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Davant de la prohibició, via sentència, que catalans, 
valencians, balears i aragonesos de la Franja puguem 
tenir una escola en català, com les comunitats de llengua 
castellana la tenen en castellà, davant d’una sentència 
que ens diu que n’hi ha que són més iguals que uns altres, 
cridem la comunitat educativa la vaga i a la resistència, i 
aprofitem aquest número de La Foguera per a parlar amb 
Maria-Antònia Font, del Sindicat de Treballadors de l’En-
senyament de les Illes (STEI) perquè ens expliqui com van 
organitzar-se per fer front a un govern lingüicida i tombar 
el programa TIL que cercava minoritzar el català a les es-
coles, i amb Víctor G. Labrado, escriptor, professor retirat, 
i exdirector de l’Espai Joan Fuster, de Sueca, perquè ens 
expliqui què ha significat per a l’escola valenciana l’ocur-
rència del decret de plurilingüisme del “govern del Botà-
nic”, ara que el govern de la Generalitat de Catalunya 
prepara el seu propi decret de desprotecció de la llengua i 
retirada desordenada. 

 
 
 

MARIA-ANTÒNIA FONT: exportantveu del Sindi-
cat de Treballadors de l’ensenyament de les 
Illes (STEI-Intersindical), professora a Palma, 
expresidenta de la Federació d’Organitza-
cions per la Llengua Catalana (FOLC) i impul-
sora d’Enllaçats per la Llengua. 

 

Si hagués d’explicar l’essencial de com es va aconseguir 
mobilitzar la comunitat educativa per defensar l’educació 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de qualitat, inclusiva i en català a les Illes Balears, i que va 
rebutjar col·lectivament l’aplicació del Decret de Tractament 
Integral de Llengües (TIL) que implantava el model lingüístic 
escolar trilingüe de forma invasiva i imposada, diria que hi ha tota 
una sèrie de factors que ho van propiciar i que, en el nostre cas, es 
construïren progressivament, de manera que s’anaren sumant 
forces fins que al final hi hagué una eclosió en què coincidírem tots 
de forma simultània. Intentaré dir-vos quines crec que foren les 
claus que ajudaren a la mobilització massiva: 
 

1. Comptar amb un personatge com José Ramon Bauzá (PP) que, 
lluny d’escoltar els docents i els seus representants, va tirar 
benzina al foc i va actuar contra la llengua i la cultura catalana 
durant tota la legislatura. Recordau la lliure elecció de llengua, 
el decret trilingüe (TIL), la prohibició de llaços quadribarrats, 
les sancions a les directives dels centres, el fet de governar a 
cop de decrets-llei, de no fer cas al Consell Consultiu, de fer 
manifestacions incendiàries, de coincidir en el temps i en el 
contingut amb el ministre Wert “Hay que españolizar a los niños 
catalanes”, i de moltes altres coses.  

 

2. Crear xarxa. Organitzar-se des del primer moment. Tenir els 
objectius clars. “Ni una passa enrere” “El català no es toca”, 
“Ara i sempre, ensenyament en català”... Es va crear l’Assem-
blea de mestres i professors en català que va funcionar durant 
els dos primers anys de legislatura (2011-2013), i es varen fer 
des de l’inici reunions de tota la comunitat educativa. Va sorgir 
també la Crida de l’Embut per a una educació pública de 
qualitat, que foren els creadors de les camisetes verdes i 
organitzadors de les tancades a centres amb debats i activitats 

 

  Per parlar català ens declaren en rebel·lia. Fem créixer la foguera, doncs, per sobre de la terra i de l’aigua que hi aboquen. 
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amb la participació de tota la comunitat educativa. A 
més, sorgiren els llaços quadribarrats a un institut de 
Muro i s’escamparen per totes les Illes i a la resta de 
Països Catalans. 

