament la tutela
de l'Estat, van en el sentit del reesglaonament.
Descentralització i desconcentració, es converteixen en
formes de disminució de la influència de l'Estat en
l'Educació. Sobretot des de 1994 s'evidencia un fortíssim
moviment concertat de mercantilització de l'educació
com a servei."

Cita un escrit del diari Le Monde que parla de l'enorme
competició de l'ensenyament superior, que les universi-
tats cerquen els millors professors i les futures elits dels
països emergents i que obren campus a l'estranger.
També cita un diari de Barcelona, quan el fòrum es feia
allà on els seus titulars deien que s'impulsava la creació
d'empreses des de la universitat, i que seguien models
emprenedors seguint els anglesos i americans. I també
parla de l'editorial d'Educaçao portuguès que deia que la
part més lucrativa del negoci de la mort era de multina-
cionals espanyoles, absorbides per un grup anglès en
mans de dues corporacions americanes. Que l'educació,
la salut i la mort eren declarades indústries de gran
potencial i futur.

Diu que Wallerstein avisa que si els moviments
antisistema no tenen clara la seva orientació ideològica,
poca cosa podran fer contra el neoliberalisme. També
parla del paper dels intel·lectuals i cita Bordieu: “Hem de

preguntar-nos quina és la contribució que els intel·lectuals
porten al racisme de la intel·ligència. Seria interessant
estudiar el paper dels metges en la medicalització, o sigui,
en la naturalització de les diferències socials, i el paper dels
psicòlegs i dels psiquiatres i dels psicoanalistes en la
producció d'eufemismes que permeten designar els fills
dels proletaris o dels emigrants de tal manera que els casos
socials es transformin en psicològics i les deficiències
socials en deficiències mentals”.

També parla del paper dels professors que, tantes
vegades i sense crítica accepten aquestes categoritza-
cions. Diu que “L'escola, sent un local polític és un local
d'acció publica i de formació de subjectes, en un context
de diversitat i de conflicte que en res xoca (com tantes
vegades es vol fer creure) amb un discurs igualitari que
és en si mateix global, perquè és un discurs de l'aproxi-
mació i de la reciprocitat.”

"...vés a la botiga, compra cacau i
pa i dóna-n'hi. Vés-t'hi acostumant.

És fam."
Acaba amb prosa poètica explicant que no som res sense
la memòria, perquè el present no existeix, que la
memòria és l'experiència de moltes persones transforma-
da en vèrtex de successos i de situacions pròpies i
alienes. I aquí escriu un fragment d'un poema:
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És un lloc al Sud, un lloc on

la calç

amotinada desafia la mirada.
2

I acaba de la manera següent parlant d'una escola del
curs 1968/69:

“L'escola. Classe de nines. Un aire molt arreglat d'un
blanc insistent i persistent.

Per allí les estacions queien al marge del drama humà en
què es patia d'una ràbia sorda, sorda no perquè no
cridés en un infernal silenci, però perquè es contenia
guardant-se per als déus que hi hagués. L'Hivern
anticipat va entrar cap a dins de nosaltres. Un dia rere
l'altre anava posant al nu el que ningú no podia amagar.

Vinguda de la ciutat més pròxima, jo vaig arribar a
l'escola a les 9 hores.

A mitjan matí una nina, de sobte, es va quedar quieta,
lívida, es va desmaiar.

Esglaiada, vaig córrer a demanar ajuda a la meva
companya del costat que fa anys que tenia el seu lloc de
feina allà. I molt calmosament, molt naturalment (no va
fer falta ni veure-la) va diagnosticar i va prescriure: vés a
la botiga, compra cacau i pa i dóna-n'hi. Vés-t'hi
acostumant. És fam.

Tot ens fa créixer. Per més insignificant que ens
sembli, en les seves dimensions humanes,  qualsevol
acte pertorbador de la rutina, una anècdota o una
llàgrima, en ella trobarem sempre una causa
qualsevol, ni que la causa sigui, per contradicció, un
mer potser.”

1 Fàbula d'Anteu , in Manuel Gusmão,  Apoesia de Carlos Oliveira
2 Poema d'Eugenio Andrade

(*) S'ha fet un resum de la ponència i se n'han transcrit fragments. Si es vol llegir
completa s'ha d'anar a www.fsipe.org
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El IV Fòrum Mundial d'Educació que en aquesta
oportunitat es va reunir a Caracas (Veneçuela),
del 23 al 29 de gener de 2006, en el marc del VI

Fòrum Social Mundial, va concentrar un significatiu
nombre de mestres, estudiants i altres persones de la
comunitat, atrets per la idea d'articulació, intercanvi i
democratització de sabers i experiències, a propòsit de
construir espais per a la creació col·lectiva d'una
plataforma de lluita en defensa dels elements axials de
l'educació com són: el seu caràcter públic, gratuït, laic,
obligatori i de qualitat, i també per promoure una cultura
de pau. Els assistents vàrem considerar que els esmentats
aspectes han de ser un suport  fonamental dels estats
veritablement democràtics.

En aquest sentit, reafirmam que sent el Fòrum Mundial
d'Educació una xarxa permanent de mobilització per
promoure i defensar el dret universal a l'educació, es
realitza en el context d'una etapa històrica a
Llatinoamèrica, reconeixent les problemàtiques, tensions i
lluites desenvolupades en el pla educatiu a nivell planetari,
caracteritzat aquest context per l'avanç de processos de
lluites populars que han obert pas al sorgiment de governs
que, amb distintes característiques, intenten sortir-se del
camí de la subordinació absoluta a les polítiques
neoliberals que s'aplicaren en la dècada dels 90.

El  Fòrum Mundial d'Educació, en el seu esdevenir ve
constituint-se en un espai i procés de particular
articulació. Espai plural de debat i construcció sociope-
dagògica, que en aquesta conjuntura històrica mundial
ha de perfilar reflexions i accions contra l'imperialisme
econòmic, que evidentment és el principal enemic de

l'Educació pública, gratuïta, laica, participativa i de
qualitat. Les xarxes de sectors organitzats, que en l'àmbit
educatiu construeixen històrics i diversos enfrontaments
a les expressions materials de bàrbares concepcions
entorn del Ser i de l'Haver de Ser de l'educació en
general i la seva materialització escolar en particular,
troben en aquest Fòrum un altre motiu del moviment per
una Educació alternativa al model mercantil. Des de la
seva primera edició, el Fòrum Mundial d'Educació pot
parlar ja de consecucions específiques dels processos
d'articulació desenvolupats.

"...que garanteixi plenament els
drets dels principals subjectes

involucrats en la pràctica
educativa..."

En aquest camí hem de reafirmar:

Que l'educació constitueix un dret social indeclinable,
concepció que es contraposa en termes absoluts a les
polítiques neoliberals que pretenen erigir-la en una
mercaderia.

Que, per tant, constitueix una responsabilitat
indelegable de l'Estat garantir l'educació pública de
qualitat en tots els seus nivells i modalitats,
fonamentada en la pluralitat del pensament, per desen-
volupar el potencial creatiu del ser humà, com a únic
camí per posar fre i revertir les polítiques privatitzadores
que es varen aprofundir en la dècada passada.

Que així mateix l'educació en la seva perspectiva de
valors s'imposa reflexionar i desenvolupar el valor
ètic al treball com un aspecte ineludible de la nostra
constitució antropològica i el reconeixement d'això
comporta un sentit social de la participació activa,
conscient i solidària.

Que l'educació formi per a la participació
democràtica, participativa i protagonista, reconeixent
la diversitat sociocultural, sociopolítica i socioeconò-
mica dels pobles, com a elements constitutius de la
construcció històrica de l'equitat i justícia social.

Que es reconegui el paper que té l'educació com a
vehicle fonamental per aconseguir els valors de la
cultura, la seva diversitat i modes de vida dels pobles.
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Que en conseqüència resulta inadmissible la seva
inclusió en els anomenats Tractats de Lliure Comerç
i/o serveis (GATS, ALCA, etc.)

Que resulta indispensable el protagonisme del
moviment social, com a eix convocant en els treballa-
dors i treballadores de l'educació, perquè aquestes
polítiques puguin consolidar-se i, alhora, obrir pas a
les propostes que comencin a concretar un nou
model d'educació pública de contingut popular, que
garanteixi plenament els drets dels principals
subjectes involucrats en la pràctica educativa. Als i a
les alumnes a tenir les condicions adequades per a un
aprenentatge per a la vida i la llibertat plena. Als
educadors i educadores, les condicions laborals,
salarials i de formació que permetin el ple exercici de
la seva tasca.

