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Per un ensenyament autocentrat, nous horitzons

Andreu Salom i Mir

És d’una evidència aclaparadora que, 
a Mallorca, en aquesta illa d’arrels 
catalanes, la nostra normalització 

educativa passa, ineluctablement, perquè 
el català sigui l’única llengua vehicular i 
ofi cial de tot l’ensenyament. El fet de per-
tànyer a un país —al nostre país català— 
implica un arrelament integral als valors 
propis i a la nostra visió del món, que ha 
d’arribar a tots els racons dels centres esco-
lars per tal d’inculcar als infants una dinà-
mica que estigui amarada de les arrels 
del poble, i afavorir, en conseqüència, un 
efecte catalanitzador. Generalitzant, és una 
qüestió intrínsecament junyida al desenvo-
lupament normal de qualsevol país.

Si volem afavorir la integració dels 
nins no catalanoparlants, si no volem crear 
desarrelats, hem de posar molta cura a con-
rear amb naturalitat tots els aspectes de la 
nostra cultura (la llengua, les tradicions, 
la geografi a, la història, la literatura...). És molt important, 
doncs, que els marcs de referència siguin catalanocèntrics. 
És l’única manera d’aconseguir una autèntica normalització 
lingüística i de caminar cap a l’equilibri cultural del país. És 
a partir d’un ensenyament basat en continguts curriculars 
autocentrats que els nostres fi lls adquiriran un coneixement 
sufi cient de la nostra pròpia història i cultura, parant molt 
d’esment en l’amplitud i extensió dels Països Catalans. L’ob-
jectiu de futur del nostre país és la consolidació de l’espai 
català, d’un sistema educatiu nacional propi i de qualitat, on 
la llengua catalana i els continguts nacionals siguin les coor-
denades bàsiques de la pràctica educativa.

La minorització actual de la llengua catalana respecte a 
la llengua exògena interferidora, fruit d’una ocupació i d’una 
colonització que dura ja tres segles, fa que els models d’im-
mersió, sobretot a la capital i a les zones costaneres turístiques 
d’una forta immigració (principalment a Calvià), esdevinguin 
una necessitat peremptòria en el llarg camí que ens espera vers 
la recuperació i desenvolupament normalitzat d’una societat 
catalanoparlant prou forta i consolidada. Vet aquí, doncs, que 
la nostra llengua ha de ser general i l’única ofi cial de tot l’en-
senyament. Cal retornar el castellà (o el francès, en cas de la 
Catalunya del Nord) al lloc que li correspon: el de segona llen-
gua optativa entre altres, alhora que cal potenciar correctament 
l’ensenyament de l’anglès, cosa que ens ha de servir per a poder 
relacionar-nos amb el món sense intermediaris.

L’ensenyament és una eina bàsica per a la recupera-
ció nacional, entenent, com hem dit, que el marc referen-

cial, per a tots els nivells i en totes les assignatures, ha de 
ser el nostre: comarca o illa - Catalunya o Països Cata-
lans - Europa - món. Una tasca, la de l’ensenyament, que 
ha d’anar lligada a una acció política i social decidida i 
valenta, per tal que el català torni a ser una llengua vàlida 
i necessària en el camp laboral i de les relacions humanes 
(al carrer, als llocs de feina, als jutjats...). Una cosa (l’acció 
política i social de suport total a la llengua catalana) ha 
d’anar necessàriament lligada amb l’altra (l’acció escolar 
i d’aprenentatge de la llengua amb uns continguts curri-
culars autocentrats, és a dir, del propi país). Sols així els 
nostres fi lls podran créixer en un món de col·laboració, de 
justícia, de respecte i de dignitat. ◆