 

3. Treballar, i aconseguir, la unitat d’acció entre sindicats, 
entitats culturals, organitzacions, associacions de pares i 
mares, directors i directores, inspectors... costa molt. Va 
ser molt important que tots els sindicats de l’ensen-
yament públic convoquessin junts una assemblea de 
docents que aviat començà a ser gestionada pels propis 
docents. Va tenir molta força; l’Assemblea de Docents 
era sobirana per prendre les seves decisions. Va ser 
molt participativa i seguida per la majoria de docents de 
la pública i de la privada concertada de totes les illes. 
Aquest fet, juntament amb una estratègia valenta i 
decidida, compartida amb sindicats i altres organit-
zacions, va tenir la capacitat d’aglutinar la comunitat 
educativa. Es van fer molts d’esforços per aconseguir la 
unitat d’acció. Superar l’antisindicalisme no va ser fàcil 
quan l’Administració educativa del PP i el neoliberalisme 
imperant també el promovien. Vàrem tenir clar que la 
unitat d’acció era imprescindible.   

 

4. Comptar amb la participació activa i el suport de la FAPA 
Illes Balears. Persones preparades i compromeses. 
Durant aquest temps sempre feren suport als docents i 
actuaren amb les seves pròpies propostes, tant en 
col·laboració amb la Crida com al moment de la Vaga 
indefinida, amb la seva campanya “Aules buides”.  

 

5. Reconèixer i fer partícips persones i entitats que 
treballaven per la mateixa causa. Jubilats per Mallorca 
feren una volta a peu per Mallorca amb la campanya 
“Camins contra mentides”. Xeremiers baixaren d’Inca a 
Palma a peu sonant les xeremies. Es proposà fer “Lectu-
res continuades” a diferents places i biblioteques de 
totes les Illes, tres persones diferents feren una vaga de 
fam, es feren concerts de música per la llengua i 
l’educació...  

 

6. Ser dignes hereus dels qui ens han precedit. Vàrem ser 
conscients de la responsabilitat que teníem a les mans i 
la vàrem exercir. És com un testimoni que es passa com 
un relleu en la continuïtat de la defensa dels drets i les 
llibertats, del servei públic i de tot el que suposa una 
educació de qualitat per a tothom.  

 

7. Cercar el suport dels grups parlamentaris i els partits 
polítics en algun moment estratègic. El vàrem tenir a 
l’hora d’organitzar la manifestació del 29 de setembre de 
2013. Allà hi érem tots.  

 

8. Reconèixer tot el que passa de bo. Són pilars que 
sustenten la lluita. La solidaritat, la cooperació, etc. 

 

9. Rompre l’aïllament. Denunciàrem els fets dins i fora de 
la zona on hi ha el conflicte. Cercàrem suports externs. 
Anàrem a Prada l’estiu abans de la Vaga indefinida, 
férem roda de premsa a Barcelona davant l’Ateneu, 
participàrem a les manifestacions i actes al País 
Valencià, a l’Aplec del Puig, al Centre Octubre, vam fer 
contactes amb l’Associació Rosa Sensat, etc. També vam 
crear la Caixa de Solidaritat per resistir durant la vaga  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
indefinida, denunciàrem la vulneració de drets de la 
comunitat lingüística catalana al Parlament Europeu d’Es-
trasburg el juny de 2012, etc. 

 

10. Obrir la via judicial. Llegírem i aprofitàrem el que hi havia 
de bo en les lleis vigents per aturar-los els peus, ens 
coordinàrem amb un bon servei jurídic, implicat i compro-
mès. Hi treballàrem conjuntament. Nosaltres coneixíem bé 
les lleis educatives i les que afectaven el català. Férem un 
treball colze a colze.  

 

Per a més detalls, teniu el vídeo “Docents en Lluita” 
https://youtu.be/PjPTfz0d_Zo, que reflecteix com es va 
anar construint la mobilització per arribar a la gran 
manifestació verda del 29 de setembre de 2013 i a la 
Derogació del TIL el 2014. 