Davant el desafiament que implica la disputa per aquest
nou model educatiu que respongui als interessos dels
seus vertaders subjectes, entenem necessari donar
prioritat a algunes mesures d'alt impacte simbòlic i
estructurals com:

1. Lluitar per elevar les propostes educatives en el marc
de la definició de nous models de finançament que
prenguin com a referència mínima d'inversió, en
termes del PIB, els patrons de la UNESCO.

2. Treballar per canvis estructurals a través de la sanció
de noves lleis que reemplacin les que varen donar
forma al model neoliberal, per consolidar l'ampliació
de drets d'alumnes i docents i per definir els nous
rumbs de les polítiques educacionals en el procés
d'avanç cap a la construcció de majors marges
d'autonomia, democratització i justícia social en una

Amèrica Llatina, que consolidi els llaços d'unitat i la
construcció de la seva pròpia identitat.

3. Vincular la lluita d'allò educatiu a allò polític, social,
cultural i econòmic.

"...el marc d'una nova cultura
política, que reivindiqui l'educació

com un dels llocs per a la
construcció de ciutadania."

4. Valorar la diversitat com a element enriquidor del
desenvolupament humà i com a oportunitat d'apre-
nentatge.

5. Incorporar com a context de saber del FME, les idees
llibertàries fonamentades en una pedagogia crítica
per a la llibertat i amb el suport d'un ampli teixit
social de col·lectius, xarxes, associacions, moviments,
que permetin la seva intervenció en tots els processos
educatius.

En el sentit de les consideracions anteriorment
esmentades, ens veiem en la imperiosa necessitat de
plantejar-nos una plataforma de lluita col·lectivament
construïda i impulsada en el marc d'una nova cultura
política, que reivindiqui l'educació com un dels llocs per
a la construcció de ciutadania.

Per això, declaram:

1. Promoure en l'àmbit mundial campanyes de difusió i
mobilització sota la consigna de “canvi de deute
extern per educació”.

2. Articular les agendes de lluites de tots els moviments
i organitzacions socioeducatives en el procés del
Fòrum Mundial d'Educació.

3. Promoure la regulació del sector privat de l'educació
per no ser considerada com a mercaderia.

4. Decretar la tercera setmana del mes de novembre
com a “SETMANA MUNDIAL PER LA DEFENSA
DE L'EDUCACIÓ I L'ESTABLIMENT DE L'ESCOLA
PÚBLICA”.

Universitat Bolivariana de Veneçuela,
Caracas, 28 de gener de 2006
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Enguany fa 75 que es va
proclamar la Segona
República a l'Estat espanyol  i

70 anys del cop d'estat que va dur
com a conseqüència la Guerra Civil
i la dictadura franquista.

La Guerra Civil i les seves conse-
qüències és un dels temes centrals
de la nostra contemporaneïtat i en
moltes d'ocasions hem de remarcar
els seus efectes fins a la societat
actual.

A l'hora del present anàlisi vull
destacar d'entrada tres eixos: ens
trobam en un moment en què és un
bon motiu per a la reflexió històrica i
ciutadana, però també és un
al·licient per a continuar amb la
tasca de recerca sobre uns fets, unes
persones i una època fonamentals
de la nostra contemporaneïtat. Al
mateix temps i amb relació amb els
dos eixos anteriors hem de remarcar
la necessitat d'explicar i difondre el
que va succeir i el que va significar la
Segona República i la Guerra Civil.

És una realitat que els estudis
respecte a la Guerra Civil han estat
des de la dècada dels anys setanta
molt importants i també són ben sig-
nificatius un conjunt d'estudis sobre
la Segona República.

En aquest 2006 són diverses les
iniciatives que han sorgit per
analitzar sobretot aquestes etapes.

A més d'aquest número de Pissarra,
poden esser significatives les
Jornades d'estudis històrics locals
del proper mes de novembre, orga-
nitzades per l'Institut d'Estudis
Baleàrics i les aportacions que es

facin el 5 d'abril a les activitats orga-
nitzades pel vicerectorat d'Extensió
cultural de la nostra Universitat.

"...a moltes poblacions
no hi va haver

eleccions, ja que
només hi havia una
candidatura, en la

immensa majoria de
casos monàrquica."

Ben segur que hi haurà més
iniciatives, més debats i estudis
novedosos. Pens que és la significa-
ció específica del règim republicà, els
esforços i il·lusions de molts
ciutadans i moltes ciutadanes,
l'esforç per impulsar la participació
ciutadana i el fer de la política una
preocupació de la ciutadania valen
treballs i reflexions des de la
perspectiva d'inicis del segle XXI.

Som partidari de fer èmfasi en la sig-
nificació de la Segona República, en
els programes d'actuació, en els
debats ciutadans, en l'acció de
govern..., en el camí que s'havia
obert.

És ben evident que la tragèdia de la
guerra entre el 1936 i el 1939 i les
seves conseqüències no es poden
deslligar del plantejaments que feim
en analitzar la Segona República,
però sí que pens que val la pena
esser ben conscients del que va
significar de positiu la seva
proclamació el 14 d'abril de 1931.

L'alegria, les expectatives i la partici-
pació ciutadana, varen ser molt
importants. Les imatges i els relats
que ens han arribat d'aquells
moments històrics són impactants.

De la transició de la dictadura de
Primo de Rivera a la Segona
República, des de finals de gener de
1930 al 14 d'abril de 1931, molts
són els fets significatius.

A les eleccions municipals del 12
d'abril de 1931, guanyaren a
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Mallorca i a Eivissa les candidatures
monàrquiques. A Menorca i a
Formentera la força del republicanis-
me va esser molt més gran. De fet
són molt remarcables dues
qüestions. Per una banda, que a
moltes poblacions no hi va haver
eleccions, ja que només hi havia una
candidatura, en la immensa majoria
de casos monàrquica. Per altra
banda, que de resultes de les impug-
nacions realitzades pels candidats
republicans i socialistes es va
aconseguir repetir les eleccions a
moltes poblacions i d'aquesta
manera a un bon conjunt d'ajunta-
ments trobarem majories de regidors
republicans i socialistes.

He volgut fer referència al resultat
electoral per tal de reflexionar sobre
els poders polítics, econòmics i
socials que de fet aconseguien
mantenir la seva força, encara que
els avanços dels sectors més progres-
sistes eren indubtables. El 1931 el
control social i polític el detentaven
grups prou importants, que a
vegades entre ells s'havien disputat
l'hegemonia política, però que no
estaven disposats que es donassin
segons quins tipus de canvis. 

A partir d'entrat el 1930 es donà a
cada illa, això sí, amb distints ritmes
i en percepcions de la realitat dife-
renciades, un important impuls al
moviments associatius, en moltes
d'ocasions sorgien noves iniciatives,
en el sindicalisme i a les organitza-
cions culturals. Entitats associatives,
que no havien pogut realitzar la seva
tasca durant la dictadura de Primo
de Rivera, començaren de bell nou
la seva activitat. A tall d'exemple
parlarem d'algunes realitats, des del
1930 ben avançat fins el juliol de
1936. La tasca associativa del sindi-
calisme socialista va esser molt
important, les iniciatives socials
destacaren, una important tasca de

formació s'havia posat en marxa, la
publicació  d'"El Obrero Balear" ens
dóna testimoni significatiu en aquest
aspecte, així com "Justicia Social" a
Menorca. 

L'Associació per a la Cultura de
Mallorca estava organitzada a una
sèrie de poblacions. Les seves con-
ferències, els seus esforços en l'en-
senyament de la nostra llengua, la
publicació de “La Nostra Terra”, des
de 1928 té una significació ben
especial. Varen esser persones de
l'Associació per la Cultura de
Mallorca que iniciaren el treball per a
la redacció del Projecte d'Estatut
d'Autonomia de 1931 i que
reclamaren una i altra vegada fins al
1936 un decret de bilingüisme.

"Existia un discurs
novedós,

engrescador, ple de
compromisos socials
i amb un gran afany

de transformació i de
modernització."

