
güisme catala-castella) i de París (bilingüisme espanyol-francks, donat pels fills d'immigrants). 
Aquestes mostres, una de 154 nens a Barcelona i una altra de 98 nens a París varen ser 
testades en diverses situacions. Tots els subjectes eren de baix nivell socio-cultural. La seva 
edat era de 6 a 6; 6 i de 7; 6 a 8. 

Una de les situacions creades era agrupar els nens per parelles en una situació de joc 
el més lliure possible. L'experimentador els proposa un joc i ja no intervenia més, pero es 
quedava discretament a la sala. Les produccions verbals van ser enregistrades 5 minuts des- 
prés del comenqament del joc durant 15 minuts. D'aquesta situació considerem solament 
la llengua escollida pels nens per comunicar-se entre ells. 

Els resultats mostren que a Barcelona els bilingües utilitzen la llengua de l'escola sense 
abandonar la llengua de la família, fet que pot ser considerat com de tendkncia additiva. 
Contrariament, a Paris els bilingües tenen tendkncia a adoptar la llengua francesa en la 
seva comunicació espontania. La nubla preskncia de llengua espanyola quan l'experimen- 
tador present és de llengua francesa és indicador d'un procés de substitució lingüística o 
bilingüisme subtractiu. 

En conseqükncia, una vegada més veiem fins a quin punt l'escola pot condicionar, aju- 
dada pel medi, un canvi lingüístic. La qual cosa ens fa insistir en la responsabilitat que re- 
cau sobre l'escola en aquest moment crucial en quk la llengua catalana es troba. 

Inicia la discussió Modest Reixach que planteja el problema de la presa de consciencia 
de les dues llengües en contacte. El ponent considera que la presa de conscikncia per a co- 
municar és un procés més llarg en els bilingües que no pas en els monolingües. En les seves 
enquestes ha comprovat, així mateix, que a 6 anys i mig els infants monolingües són més 
avancats que els bilingües, mentre que a 8 anys aquestes diferkncies desapareixen. Francesc 
Vallverdú posa en relleu que, segons les dades del ponent, hi ha una diferkncia important 
entre Barcelona i Paris: els bilingües catalans parlen molt més catala que no pas els bilin- 
gües castellans (de Paris) castella. Reixach fa diverses intervencions sobre la fiabilitat de 
les dades, que són matisades pel ponent. I finalment Joaquim Torres intervé per plantejar 
un problema metodologic en la distinció entre mostres representatives i mostres qualitatives. 

L'EXPERIENCIA FONT ROSELLA 

Sessió a carrec de Pere Fortuny i Recasens, regidor d'Educació de 1'Ajuntament de Sabadell 
(novembre de 1985) 

Va ser una experikncia orientada a aconseguir que els nens dels barris on el catala no 
és la llengua habitual, puguin trobar a l'escola el medi natural adequat per al coneixement 
de la llengua i la realitat catalanes. 

Per raons conegudes, una gran majoria dels mestres, sobretot els de les escoles públiques, 
no han tingut un accés normal al coneixement de la llengua catalana ni del seu entorn geografic, 
huma i historic, ni tampoc de la cultura catalana. És evident que la insuficikncia de la seva prepa- 
ració per proporcionar als alumnes aquests coneixements dificulta extraordiniriament la seva tas- 
ca i els pot produir (amb tanta més fo rp  com més intensa sigui la seva vocació i responsabilitat 
professional) un sentiment d'impotkncia i de frustració. Cal, doncs, que l'adrninistració els pro- 
porcioni l'ajut que necessiten per poder exercir el seu mestratge amb eficacia i amb tranquillitat. 



El mes de novembre de 1980, 1'Ajuntament de Sabadell va redactar un informe sobre 
la situació sociolingüística de les escoles dels diferents districtes, on quedava prou clar que 
el municipi es trobava entre els que tenien més feina per aconseguir la normalització de 
l'ensenyament i el coneixement de la llengua catalana. 

Una skrie de converses entre la Direcció General de Política Lingüística (del Departa- 
ment de Cultura) i les Direccions Generals d'Ensenyament Primari i d'universitats (del De- 
partament d'Ensenyament), de la Generalitat de Catalunya, van donar com a resultat la 
preparació, conjuntament amb la Regidoria d'Ensenyament de 1'Ajuntament de Sabadell, 
de la primera de tres experikncies, que al llarg del curs 1982-83, podrien obrir un nou camí 
per a la progressiva normalització lingüistica de les escoles públiques. Cada experikncia, 
programada per a un trimestre del curs acadkmic, té tres objectius principals: 

1.-Oferir a grups de mestres de parla no catalana de diferents escoles públiques de la 
ciutat una possibilitat real d'adquirir, en el termini de tres mesos, un coneixement oral i 
actiu de la llengua catalana, del medi natural i huma de la zona i del material didactic dis- 
ponible per a poder portar a terme una tasca docent d'acord amb les noves necessitats del 
sistema escolar. 