 

 

 

 

 
 

 

Premi Enric Valor, Premi d'Assaig Manco-
munitat de la Ribera Alta i Premi Joanot 
Martorell de narrativa. Un dels seus llibres 
més coneguts és La mestra, publicat el 
1995, en què conta la història de Marifé 
Arroyo, una mestra castellanoparlant inici-
al que va lluitar per la dignitat del valen-
cià i per la implantació d'un model d'en-
senyament progressista durant la Transi-

ció, i que va ser represaliada i expulsada de l'escola per de-

fensar els drets lingüístics dels valencians.    

El decret de plurilingüisme que actualment s’aplica al País 
Valencià modifica la llei de plurilingüisme inicial i es redacta 
per causa d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra aquesta llei. Consi-
dereu que la llei original era millor que el decret actualment 
vigent? I si és així, en quin sentit? 

La llei original, pel que en sabem, era d’una innocència, d’una 
concepció tan càndida, que no tenia cap possibilitat real de 
passar pel garbell judicial: proposava un sistema bilingüe 
valencià-anglès, d’una banda, i una altra opció: castellà sense 
anglès. Els qui no optaren per l’ensenyament en valencià, 
“castigats” sense anglés. No sé qui devia riure més: si els 
jutges que la van tombar o els serveis jurídics de la Consel-
leria corresponent –supose que en tenen.  

La llei de plurilingüisme inicial només ha tingut un efecte real, 
encara que dissimulat: destruir les línies en valencià. 
 

Joan Fuster afirmava que els comarques castellanoparlants 
de l’interior i del sud del País Valencià, si són valencianes, ho 
són d’una altra manera. En canvi, el decret actual i la llei 
inicial posaven en un mateix sac aquestes comarques i  les 
valencianoparlants de la costa i del nord. Penseu que aquesta 
manera d’entendre el país té sentit? O seria millor que hi 
hagués, en matèria de llengua vehicular de l’ensenya-ment, 
una diferenciació entre comarques històricament castellano-
parlants i comarques valencianoparlants? 

 

Evidentment, no poden rebre el mateix tractament. Caldria 
fer-hi una distinció. 

 

 
 

ENTREVISTA A VÍCTOR LABRADO 
 

https://youtu.be/PjPTfz0d_Zo


 
 

 
 

Penseu que el paradigma del plurilingüisme és un enfoca-
ment adequat per a l’escola valenciana? 

 
 

 

 

 

 
 

No, gens adequat. Les línies en valencià eren un espai 
segur per al valencià –que és la manera com nosaltres 
anomenem el nostre català– on la llengua no es discutia: 
es justificava a partir de la voluntarietat de les famílies, 
allò de “si no vols pols, no vages a l’era”. Era un espai on el 
valencià era preeminent: l’únic dels àmbits d’ús oficial de 
la llengua on el castellà no ho era  –o no era exclusiu!–. 
Era un espai en expansió: no paraven de créixer, a partir 
d’un nucli originari molt reduït, perquè oferien un model 
molt atractiu. Era un espai consolidat: el PP va intentar 
carregar-se-les, en temps del conseller Font de Mora, que 
com Bauzá es va voler carregar la immersió lingüística a 
les Illes, i la reacció ciutadana les va salvar. Tot això ara a 
desaparegut. 

 

En el plurilingüisme aquest d’ara modern, castellà i 
valencià hauran de compartir espais i ja sabem que ens 
podem esperar: la normativa a favor del castellà es 
complirà sempre; la normativa a favor del valencià, no 
caldrà que es complisca. Vull dir: l’any passat diversos 
mestres d’Alacant van haver de declarar davant un jutge 
per haver enviat un comunicat als pares i mares amb la 
traducció al castellà incompleta... Això és el país en què 
vivim. 
 

El vostre cas tampoc no és tan diferent: La immersió 
lingüística s’incomplia allà on algú li venia bé d’incomplir-
la. No ho tindreu tan fàcil a l’hora de saltar-vos el 25 %, si 
és que ho intenteu... 