El republicanisme, tant des de la
perspectiva de les organitzacions del
moviment associatiu en general com
des de la perspectiva dels partits

polítics, Partit Republicà Federal,
Acció Republicana, Esquerra
Rebublicana Balear, Unió
Republicana... va arribar a gairebé
tots els racons de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera. Va
significar un gran revulsiu polític,
social i cultural. 

Un bon mirall per a la memòria
històrica són les publicacions dels
col·lectius republicans “Ciutadania” i
“República” a Mallorca, “Proa” a
Eivissa i el diari “La Voz de
Menorca”, entre moltes altres, que
són ben significatives de l'esforç del
republicanisme.

Els programes polítics que es
presentaren a les eleccions
municipals de 1931 i els que es
tenien preparats per a les eleccions
de 1936 reflecteixen uns objectius i
una anàlisi de la realitat ben interes-
sants. Educació, cultura, treball,
sanejament, sanitat, eren objectius
cabdals. Existia un discurs novedós,
engrescador, ple de compromisos
socials i amb un gran afany de trans-
formació i de  modernització.

De la memòria històrica que hem
anat recobrant amb grans esforços
destacam realitzacions ben
importants a moltes poblacions
entre d'altres Felanitx, Palma,
Maó, Montuïri, Esporles,
Llucmajor...

Això sí, les resistències en moltes
d'ocasions varen esser molt fortes i
les conseqüències passat el 18 de
juliol de 1936 ben conegudes. Una
publicació singular pel seu caràcter
satíric i que moltes vegades ens
mostra les dificultats per avançar des
de la perspectiva republicana és la
publicació “Foch y Fum”, una de les
publicacions de més difusió de
l'època amb més de cinc mil
exemplars. 
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Però a l'hora de la memòria històrica
existeixen també un conjunt de
qüestions que pens que he
d'esmentar. Una d'elles fa referència
a una important tasca de petits
col·lectius de republicans a nuclis

amb fort control polític i social. Es
dóna el cas d'algun municipi com per
exemple, Selva en què hem trobat
documentació que fa referència a un
acord tàcit de senyors per no donar
feina a treballadors de les societats
obreres. Una altra fa referència al
“boicot” de certs col·lectius empresa-
rials. A Inca ens explicaren com
determinades fàbriques estaven
tancades de porta cap defora, però
que seguien fent producció després
que un bon nombre de treballadors
quedàs en atur.

"...la manca d'unes
organitzacions

polítiques de dreta
republicana fortes...,

una conjuntura
internacional en la
qual el feixisme i el

nazisme estaven
avançant."

Dels debats de política general que
feren malbé el republicanisme als
pobles de les Illes Balears se n'ha de
parlar en profunditat. La qüestió
religiosa, el debat de la hipotètica
reforma agrària, els col·lectius que
anaven tancant files, cercant una
alternativa per frenar el republicanis-
me més avançat, les notícies i la seva
difusió dels fets més extremats de
fora que arribaven, són qüestions
que han de requerir la nostra anàlisi.

Moltes varen esser les dificultats en
què es va trobar la Segona
República, des de la crisi econòmica,
els debats de política general, la
manca d'unes organitzacions
polítiques de dreta republicana
fortes..., una conjuntura internacio-
nal en la qual el feixisme i el nazisme
estaven avançant.

En aquest marc, valorar avui els
programes d'actuació, les realitza-
cions, els esforços  i els debats des de
la perspectiva i la legitimitat
democràtica dels republicans és molt
important. 
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Esporles fou un dels municipis amb més
efervescència obrerista durant la República.
A la fotografia, la Casa del Poble.



La proclamació de la Segona
República fou una conseqüèn-
cia directa de la victòria en les

principals capitals de l'Estat dels
candidats de les forces polítiques i
coalicions contràries a la Monarquia.
Enrere quedaven la dimissió del
general Primo de Rivera (gener del
1930) i la fallida dels governs que el
succeïren: el del General Damaso
Berenguer i el de l'Almirall Aznar, la
signatura del Pacte de Sant Sebastià,
i una campanya electoral prou
dinàmica.

Els comicis electorals del 12 d'abril
del 1931 propiciaren que dos dies
després la bandera tricolor penjàs de
les façanes dels principals
ajuntaments i institucions, símbol de
la proclamació del nou règim
republicà. Precisament Palma fou la
tercera capital de l'Estat a fer-se
efectiu el canvi de règim. 

D'entre les nombroses repercus-
sions que tengué el context polític
d'ençà del 14 d'abril, una de les
més visibles fou l'augment de l'efer-
vescència societària i propagandis-
ta obrerista. Paral·lelament a
l'eufòria del republicanisme, es
crearen multitud de noves societats

obreres. A més, les existents i con-
solidades en el panorama sindical,
veieren augmentar espectacular-
ment el nombre d'afiliats. Al marge
de les possibilitats propagandísti-
ques, una conseqüència directa de
tot això fou l'augment dels fons o
caixa de resistència de les diferents
societats, donat que amb
l'augment de la sindicació obrera
hi hagué un augment de la
cotització sindical. Mai les societats
obreres de resistència no havien
disposat de recursos econòmics
semblants amb els que poder des-
envolupar la seva activitat reivindi-
cativa i sindical.

Una altra conseqüència del nou
règim republicà fou la possibilitat
que les forces sindicals durament
reprimides pel règim anterior ara
tornassin a tenir presència en
l'escena sindical. La pluralitat
sindical, doncs, entre l'abril de 1931
i el juliol de 1936 fou un fet molt
important. 

Els socialistes es lliuraren a la nova
situació i foren els encarregats de
mantenir l'ordre públic. La
consigna era llibertat i ordre. Per
contra, comunistes i anarcosindi-
calistes aviat es manifestaren en
contra. Els primers qualificaven el
nou règim com d'una república
burgesa. Per això es mostraren
partidaris d'armar el proletariat per
imposar una república formada
per consells d'obrers, soldats i
pagesos. En canvi els anarcosindi-
calistes propugnaven que s'orga-
nitzàs un ampli moviment vaguístic
que implantàs el comunisme
llibertari. 

Els socialistes i la Unió General
de Treballadors

La UGT entre l'abril de 1931 i el
juliol de 1936 va augmentar conside-
rablement la seva presència en
l'àmbit obrerista i es va convertir,
juntament amb el Partit Socialista, en
l'organització obrera hegemònica.
Ambdós organismes, entre 1931 i
1936 intensificaren la divulgació de
la ideologia obrera mitjançant El
Obrero Balear. 

En aquests anys ocuparen la
presidència de la UGT de Balears
Miquel Porcel (1929-1932), Jaume
Garcia (1932 -1934), Antoni Ribas
(1934-1935) i Ignasi Ferretjans
(1935-1936). D'altres homes que
formaren part de les diferents
comissions executives, i que
tengueren un important paper en el
devenir de la central sindical durant
la República foren Rafel Rigó,
Jaume Bauçà Vicenç Vila, Llorenç
Bisbal -malgrat la seva edat
avançada-, Jaume Rebassa,
Joaquim Forteza i Sebastià
Ferretjans, entre d'altres.
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Estampa de l'al·legoria de la República.

Llorenç Bisbal i Barceló (al centre de
la fotografia) juntament amb alguns
regidors de l'Ajuntament de Palma el
1931.



En el IV Congrés de la UGT de
Balears realitzat el  novembre de
1931, la central sindical tenia uns
6.235 afiliats. En poc més d'un any
la UGT s'havia incrementat en 2.429
afiliats. Si ens centram a Mallorca
aquest increment és encara més
espectacular, ja que es passà de
2.885 afiliats (novembre de 1930) a
tenir-ne 5.124 (novembre de 1931).
Aquest fenomen d'augment de la
sindicació obrera ja s'havia iniciat en
els mesos previs de la caiguda de la
Dictadura i sota el govern del
General Berenguer.

