
que sembla que ens empeny a No pht ser que la catalanitat haver de donar resposta a cada sempre acabi essent en un alt agressió." percentatxe una mera resposta 

"LA CAMPANYA" ENSENYAMENT 

"Ésper aixbque hesostingut, a qui no la deixa viure, o que es 
defineixi més en negatiu que en i mantinc, que ens equivoquem 

qiian ens sentirn ofesos a cada p ositiu,oqueparlisempred'all6 
nova provocació, i volem que proposa I'adversari". 

afegeix una fnt<qflddrléspai~yoli- tant, cns hauriemd'adonarque 
Int per la prestncia d'un Estat reconeixcnt-nos ofesos, mos- 
que ens asfixia amb constants trem la nostra feblesa davant 
provocacions i poltmiques, i I'agressor". . 

caldri ensenyaralgunacosa més 
en catali que la llengua catala- 
na, perbnos'estableix clarament 
que. Així, per exemple, si un 
centredecideixvehicularlaclas- 
se de plastica o l'educació física 
en catali (assignatures en les 
auals habitualment elsalumnes 

En I'ordre Rotger, de totama- 
nera, no s'estableixen uns mí- 
nims clars d'ensenyament en la 
llengua del país. Shi  diu que 

mobilitzar -inutilment- mig "El nostrecatalanisrneés més han de llegir ni escriure) ja 
país a respondre l'agressió. coidermic-reacciona iesmos- 

- i'ordre. Els articles'són redac- 

. 
Primera. perqiie des d'una tra sensible quan el toquen a la 
posiciód'orgull dclacatalanitat pell-, que no pas ossi, perque 
hauríem de recordar quc no no té una cbrpora propia i resis- 
ofen qui vol, sinó qui pot. 1 per tent a les sacsejades". 

ENSENYAMENT 

Aixi mateix, I'esmentada or- 
dre no estableix uns terminis 
clars, ni deixa marcat qui es res- 
oonsabilitza de I'aolicació de 

tats en futur ("es redactara un 
oroiecte linaüístic de centre...") . , " 
imprecís i s'apel.la a una res- 

L'ORDRE ROTGER REVOLTA ponsabilitatcompartida entreel 

L'ENSENYAMENT A LES ILLES Ministeri d'Educació i Ciencia 
espanyol i la Consellena d'Edu- 
cació iCultura del GovernBale- 

Bemat Ioaii i Mari ar. Apuntem,cornadada desta- 
Les aigües socials de Ics llles nyament, pero realment el que cada, que el govem de les Illes 

BalearsiPitiüsessolendiscórrer fa és una pilatica rentada de encara no ha una xarxa 
plicides i tranquil.les, com els mansper partdel govern del PP propia d'ins~ecció, i que els 
versos d'un ooema de Costa i a les Illes. únics inspectors que hi ha a I'ar- 
1.lobera. Pocs esdeveniments xipelag són els inspectors del 

I.'ordre estableix que, a partir M E,C. espanyol. aconsegueixen d'alterar-les. d'ara, les escoles que vulguin Tant és així, que la gran de les fer part del seu ensenyament en Segons I'ordre Rotger, cada 
illes catalanes ha estat anomena- ]lengua catalana no hauran de claustreicadaconsellescolarde 
da algun '"'la de la calma". demanar oermísayadministra. centre establiran el projecte lin- ~ ~ ~ - -  ~ ~~ ~~ r ~~ ~ 

Aquesta calma. pero, ha esde- ~ i ó  educativa (cosa que teorica- güístic que considerin més con- 
vingut tempesta. L'element re- ment-n,a~aprictica-encara venient, dins el margr amplís- 
volucionador: una ordre signa- passava). se l iminar  doncs, una sim que permet I'ordre (més 
da pel Conseller d'Educació i practica humijiant (evident- ample gairebé irnpossible). 
Cultura del Govem Balear en ,,,t, per a en Irnmediatament desprésde la Bartomeu Rotger. sobre l'ús de no cap de per. promulgació de I'ordre, es p r e  
la llengua catalana dins l'imbit mísespecial,sinóquefuncionar , ui un acabament de vacances de I'ensenyament. enespan~o'constitueixprecisa- amb una activitat febril, per tal 

I.'ordre, publicada el 18 ment la "normalitat"). Segons de dvesmenar-la, anul.. 
d'agost, quan tothom qui trrba- I'esrnentada ordre, pero, hau- lar-la o canviar-la per una alka 
Ila com a ensenyant gaudeix de randedemanarpermisaquelles que fos ,éS adequada a les ne- 
vacances -anul.lada, per tant, escoles que vulguin vehicular cessitats reals que dim 
la possibilitat de reacció imme- totl'ensenyamentnomésenuna Irarnbit de a les 
diata-, pretén regular la ques- llengua, sia la catalana sia I'es- llles Balears Pitiüces, 
tió de I'ús de Ilengües a I'ense- panyola. 
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ENSENYAMENT 