 

I mentrestant, a les Illes, el PSOE de les Illes diu que final-
ment no desplaçarà el català de l'ensenyament, diu que fa 
marxa arrere... De fet, és igual allò que diga la llei ara 
mateix. Pel simple fet de ser una llei nova, en procés, 
Francina Barceló sap, com ho sabia Ximo Puig, que anirà a 
parar a mans dels jutges, i els jutges decidiran. No cal dir 
en quin sentit. I després brandaran allò de "la separació de 
poders", "l'obligació de complir les sentències", que "som 
en un estat de dret", etc. Perquè, com deia algun personat-
ge del Tirant: Qui té el pare jutge, segur va a plet. 

 

Com valoreu la sensibilitat de l’actual Conselleria d’Edu-
cació de la Generalitat Valenciana? És el que us esperàveu 
del govern del Botànic? 
 
 

No sé com van de sensibilitat. Sospite que els de Compro-
mís, a on no els arriba la incapacitat, fan un esforç de 
suplir-ho amb mala voluntat. Vull dir que primer han fet 
l’empastre i després, en compte de reconèixer-ho, s’han 
justificat amb raons de malpagador. Des del PSOE, que són 
els que manen –i els de Compromís són obedients–, allar-
guen el 155 contra l’ensenyament en valencià: ho han fet 
ací, han començat a fer-ho a Catalunya i han anunciat que 
volen fer-ho a les Illes. Veus: ells sí que pensen en PPCC. 
 

Em pensava que ho farien malament, però no que foren 
tan perjudicials. 
 

Quin seria el model d’escola valenciana que consideraríeu 
més adient? 
 

 

Seria molt llarg de dir, això. Tampoc en sé prou. Però pel  
 

 
 
 

que fa a la llengua, jo hauria partit del que teníem: les línies en 
valencià, millorant-les i incrementant-les, facilitant-los el 
creixement... Però no, van preferir arrasar-ho, per provar la 
genialitat d’un conseller que, quan va accedir al càrrec, no tenia, 
com a gestor, l’experiència... Què diré! Ni d’haver sigut cap 
d’estudis en una escola. Així és com es fan les coses: distribuir 
els càrrecs en funció de l’ambició o de l’habilitat conspirativa dels 
aspirants. 
 

Quina és l’evolució que heu observat en la llengua habitual del 
vostres alumnes? Com ha evolucionat la llengua habitual dels 
xiquets i les xiquetes valencians? 
 

Diria que anaven millorant. Que alguns que no havien parlat mai 
en valencià, anaven passant-se’n. Tampoc era fàcil d’avaluar. Fa 
més de cinc anys que m’he jubilat. 

 

Quina percebeu que és actualment l’actitud dels docents valenci-
ans respecte a la llengua? Hi ha militància lingüística? 
 

Sí que n’hi ha, i de fet hi ha actituds exemplars. En quina propor-
ció es donen? Sospite que no ho sap ningú, són difícils de censar, 
de comptabilitzar... I la desorganització és com-pleta. La famosa 
Federació Escola Valenciana fa d’escut a la Conselleria: alguns 
dels dirigents, o fills de dirigents d’Escola Valenciana tenen 
càrrec a la Conselleria mateixa... 
 

Fóra bo que hi hagués programes d’intercanvi entre centres del 
Països Catalans? 
 

Sí, i tant. No sé per què no en fem... 
 

Hi hauria d’haver més integració de la comunitat lingüística 
catalanoparlant? 
 

Sí, i en això tenim gran part de la culpa “nosaltres”, els cata-
lanoparlants. Ja és natural que “ells” ho dificulten, però la nostra 
conformitat, la nostra manca d’imaginació, la nostra mandra 
mental, la nostra acceptació de la Gran Muralla Autonòmica, 
diuen molt poc... d’això: de la nostra imaginació, de la nostra 
lucidesa. Perquè ja és normal que un gat cace rates, no ho pot 
evitar! Això és de naixement! No cal ni que ens hi enfadem. Però i 
les rates? Què fem per no acabar a les urpes del gat? 
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