Ara bé, mai en la història del
moviment obrer illenc una central
sindical no havia experimentat un
protagonisme semblant en la
societat mallorquina. És evident que
l'embranzida de la UGT tant en
societats adherides com en afiliats
no era un fenomen exclusiu de les
Balears. Segons Manuel Tuñón de
Lara la UGT estatal  el 1932 tenia
1.041.539 afiliats. Pel que fa a les
professions on major influència
exercia, resultava indiscutible la
importància del sector agrari, ja que
la central sindical tenia la quarta part
del total d'assalariats agrícoles de
l'Estat.1

Per pobles es poden destacar les
societats obreres d'Esporles -la
Federación Obrera Esporlerense que
va tenir aquests anys més de 200
socis-, d'Alaró -La Recompensa del
Obrero, amb 300 afiliats el 1932- o
de Llucmajor -on la societat La
Recompensa del Trabajo de sabaters
va passar dels 264 afiliats el 1931 a
tenir-ne 400 el 1933. Si ens centram
a Palma ens trobam amb societats
que presenten xifres d'afiliació verta-
derament espectaculars com el

Sindicato Metalúrgico Balear amb
700 socis el 1933 o els sabaters de
La Igualdad amb 300 socis el 1932,
per esmentar alguns exemples.2

En definitiva, en aquest període es
va incrementar l'organització
socialista respecte a les etapes
anteriors:

Allò que suposava un fet novedós
era la creació de societats obreres
de la UGT en indrets on fins
aleshores no n'hi havia cap. Ens
referim bàsicament als municipis
rurals de la zona del Pla de
Mallorca. Com hem vist en un altre
apartat d'aquest treball, allà es
donaven les condicions idònies
perquè fins aleshores els partits
dinàstics i les associacions de
caràcter conservador tenguessin un
aclaparador control de la població.
D'aquesta manera les candidatures
conservadores obtenien àmplies
victòries electorals. Aquest fet sovint
es realitzava, recordem-ho,
mitjançant l'anomenada cadena
caciquista i més concretament en
l'última baula d'aquesta estructura
que venia donada pels subcacics, o
cacics pagesos, també anomenats

“caciquets”. Aquests residien als
pobles i manejaven els fils de la
política i la vida social local.3 Fins
aleshores, les tesis socialistes i el sin-
dicalisme reivindicatiu no havien
tengut gaire influència entre la
població. Fou, però, a Palma on un
major dinamisme, mobilització i
conflictivitat obrera hi va haver. Fou
aquí on en major mesura es
produïren les discrepàncies i la
divisió del moviment obrer, fet que a
la Part Forana no es produí amb la
mateixa intensitat.
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DATA
NOMBRE

SOCIETATS
ADHERIDES A

LA UGT
Novembre de

1931
45

Gener de 1932 40

Desembre de
1933

58

Maig de 1935 34

Juliol de 1936 51

1 TUÑÓN DE LARA, Manuel, Historia del movimiento obrero en la Historia de España. Alianza Editorial. Madrid, 1977, pp. 120-121.  
2 Elaboració a partir de les dades d'afiliació que oferia peròdicament El Obrero Balear de les diferents societats obreres illenques. 
3 PEÑARRUBIA MARQUÈS, Isabel: Els partits polítics davant el caciquisme i la qüestió nacional a Mallorca (1917-1923). Publicacions de L'Abadia de Montserrat,

Barcelona, 1991. pp.27-29.

L'obrerisme va propiciar l'organització
d'actes recreatius i culturals com fou
el cas del teatre.



Aquest increment fou especialment
intens en el bienni 1931-1933 en el
qual apareixen 34 societats de nova
creació. En canvi en el segon bienni
(governat per forces polítiques con-
servadores) el desenvolupament de
noves societats presenta un cert
estancament, motivat per la
repressió dels fets d'Astúries de
l'octubre de 1934, la reorganització
dels partits de dretes i l'adopció per
part dels sectors eclesiàstics i conser-
vadors en general de postures més
combatives envers l'embranzida de
l'obrerisme reivindicatiu. 

L'anarcosindicalisme

El 1930, just abans de la
proclamació de la República, el
Govern del General Berenguer
havia legalitzat les forces anarcosin-
dicalistes, cosa que permeté que
aquestes tornassin a l'escena
sindical. Des d'aquest moment
tornaren a comptar amb l'Ateneu
Sindicalista i una Federació Local
de Sindicats Únics. Aquesta,
agrupava els pocs sindicats que
s'havien reorganitzat, sobretot als
sectors del calçat, tèxtil, transports,
i vidre.

El nou context polític arran de la
proclamació de la República -que
propicià una embranzida general del
moviment obrer-, l'entesa inicial
amb els comunistes -d'oposició al
Partit Socialista i a la UGT-, i el
paper actiu en alguns dels conflictes
laborals més importants del moment
permeteren que es produís un
augment considerable d'afiliació als
sindicats anarquistes a Mallorca. A
Palma, el juliol del mateix any es
fusionaren els picapedrers d'El
Trabajo -de domini comunista-, amb
el Sindicato Único de la construc-

ción. El nou sindicat, que conservà
aquesta darrera denominació,
ingressà a la Federació Local de
Sindicats Únics i a la CNT. A més es
crearen d'altres sindicats tant a
Palma com a la Part Forana.
L'organització anarcosindicalista a
finals del 1931 estava formada pel
Sindicat Únic de la Construcció,
Palma 1929; el Sindicat Únic de la
Fusta, Palma 1930; el Sindicat Únic
d'Obrers del Mar, Palma 1931; el
Sindicat Únic Tèxtil i Fabril, Palma
1931; el Sindicat Únic del ram de la
Pell, Palma 1931; el Sindicat Únic de
la Construcció, Sóller 1931; La
Justícia, Sabaters, Inca 1930; el
Sindicat Únic de Treballadors d'Inca,
1931; el Sindicat Únic de
Comunicacions, Palma 1931; i el
Sindicat Únic metal·lúrgic, Palma,
1934.

L'estiu de 1932 va tornar a
reaparèixer el seu periòdic Cultura
Obrera, aleshores subtitulat Órgano
del Ateneo Sindicalista y Portavoz
de la Confederación Regional de
Trabajadores de Baleares. 

D'aquesta manera malgrat els
socialistes controlassin bona part del
panorama obrerista illenc, els
anarquistes tenien posicions de força
als sectors tradicionalment
combatius: la construcció, on foren
clarament hegemònics fins el 1933 i
que comptava amb diferents
seccions que arreplegaven
picapedrers d'arreu de la capital
mallorquina. El juny de 1931 els
delegats mallorquins al Congrés de
la CNT, reunit a Madrid ho feien en
representació de 1.025 afiliats.4 Pere
Gabriel, assenyala que bona part de
l'èxit inicial dels sindicalistes era
l'encert a l'hora de reivindicar
aspectes molt en consonància amb
les necessitats reals dels treballa-
dors.5  En aquest sector, els socialistes
no eixiren la seva organització fins el
1933.

Els anarcosindicalistes des del
primer moment prengueren part de
manera força activa i compromesa
en moviments vaguístics de molta
importància i ressò. El primer
d'aquests fou el conflicte de les
portes de la presó de Barcelona, a la
que li seguiren la vaga del moll de
Palma (juny de 1931), el de les
Portes de la Presó de Barcelona
(setembre del mateix any) o el
conflicte del sector del vidre
(novembre de 1931).

El 1932 es reconstituí la
Confederación Regional del Trabajo
de Baleares que arreplegava
sindicats de Palma, Inca, Manacor i
Alaior. Aleshores Cultura Obrera
passà a ser l'òrgan de Premsa de la
Confederació. A partir de l'estiu de
1934, l'anarcosindicalisme illenc
passà a estar controlat pels
anarquistes de la Federación
Anarquista Ibérica -FAI-. Aquesta
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Anarcosindicalisme.

4 GABRIEL, Pere: El moviment obrer a Mallorca, Editorial Curial, Barcelona, 1973, p. 42.
5 Id.



organització confiava menys en
l'esforç sindical i les seves possibili-
tats revolucionàries. Per això,
optaren per estratègies prou revolu-
cionàries i es deixava relativament al
marge l'activitat sindical. A mitjans
de 1933 es constituí a Palma la
Federación de Grupos Anarquistas
de Baleares, adherida a la FAI que
funcionà fins el juliol de 1936.

Els comunistes i el panorama
sindical de la República

El 14 d'abril de 1931 els comunistes
tenien una presència ínfima en el
panorama sindical mallorquí. El 17
de gener d'aquest any havia
aparegut el setmanari Nuestra
Palabra, subtitulat Periódico Obrero.
En les eleccions a Corts Constituents
els resultats no foren tampoc els
esperats malgrat que s'havia
desplaçat a Mallorca el comunista
Silva i Figueres per a realitzar actes
propagandístics. Al final, però, les
urnes deixaren un balanç ben pobre:
els comunistes havien obtingut tan
sols un centenar de vots a Palma i
una vintena a la resta de l'Illa. Ens
trobam, doncs, al començament de
la Segona República amb un paper
minoritari i secundari dels
comunistes entre l'electorat i entre la
classe obrera en general. 