Si la memoria no m'enganya, ment a les Illes. "Laformació en c o m  a r a  . A i n a  Mol l ,  
va ser I'APLEC (Associaciú d e  Ilengrtacalalana,alesescolesdeles ex-directora general  d e  poli- 
Professorc en Llengua Catala- Balenrs, 6s lofalnient insir/icie~it", tica lingüística d e  la Genera-  
na) la primera associaciú que es s'afirma des d e  la direcció de la litat d e  Catalunya- han in- 
va declarar encontra d e  I'ordre. TAPA. "& i~tiprescindible que el tentat rentar-li la cara a I'ordre, 
Segon~ladeclaraciódel'APL~EC, gnriern es conipror~ictien pl pro& al nost re  en tendre ,  sense  
amb la promulgaciú d'aquesta de nortnnlifzació lingüistlca i quc aconseguir-ho. 
ordre "Rotger sc sotnicl al podpr ~'~x~~~lxianil~fer~11~s~eIfr0sj)a~11~ La plataforma perla ldlrngiia 
colonial espanyol". Immediata- les conipct?ncies d'edtrcacio a la resumia elsproblernes que plan- 
rnent després, un seguit d'asso- comioiilal aut6nonia de les lllus I,ordreenelssegüentspunts~ 
ciacions, agrupacions culturals. Balrnrs", afirmen les mateixes 
partits nolitics, etc., es  pronun- fonts. - L'ordre Rotger no planteja . 
cizren en contra d e  l'esmentat 
decret. Enaquesta rnobilització. 
I'Obra Cultural Balear ha fet 
d'element aglutinador. A prin- 
cipi d e  curs, s'organitza un acte 
al Teatre Principal, de Palma, 
ple d e  gom a gom, en contra d c  
I'ordre Rotger, amb representa- 
ciú d 'ent i ta ts  d e  Mallorca, 
Menorca i Pitiiisec. 

Quant a Consells Insulars. el 
d e  Mallorca tamb6 s'ha pro- 
nunciat en  contra d e  I'ordre 
Rotger. La declaració compt i  
ambelsvots favorahlesd'Unió 
Mal lorquina ,  c1 PSOE, el 
PSM-NacionalistesdeMallorca; 
nornés defenscn I'ordre Rotger 
cls niemhres del  PP que, 
d'aquesta manera, quedaren en 

uns objcctiuc clars. Seguint 
estrictament I'ordre i. hen 
possible que no escompleixin 
els mínirns estahlerts per la 
Llei deNormalitzaciú Lingüis- 
iica. 

- No ti. en compte sisicnies 
d'inspecció, i d'avaluació del 
funcionamentde I'ordre,sinó 
quc en deixa el desenvolupa- 

DrsnrPs d'aauestes nrimeres niinoria. i e n t  "a la bona d e  D6ii". 
accions. les entitats impulsores 
d e  la rnobilització en contra de 
I'esmentada iirdre, han iniciat 
pel seu compte la via judicial, 
tot presentant una drnúncin d e  
I'ordre, basant-se en el fet que 
n o  s'ajusta a allu que disposa, 
pel que fa a l'ensenyament. la 
Llei de Normalització Lingüís- 
tica d e  les llles Balears, aprova- 
da  I'abril d e  I'any 1986. 

Qiiant a sindicats d'ensenya- 
ment, s'han posicionat clara- 
menten contra d c  I'ordrc I'CTEI 
(Sindicat de Trehalladorc d'En- 
senyameiita le~llles),quecomp- 
ta amb majoria absolutd en la 
representaciú sindical ii I'arxi- 
pelag, CCOO i UGT; nomEs de- 
fensen -i encara x n s e  gaires 
pronunciaments públics- l'or- 
dre  sindicats clarament espa- 

~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ , l ~ p l ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~  nyolistes i retrogads com ara 
Llengua (impulsada, en part,per ANPE. 
la secció eivissenca d e  Llengua cal dir, finalment, des de 
Nacional) haexigit explicacions les mobilitzacions que varen te. 
aBartomeuRotger,s'ha5umata nir lloc fa uns anys en favor del 
les mobilitzacions en contra de traspjs de cornpeti.ncies dredu- 
I'ordre i ha constituit el seu nu- caciú a la comunitat 
cli cohesionador a les Pitiüses. de les llles ~~l~~~~ i pitiü. 

La Federació d'Associacions ses,nohi havia hagutunamobi- 
lització tan notable, accentuada d e  Pares d'Alumnes (FAPA) de . 
i estesa com aquesta dins l'im- les nles Balears, pel seu canto. 

s'ha posicionat des del ~ r i m e r  bit d e  I'ensenyament a les nos- 
... 

rnoment en contra d e  I'ordre. i tres Illes. 
haexigitques'avanci,sensepors Enmig d'aquesta situació. 
ni complexns, en  la catalanitza- u n s  pocs defcnsors  d e  l'or- 
ciú progressiva d e  I'ensenya- d r e  -algun p rou  conegut ,  

- Amb aquesta ordre, el 
Govern es  renta les mans da- 
vant possihles futurs conflic- 
tes lingüístics. La Consellcria 
trasllada aquest conflicte n 
cada centre,acada escola con- 
creta. Amb aq~ies t  ultralibe- 
ralisme educatiu, el govern r s  
desente% completament, del 
problema lingüístic,i,per tant, 
delega lesseves responsabili- 
tats en ensenyants, pares i 
aliimnes, ts a dir, en la socie- 
tat civil d e  les Illes. 

- L'ordre Kotger, finalment, 
encara que tingués unes ca- 
racteristiques diferrnts i fos 
molt positiva per a l'ensenya- 
ment a les Tllrs, n o  podria 
aplicar-se, perqui. el govern 
de la comiinitat "autonoma" 
no ha posat prou emfasi a I'ho- 
ra d'exigir del govern espa- 
nyol el traspis d e  les compe- 
ttncies en materia educativa. 

A hores d'ara, les Illes Balears 
constitueixen I'única part del 
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