2.-Facilitar l'augment de la presencia de la llengua catalana en una skrie d'escoles du- 
rant el curs intensiu, mitjanqant la col~laboració de trenta mestres bilingües titulats, que 
hi treballaran com a suplents i uns ajuts en forma de material didactic (llibres, audio-visuals, 
etc.) que sera distribuit a les escoles públiques de la ciutat. 

3.-Donar a tots els mestres de la ciutat la possibilitat d'assistir i participar a diferents 
actes (exposicions, projeccions, audio-visuals, conferkncies, etc.) i poder posar-se en con- 
tacte amb els professors responsables del curs per a consultes. 

A partir de l'inici de la primera experitncia es va veure l'enorme ressb que podia tenir 
a la ciutat tot el tema de la normalització lingüística si s'empraven adequadament els mit- 
jans de quk ens havíem dotat. A partir d'aquell moment, doncs, es definia un altre objectiu 
clar: ((Sensibilitzar la ciutadania vers el tema de la normalització lingüística i cultural i, 
d'una manera especial, en tots aquells temes que calia que els ciutadans esperessin de 
l'escola)). 

Per tant, l'esquema de treball quedava dibuixat de la següent manera: 

EXPERIENCIA FONT ROSELLA 

COL LECTIUS ACTIVITATS C0L.LECTIUS 

I CULTURA CATALANES 

PARLANTS QUE PARTICIPEN CURS V A L L ~ S  ALUMNES CATALA D'ADULTS 
EN L'EXPERIBNCIA 

CURS MUSICA 

VISITES CIUTAT 

EXCURSIONS 

ESPECTACLES 

EXPOSICIONS 

MESTRES CIUTAT ALTRES CIUTADANS 

(2 programes setmanals) 



A cada experikncia participava un grup de trenta mestres no catalanoparlants. La du- 
ració era d'un trimestre, amb sis hores diaries de classe durant l'horari escolar. A l'escola, 
concretament a la seva classe, eren substitu'its per mestres catalanoparlans. 

Al programa d'aquest curs es tractaven les següents matkries: llengua, coneixement del 
medi, música i dansa, folklore. 

Les constants en totes les matkries eren, d'una banda, afavorir el dialeg en petits grups 
per tal d'arribar al domini oral del catala en tres mesos i, d'una altra, posar molta cura 
en la metodologia i la didactica de manera que, per bsmosi, el professorat anés assimilant 
i veient la convenikncia de renovar-se pedagbgicament. 

El curs 82-83 es van realitzar tres experikncies, dues a la ciutat de Sabadell i una a Ba- 
dalona. Tant el professorat com les institucions que les patrocinaven, en van fer un segui- 
ment molt estricte. Val a dir que la mateixa Directora General de Política Lingüística, 
Sra. Aina Moll, era qui en feia el seguiment personalment, conjuntament amb represen- 
tants dels altres departaments implicats. 

La valoració és positiva pel que fa als quatre objectius proposats. 
Per quk, doncs, una vegada experimentat i amb bons resultats no es van continuar? 
El Departament d'Ensenyament Primari no podia prescindir dels trenta mestres neces- 

saris per tirar endavant I'experikncia. 
Han servit, doncs, per alguna cosa tanta feina i tants recursos? 
Personalment, penso que sí. A part del profit que en van treure els noranta mestres 

i l 'avan~ de la sensibilitat ciutadana pel tema de I'escola activa i en catala, l'experikncia 
va ser, sobretot a Sabadell, un bon detonant cap a la modificació del reciclatge, cap a l'ober- 
tura d'una nova via E.O.P.I. de catala i un bon bagatge de futur. 

Estic convenGut que l'experikncia ((Font Rosella)) no solament donara molt per parlar, 
sinó, també, molt per realitzar en un futur immediat. 

Durant la discussió, en diverses intervencions es posa de manifest que una política de 
catalanització primerenca en I'ensenyament feia absolutament necessaria una experitncia 
de reciclatge com la que es va fer a Font Rosella (i més tard a Badalona). El ponent va 
facilitar dades complementaries sobre l'experikncia. 