Els seus capdavanters eren Ateu
Martí, Pere Canals, Gabriel
Campomar, Miquel Llabrés, Gabriel
Picornell i la seva filla Aurora. A
aquests se'ls afegí Heriberto
Quiñones, que fou enviat com a
instructor a l'Illa.  

La seva presència inicial es reduïa a
petits nuclis de les barriades
ciutadanes del Molinar, Gènova,
Son Sardina, La Soledat, Santa

Catalina i Els Hostalets. S'ha d'afegir
també certa presència als sectors
metal·lúrgic i de la construcció.6

Una de les primeres tasques, fou
encaminada cap al jovent. Instaven
a aquest sector de la població a
interessar-se per les qüestions
sindicals, especialment per les de
caràcter revolucionari. A comença-
ments del juliol de 1931 es constituï-
ren les Joventuts Comunistes.

Una fita important per al futur des-
envolupament de l'organització
comunista fou una resolució
elaborada amb motiu de la Primera
Conferència Comunista a Mallorca.
Aquest document, conegut com el
Viratge Polític, des del punt de vista
sindical plantejava la creació de
cèl·lules d'empresa, de fraccions
comunistes als sindicats, captar per a
l'organització comunista els pagesos,
impulsar un nou sindicat de treballa-
dors en situació d'atur, divulgar el
periòdic Nuestra Palabra a la Part
Forana i estendre corresponsals
d'aquesta publicació a la Part Forana
i als centres de treball.

D'aquesta manera, l'octubre s'orga-
nitzaren cèl·lules a Santa Catalina,
Es Molinar, Es Pont d'Inca, Es Pla de
na Tesa -Marratxí-, així com
fraccions sindicals als sindicats de la
construcció, forners, metal·lúrgics,
sabaters, picapedrers i dels sectors
del vidre i de la corda. Es creà un
sindicat de modistes de la mà
d'Aurora Picornell7 i als pobles es
constituïren comitès de radi a
Manacor, Capdepera i Sóller. Menys
èxit tengueren en la creació d'un
sindicat d'aturats.

La presència comunista fou molt
important en el Sindicat Únic de la

Construcció. Les bones relacions amb
els anarcosindicalistes s'acabà, però,
des del moment en el qual els
comunistes qüestionaren la política
duta a terme pels cenetistes. La
ruptura efectiva entre ambdós
col·lectius es féu efectiva a partir de la
creació a l'Estat de la CGTU a finals
del 1932 i principis del 1933.
Aleshores els comunistes aconsegui-
ren que un sector de picapedrers es
donàs de baixa de la CNT i s'afiliassin
a la nova central sindical comunista.

El Partit Comunista tengué un paper
destacat en el  moviment revoluciona-
ri d'octubre a Astúries. A conseqüèn-
cia d'aquest fet, els seus membres
foren represaliats: Els seus locals i
l'òrgan de premsa foren clausurats i
una quarantena dels seus militants
detinguts. Quiñones, Pere Canals,
Gabriel Campomar i Joan Mas entre
d'altres ingressaren a la presó.
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La Casa del Poble de Palma fou l'espai
en el qual tenien la seu social les
societats obreres vinculades al
socialisme.

6 GABRIEL, Pere: El moviment obrer a Mallorca, Editorial Curial, Barcelona, 1973, p. 223.
7 GINARD FERON, David: Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España (1931-1942), Edicions Documenta Balear-Compañía Literaria, Palma-Madrid, 2000, p. 20.



La política comunista des de llavors
experimentà un gir -que s'havia
discutit el setembre al comitè
regional- basat en l'impuls a les
aliances obreres. Aquestes havien
d'aglutinar tots els sectors antifeixis-
tes sota un programa comú: terra
per als pagesos, llibertat dels pobles
oprimits i millora de les condicions
de vida, especialment dels obrers en
atur.8

La Societat Balear de treballadors
de l'ensenyament

Durant la República els mestres
d'escola tengueren un compromís
prou ferm amb les reformes
educatives i socials dutes a terme
pels governs progressistes. D'altra
banda, sovintejaren els mestres que
s'implicaren molt activament en el
moviment obrerista. 

El 17 de juny de 1933 es fundà a la
Casa del Poble de Palma la Societat
Balear de Treballadors de
l'Ensenyament -SBTE- amb la
pretensió d'agrupar bona part dels
mestres d'escola de les Balears. Els
seus impulsors inicials foren Cristòfol
Barceló Pons, Víctor R. Agulló,
Bartomeu Mir Alemany, Jaume
Rosselló Borràs, Àngel Madrigal
Gómez, Joan Garcia, Maria Ferragut
i Gabriel Coll Mulet.9 Aquesta
societat pertanyia a la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza -
FETE- de la UGT d'Espanya. El 25
de febrer de 1934 es va incorporar a
la UGT de Balears. 

Quan es va constituir la SBTE, bona
part de la societat illenca estava
dividida entre els que donaven
suport als canvis introduïts en l'en-
senyament i els que s'hi oposaven
aferrissadament. En aquests

moments una part dels mestres
d'escola que exercien a Mallorca
formaven part de l'Associació
Provincial de Mestres. Es tractava
d'una associació que mai no va estar
vinculada a cap central sindical i
tampoc no va participar dels
moviments reivindicatius de la classe
treballadora illenca. En constituir-se
la Societat Balear de Treballadors de
l'Ensenyament entre ambdues orga-
nitzacions hi va haver diferències
ideològiques prou remarcables.

Ambdues societats coincidien en els
objectius de defensar els interessos

professionals dels mestres d'escola
en qüestions de sou, de trasllats, d'o-
posicions, d'habitabilitat als centres
escolars, etc., però discrepaven
obertament en les qüestions ideolò-
giques que afectaven l'ensenyament.
Era per això que proposaven
candidats diferents en el Consell
Local de Primer Ensenyament de
Palma. En el Consell Provincial
succeïa el mateix. A més, en les
campanyes reivindicatives dels
mestres d'escola mai no actuaren
juntes.

La qüestió escola laica - escola con-
fessional era el motiu principal de
discòrdia. L'actitud de la SBTE va
ésser des d'un principi la de defensar
el procés de laïcització de l'ensenya-
ment, així com els de la defensa de
l'Escola Única, aspectes als quals
determinats sectors socials i polítics
s'hi oposaven aferrissadament i molt
especialment Unió de Dretes. Hi
havia, doncs, postures i concepcions
marcadament antagòniques i de
consens impossible. 
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Acte sindical a la Casa del Poble de
Palma en els anys trenta.

8 Nuestra Palabra, núm. 79, 27 de setembre de 1934, p. 1.
9 Actes de la Societat Balear de Treballadors de l'Ensenyament, 17 de juny de 1933, p. 1, Arxiu de l'Institut Ramon Llull de Palma de Mallorca -AIRL-.



Amb el restabliment de la democràcia, la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears varen establir un marc legal que

iniciava un procés de recobrament i de promoció de
la llengua pròpia de les Illes Balears per compensar-
la dels atacs que havia sofert durant el franquisme. 

L'article 3 de la Constitució de 1978 diu que “la
riquesa de les diferents llengües de l'estat és un
patrimoni cultural que ha de ser objecte d'un
respecte i protecció especials”. D'altra banda la Llei
orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears (1983), a l'article
10.21 atribueix a la Comunitat Autònoma la
competència en matèria de foment de la cultura, de
la investigació i de l'ensenyament de la llengua
catalana i l'article 14 encomana als poders públics la
normalització lingüística de la llengua catalana a les
Illes.

Posteriorment, la Llei de normalització lingüística de
1986 a l'exposició de motius diu que “amb aquest
marc legal la Comunitat Autònoma té el dret i el
deure d'acabar amb la situació d'anormalitat socio-
lingüística i es compromet a regular l'ús de la llengua
catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears”.

L'aprenentatge de la llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, cohesiona la nostra societat perquè
possibilita que totes les persones que no coneixen la
llengua es puguin integrar dins la societat que les
acull. 

L'STEI-i està a favor de l'ensenyament en català i en
contra de qualsevol modificació de la normativa
que rebaixi el 50% com a mínim de l'ensenyament
en aquesta llengua. En l'actualitat no tots els centres
docents compleixen el Decret 92/1997 que regula
l'ensenyament de la llengua catalana en els centres
docents no universitaris, el conegut" "decret de
mínims". Només l'ensenyament íntegrament en
català garanteix que tot l'alumnat acabarà l'escolari-
tat obligatòria sabent les dues llengües tal com
mana l'article 20 de la Llei de Normalització
Lingüística. 

No ens podem allunyar encara més de les recomana-
cions que la Comissió d'experts del Consell d'Europa
va fer al Govern de les Illes Balears. Aquests experts

recomanaven la immersió en català als nostres
centres com a mesura per normalitzar-lo. Aquest fet
no perjudicaria gens l'ús del castellà i ajudaria a
normalitzar el català

Per tant denunciam que el Govern autonòmic
incompleix l'obligació i la responsabilitat que té per
llei de promoure la normalització lingüística en els
seus tres pilars fonamentals que són l'àmbit de l'en-
senyament, el dels mitjans de comunicació i la
promoció de l'ús social. El govern actual no treballa

a favor de la llengua pròpia de les Illes Balears.
L'STEI-i defensa el manteniment de la normativa
vigent i demana un augment de l'ensenyament en
català, però no accepta una disminució de la seva
presència a l'escola. 

La direcció general d'Administració i Inspecció
Educativa, de la qual depèn el servei d'ensenya-
ment del català, durant aquests dos anys de
legislatura no ha fet res per impulsar la normalitza-
ció lingüística de la llengua pròpia de la nostra
Comunitat, que és la llengua catalana. Aquesta
direcció general dia 23 de febrer de 2006 va
presentar, a la Mesa Sectorial d'Educació, el
“Projecte de decret sobre mesures per a formar la
competència lingüística en llengües estrangeres dels
alumnes dels centres sostinguts amb fons públics”
que ara ha passat a consulta als membres del
Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB).
Nosaltres, ara, volem manifestar que estam d'acord
amb l'ensenyament de llengües estrangeres, sempre
i quan s'impulsi també la normalització lingüística

2006 abril / maig / juny PISSARRA

55

L'STEI-i I EL MODEL TRILINGÜE
M. Antònia Font i Gelabert

Coordinadora de l'àrea de normalització lingüística de l'STEI-i

L'STEI-i I EL MODEL TRILINGÜE



del català a l'escola i volem recordar que durant
aquesta legislatura no han passat pel CEIB els
decrets que veritablement necessita l'educació a les
Illes Balears 

L'STEI-i demana a la Conselleria d'Educació i
Cultura que dediqui les seves energies a impulsar
projectes que treballin a favor de la normalització
lingüística del català a l'àmbit escolar. De moment el
govern del PP desenvolupa una política que no va
a favor de la llengua pròpia d'aquesta Comunitat.
Des de la direcció general de Política Lingüística
tampoc no es fa res per la normalització del català a
altres camps, a més de l'escola, que són vitals per la
pervivència de la llengua catalana: els mitjans de
comunicació (tancament de Som ràdio, predomini
del castellà a IB3...) i l'ús social del català (valoració
i promoció del català a tots els àmbits de la societat,
plans d'acolliment i ensenyament de la llengua entre
la població immigrada adulta, a les escoles, convo-
catòria del Consell Social de la Llengua Catalana,
elaboració d'un Pla de Normalització Lingüística...).

Demanam la no tramitació del projecte de decret
sobre mesures per a fomentar la competència
lingüística en llengües estrangeres dels alumnes dels
centres sostinguts amb fons públics per tot el que
hem dit abans i per tot el que argumentarem a
continuació: 

Aquest projecte de decret és un atac a la normalit-
zació lingüística i té la clara intenció de dificultar
l'aplicació del Decret de Mínims i l'ensenyament en
català. Demanam el respecte a aquest decret  i que
si es vol introduir l'ensenyament en una llengua

estrangera es faci respectant la presència del català
que se'n deriva de l'aplicació del decret 92/1997.

Aquest projecte està fet d'esquena a les persones
immigrades que a l'actualitat viuen a les Illes Balears
on hi arriben moltes persones de zones on no es
parla ni el castellà, ni el català, ni l'anglès. 

A l'actualitat ja es pot fer ensenyament en una
llengua estrangera als centres d'infantil i  primària i
als de secundària amb el programes d'especialitza-
ció curricular i els programes de les seccions
europees. A l'actualitat ja hi ha més de 40 centres de
les Illes Balears que segueixen aquest programa 

El professorat de Filologia anglesa de la Universitat
de les Illes Balears, assegura que no hi ha
professorat suficientment preparat per impartir
diferents matèries en anglès als centres educatius de
les Illes Balears. Com sempre, la Conselleria segueix
sense fer estudis ni tenir en compte l'opinió dels
experts.

Cas que s'introdueixi l'ensenyament d'una àrea en
llengua estrangera, sempre respectant el decret de
mínims, demanam que el professorat que hagi
d'impartir aquesta àrea, tengui la titulació i/o l'ha-
bilitació establerta per fer-ho. Si a l'actualitat no hi
ha encara prou professorat, no es pot fer aquest
suposat projecte i estam en contra que la
conselleria autoritzi que, en determinats casos, el
professorat pugui impartir una àrea en llengua
estrangera "sense tenir la titulació requerida
malgrat pugui acreditar la qualificació suficient en
una entrevista" tal com diu l'addicional segona a la
qual et remet l'article 6.

Si el Govern balear vol augmentar el nivell de
coneixement d'una llengua estrangera a l'ensenya-
ment obligatori ho pot fer mantenint el que hi ha a
l'actualitat, seccions europees, conveni amb
diferents instituts lingüístics d'altres països, especia-
lització curricular, o augmentant el professorat de les
diferents especialitats de llengües estrangeres, per
fer desdoblaments, treballar amb grups reduïts,
beques per fer visites i estades a altres països,
intercanvis entre l'alumnat d'altres estats, formació
anual del professorat, estades a l'estranger,
habilitació del professorat interessat per les vies ja
establertes, facilitats de formació en horari laboral,
etc.
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El Govern balear, amb aquest projecte de decret,
s'allunyaria encara més dels compromisos adquirits
per l'Estat espanyol amb el Consell d'Europa.

Aquesta Carta europea va ser signada pel Govern
espanyol el 1992 i l'instrument de ratificació va ser
dipositat al Consell d'Europa el 9 d'abril de 2001.
Un Comitè d'Experts ha fet les comprovacions
corresponents i ha enviat el seu informe i les
indicacions dels incompliments, a més de les reco-
manacions oportunes.

L'informe rebut el setembre de 2005 sobre l'ensen-
yament diu que el que es fa aquí és el 50% en cada
una de les llengües oficials, per tant, considera que
el model educatiu actual no assoleix el nivell exigit
pels compromisos específics contrets per l'Estat
espanyol, que suposen haver d'oferir l'ensenyament
principalment en català a les Illes Balears i que
aquest no es limiti a la meitat del programa escolar.
Com a conseqüència, el Comitè d'Experts encoratja
les autoritats autonòmiques a establir models
educatius essencialment en català per a l'ensenya-
ment obligatori a les Illes, conforme als
compromisos contrets. 

Tenint en compte l'argumentació anterior, hem
presentat a la Conselleria d'Educació una sèrie
d'esmenes, de les quals destacam:

- S'ha demanat que es respecti el projecte lingüístic
de centre que s'ha derivat del decret 92/1997 de 4
de Juliol que regula l'ús de l'ensenyament de i en
llengua catalana pròpia de les illes Balears, en els
centres docents no universitaris de les illes Balears
i que el Consell Escolar sigui l'òrgan decisori per a
qualsevol canvi en qualsevol PLC. 

- També que en el cas que s'introdueixi l'ensenya-
ment d'una àrea en llengua estrangera, sempre
respectant el decret de mínims, que el professorat
que hagi d'impartir aquesta àrea, tengui la
titulació o l'habilitació establerta per fer-ho. 

- Pensam que en comptes que siguin els centres els que
hagin de presentar un perfil adequat per a la
implantació d'aquest programa, hauria de ser la pròpia
administració educativa la que hauria de generar les
condicions adequades per dur a terme aquest projecte.
Les mesures de foment s'han de generalitzar a tots els
centres amb igualtat d'oportunitats.  

- Consideram que la formació dels mestres és
prioritària en altres temes més urgents i necessaris
com són l'atenció a la diversitat i l'acolliment a les
persones nouvingudes, sobretot les que arriben de
països on no es parla ni el català ni el castellà. Per
tant, com que no hi ha recursos suficients per dur
a terme la formació requerida i necessària, no és
creïble que es pugui fer una formació específica
per dur a terme aquest projecte en condicions.
Recordam que quan s'han introduït projectes
d'aquest estil dins el sistema educatiu s'ha fet tot
un any de formació del professorat, abans de la
implantació del projecte 

- Ens sembla adient l'anticipació d'una llengua
estrangera sempre que es respecti el decret de
mínims i l'administració educativa afavoreixi
aquest procés amb la dotació del professorat
adient, els recursos materials necessaris i amb
els estudis i avaluacions pedagògiques prèvies
que calguin. S'ha demanat que a una de les
addicionals es mantengui la vigència del
Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús
i l'ensenyament de i en llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, en els centres
docents no universitaris de la Comunitat, que
seguirà sent d'aplicació als centres que
s'acullin a aquest Decret, de tal manera que
l'ensenyament en una llengua estrangera no es
faci en detriment de l'horari destinat a l'ensen-
yament en català, que és la llengua pròpia de
les Illes Balears. 

- Finalment L'STEI-i demana la no tramitació
d'aquest projecte de decret. 
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En aquest escrit explicaré el que ha estat
una experiència d'introducció dels
instruments tradicionals de la colla de

xeremiers (flabiol, tamborino i xeremies) a un
institut d'ensenyament secundari, el de
s'Arenal, durant un període de 5 anys. 

Primerament, per poder entendre en tota la
seva extensió aquesta vivència, s'ha de
reflexionar mínimament sobre el context social
de s'Arenal, la seva relació amb l'illa de
Mallorca i com això pot influir en l'interès que
en aquestes zones pugui despertar la música
tradicional. 

És una zona bàsicament immigrant amb una
demanda nul·la de música tradicional
mallorquina en els millors dels casos.
Habitualment aquesta demanda es converteix
en rebuig total gràcies a tot aquest anticatala-
nisme creat pels mitjans de comunicació
estatals, autonòmics i, en el cas de s'Arenal,
municipals. De fet, els referents mallorquins
més propers que arriben i dominen s'Arenal
són els de Llucmajor, que no és precisament un
model d'integració i acollida per als
nouvinguts.  

Amb aquest context doncs, amb segons quines
àrees tan poc importants com és la música i
amb segons quines llengües tan poc importants
com és el català arreu de l'Estat espanyol, dins
una aula de secundària de 14.00 a 15.00, la
música tradicional de Mallorca ha de ser
presentada d'una forma bastant atractiva per
no morir en l'intent. I sobre aquest intent està
basada la història següent.   

CURS 2001-2002

La història dels xeremiers de Son Verí començà
a principis del curs 2001-02 quan, a partir de
l'interès d'incorporar l'alumnat de l'IES de
s'Arenal a la cultura pròpia de Mallorca d'una
manera entretinguda i musical, sorgí al
departament de música la idea d'ensenyar
xeremies, flabiol i tamborí. 

Se'n va fer propaganda per les aules, un taller
per Nadal, i s'aconseguí consolidar un grup
d'alumnes que durant els esplais estudiaven
aquests instruments. El febrer, per la rua, ja
tocàrem quatre persones i el març el claustre de
l'IES l'Arenal va aprovar l'optativa de xeremies,
flabiol i tamborí per a 3r d'ESO. 

Al llarg d'aquest curs realitzàrem diverses
sortides extraescolars amb aquests alumnes,
tocàrem a cada acte de la setmana Alcover-
Moll que es féu a l'IES, actuàrem a l'obra de
teatre "La zapatera prodigiosa" de final de curs,
sonàrem a l'Escorxador a la festa de xeremiers
de l'Escola Municipal de Palma i l'estiu ens
trobàrem diverses vegades per tocar.

En resum, aquest fou un curs d'introducció, de
presentació dels instruments i el seu repertori a
un medi, el del jovent aclaparadorament
immigrant de l'Arenal, que viu alienament a la
cultura tradicional de Mallorca.

CURS 2002-2003

De cara al nou curs, calia un replantejament,
per les següents raons:

- El centre no es volia implicar més econòmica-
ment, ni administrativament.
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- Inspecció educativa havia rebutjat l'optativa
de flabiol, per mor de la incertesa provocada
per l'aplicació de la llei de qualitat.

- Ensenyar durant els esplais era insuficient ja
que obligava els implicats a no descansar, ni
berenar.

- Hi havia un grup d'alumnes, professors i altra
gent aliena a l'institut disposat a assajar fora
d'horari escolar.

Per tant, es decidí emancipar-se de l'IES. Ens
deixaren usar les instal·lacions  setmanalment
per practicar, però ens constituírem en
associació, adoptàrem el nom de "Xeremiers de
Son Verí" i començàrem a funcionar de forma
totalment autònoma assajant habitualment els
divendres horabaixes després de les classes.

Es realitzaren activitats com:

- Visita a Miquel Pou, constructor de gairebé
tots els nostres flabiols.

- Participació a la Trobada anual de xeremiers
de la Pobla.

- Actuacions a la parròquia de l'Arenal per
Nadal i a la colcada de reis, a l'Encarnació, al
final de trimestre de l'escola de ball, a les
manifestacions contra la guerra i contra la llei
de qualitat, a la fira del caragol de Sant Jordi. 

- Creació de la pàgina web
(http://80.59.71.171/musicahtml/index.html)
i correu electrònic
(xeremiesdesonveri@hotmail.com).

- Taller amb els xeremiers de Santa Maria. Fou
tot un goig veure sonar i passar gust plegats
n'Andreu David, un xeremier major de Santa
Maria i que feia mig any que no sonava per
motius personals, i gent jove de l'Arenal que
feia un any no sabia ni què era una xeremia.
Va ser una trobada molt colpidora i
quedàrem per repetir-la després de Pasqua.

- Participació a un festival de música
tradicional a Arrigorriaga, Biscaia, que és el
lloc d'origen d'una de les nostres components.

Fou en aquest curs, doncs, en què es creà la
banda de Xeremiers de son Verí com a tal i al
marge de l'IES s'Arenal.

CURS 03-04

Consolidada la banda i amb un desig d'auto-
confiança excessiu es decidí formar una escola
d'ensenyament d'instruments tradicionals.
S'acordà que els xeremiers de Son Verí,
docents i alumnes avantatjats, exerciríem gra-
tuïtament de professors a tot aquell que
volgués aprendre flabiol o xeremies (ja que, tot
i sol·licitar-ho, no obtenguérem cap ajuda
oficial). Hi havia un grup nombrós de
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persones, entre alumnes i professors del centre,
interessats a aprendre a tocar aquests
instruments i l'octubre començaren les classes
els divendres capvespre al centre. Tot i que el
primer trimestre la banda i l'escola de formació
funcionaven autònomament i eficientment,
ben aviat ens vérem desbordats tant per
alumnes, com per temps. Era molt difícil
engegar un projecte docent sense cap recurs
econòmic i sense que els professors cobrassin.
S'ha de tenir en compte que aleshores l'ajunta-
ment de Llucmajor acabava de crear a s'Arenal
una banda municipal on els alumnes cobraven
per assaig i rebien gratuïtament l'instrument.
Perquè ens facem la idea de la magnitud de la
barrudesa municipal només cal saber que el
pressupost d'un sol clarinet (i el nombre de
clarinets a una banda de música és l'equivalent
al de violins a una orquestra) equivalia a tot el
nostre pressupost anual per a la compra d'ins-
truments per als nous alumnes.  

En aquestes condicions es reuní la banda en
assemblea i es decidí donar prioritat a la banda
i abandonar el projecte de l'escola de formació,

ja que els dos projectes eren incompatibles. A
més, es prengueren els següents acords:

- S'assumí la necessitat que cadascú es
compràs els seus instruments.

- Es comprà un uniforme de banda.

- Per motius econòmics i de tradició, s'acordà
l'ús del do sostingut com a tonalitat versus el
do natural.

Es realitzaren activitats com:

- Participació a la Trobada anual de xeremiers
a sa Pobla.

- Actuacions a Cala Figuera, a la fira de
Llucmajor, a la casa de cultura de Palma per
als Joves per la llengua i a la parròquia de
s'Arenal per Nadal.

- Creació d'unes targetes dissenyades per
Joana Cabot.

- Participació a les festes populars
d'Arrigorriaga, Bermeo i Érmua (País Basc).

Acabava així el segon any de la banda, amb
la certesa de saber que era impossible
plantejar-se l'ensenyament d'aquests
instruments d'una manera tan voluntariosa i
sense recursos. 
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Targeta dels XSV.

Actuació als carrers de Bermeo, País Basc.
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CLAUSTRES, CONVENTS I
MONESTIRS DE LES ILLES BALEARS

El CD-ROM Claustres, convents i
monestirs de les Illes Balears,
interactiu i amb imatges navegables,
està format per quatre parts: Guia
didàctica, Introducció, Mapa interactiu i
Índex temàtic. L'autor dels textos és
Gaspar Valero. 

Per poder-lo seguir es requereix un PC amb Windows
98, ME, 2000 o XP; Pentium III A 500; 124 MB RAM
(aconsellat 256); Vídeo A 800*600 Pixels, 32 bits i
s'aconsella placa d'audio.

S'han de veure primerament els diferents apartats de la
introducció per tenir una idea general sobre tot el
que després es podrà veure a cada cenobi en
particular. També es pot sentir la informació i música
conventual de fons a través del CD.

A la introducció hi podem trobar una història
general d'aquests edificis i de l'arribada a les Illes a
partir de 1231 de les ordres de frares mendicants i
predicadors, just després de la conquesta catalana per
part de Jaume I, la seva funció de reimplantació del
cristianisme, allà on hi havia hagut fins ara l'islamisme
i les seves funcions de fer el seu ministeri pastoral, la
predicació, l'atenció en el confessionari, la cura
pastoral de malalts i la redempció de captius. També hi
trobarem les regles que s'utilitzaven dins cada un
d'aquests convents que eren diverses i diferents entre
ells, però que servien per ordenar la vida en el seu
interior. Un dels més antics cenobis mallorquins, el del
Císter, tenia unes característiques essencials basades en
la vida en comunitat, el silenci, el treball, la senzillesa.
Igualment es fa una referència al patrimoni, ja que
tots ells configuren un conjunt de gran importància
històrica i patrimonial. En darrer lloc, a la introducció,
hi podem trobar una explicació de quins són els
elements principals de l'estructura arquitectònica i
de les estances que solia tenir tot convent. Totes
aquestes explicacions es poden escoltar a través
d'àudio.

A través del mapa interactiu es poden localitzar tots
els cenobis de les Illes Balears. Cada cercle vermell
indica un d'aquests llocs, i els cercles grocs que hi ha a
Palma, Inca i a Maó indiquen que n'hi ha uns quants,
pitjant sobre cada un d'ells apareix el plànol de la ciutat
i els convents allà on es troben. A partir dels cercles
vermells apareix la pàgina inicial de cada cenobi i la
indicació de que es pot fer la visita virtual, veure les

fotografies o llegir l'explicació. La visita virtual es pot
fer al claustre que es pot veure des de tots els angles;
per això s'ha de pitjar sobre els rectangles vermells i
unes quantes fotografies de diferents indrets de l'edifici
o de detalls en primer pla, que es poden veure pitjant
sobre els rectangles blaus. L'explicació general sol
parlar del seu origen, de la seva història, la descripció
arquitectònica de l'edifici, la seva situació, les parts més
importants, l'arquitectura del claustre, l'ordre religiosa
que l'ha habitat, i a vegades la seva funció actual, que
es diferent a la que va tenir antany.

L'índex temàtic ens indica el nom del monestir, el
poble o ciutat on es troba, la seva funció en el seu
origen, i quina funció té en l'actualitat, i des d'aquí
també es pot arribar a la mateixa pàgina per fer la
visita virtual o llegir l'explicació. 

S'ha de tenir en compte que es pot anar als convents i
monestirs que es vulgui a partir de l'índex o del mapa. 

Després hi podem trobar una guia didàctica, que a
més d'explicar el funcionament del CD-ROM, indica
quins són els objectius que s'han pretès, els continguts
i la metodologia que es pot seguir per treure'n el màxim
profit, ja que aquest CD s'enviarà a les escoles i instituts
perquè el puguin fer servir a les classes, i que pugui ser
útil a l'hora de programar excursions o sortides a visitar
aquest monuments arquitectònics que tenim. 

Es presenta en català, en castellà i en anglès. La versió
en català és la més completa i les versions en castellà i
anglès, també són completes, però més resumides.

L'ha editat l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics
de l'STEI-i, amb el patrocini de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. 
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llibres...
AAVV (2003)
Vocabulari visual català-àrab
Barcelona. Icaria editorial
Aquest llibre és un instrument imprescindible
d'acollida. Serveix als immigrants que arriben
aquí com a eina de comunicació i d'integració i
per facilitar-los l'aprenentatge de la nova

llengua partint del reconeixement i valoració de la seva llengua
d'origen i/o de la seva cultura. És un material pedagògic que pot ser
usat per aprendre un lèxic bàsic català o àrab, tant a classe com en
l'àmbit familiar, o individualment, a casa o amb els amics.

Defrance, Bernard (2005)
Disciplina en la escuela
Madrid. Ministeri d'Educació i Ciència i
Ediciones Morata, S. L.
L'autor mostra per què poden aparèixer les
situacions de bloqueig o els conflictes violents i
com és possible sobreposar-se a ells permetent

a la comunitat escolar trobar referències i acceptar unes regles
vàlides per organitzar la convivència. La institució escolar té unes
regles de joc, implícites o explícites que han de guiar les respostes
a la violència i les actituds per garantir la pau social en el seu si.

Martínez Rodríguez, Juan Bautista (2005)
Educación para la ciudadanía

Madrid. Ediciones Morata, S. L.
L'autor es proposa abordar frontalment els des-
encontres entre professorat, famílies i alumnat,
instal·lats en retrets, culpabilitzacions i
exigències recíproques impertinents, ja que
l'alumnat i pares conformen categories socials asimètriques, cada
vegada menys submises. S'expliquen aquí les pors escolars ocultes,
tant del professorat com de l'alumnat, l'ètica privada basada en el
relativisme moral i l'incompliment de drets socials i civils del sofert
alumnat.

AAVV (2005)
La situació sociolingüística a les Illes
Balears
Benicarló. Onada Edicions (Treballs de
Sociolingüística Catalana, 18)
Aquest exemplar està format per un bloc central
monogràfic, i una secció miscel·lània, de l'altra.

El bloc monogràfic està dedicat en aquesta ocasió a la situació i
l'evolució sociolingüístiques de les Illes Balears i Pitiüses, que dins
la seva diversitat interna, estan experimentant canvis vertiginosos i
espectaculars en tots els àmbits i també en els lingüístics. La secció
lliure o miscel·lània presenta, entre d'altres, tres treballs que són
producte de tesis doctorals en curs  que tracten dels efectes socio-
lingüístics de la globalització en la societat catalana.

Siraj-Blatchford, John (2005)
Nuevas tecnologías para la educación

infantil y primaria
Madrid. Ministeri d'Educació i Ciència i

Ediciones Morata
Aquest llibre ofereix models per crear recursos
educatius adreçats a nins i nines de 4 a 8 anys,
comptant sempre amb la seva participació i sobre la base de les
noves tecnologies de la informació i de la comunicació. Els treballs
que integren aquest volum tracten d'estimular la creativitat, la
resolució de problemes, la metacognició i, al mateix temps, prestar
atenció a les necessitats educatives especials.

CD-ROM de Cuadernos de Pedagogía
Aquest CD-ROM inclou les revistes de
"Cuadernos de Pedagogía" publicades durant
els seus 31 anys d'existència.
En el primer disc es poden consultar uns 5.100
articles i més de 18.000 imatges. I en el segon,
unes 1.400 experiències pràctiques i 3.800
ressenyes bibliogràfiques. Disposa de recerca
intel·ligent per localitzar informació segons les necessitats del lector.
L'esmentada informació pot ser impresa o copiada a un processador
de textos. 
És una eina d'ús fàcil i que es llegeix com la pròpia revista.




