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Linguapax. Educar per a la pau i el desenvolupament a través de 

l’aprenentatge de llengües i socials

Maria Dolors Reig i Garganta
Coordinadora pedagògica 
de Linguapax Catalunya

«L’escola és el lloc per excel·lència on s’e-
xerceix la tolerància, es respecten els drets
humans, es practica la democràcia i s’aprenen
la diversitat i la riquesa de les identitats cul-
turals».

Declaració de la Conferència 
Mundial d’Educació de 1994.

«(...) les llengües tenen sentit, són meca-
nismes per a la significació i permeten salvar
el buit que separa la gent: són el pont privile-
giat que ens lliga i que resol definitivament
l’aïllament dels individus (...)».

Jesús Tuson (1999). 
Com és que ens entenem? 
(si és que ens entenem). 

«L’exercici de la paraula permet una troba-
da amb l’altre amb la mateixa dignitat, depas-
sant a vegades les tendències a l’homogeneït-
zació i les tendències a l’aïllament». 

Federico Mayor Zaragoza (2000). 
Un món nou.

INTRODUCCIÓ

Linguapax és un projecte de la UNESCO que
promou la cultura de la pau mitjançant l’ensen-
yament/aprenentatge de llengües i ciències
socials, tot fomentant l’educació plurilingüe i el
respecte vers la diversitat lingüística.

Del 22 al 26 de juliol del 2000, Linguapax
va ser present al XXè Congrés de la FIPLV
(Federació Internacional de Professors de
Llengües Vives) que va tenir lloc a la
Universitat René Descartes Paris V sota el lema:
“Ensenyar les llengües a l’inici del segle XXI: els
reptes de la pluralitat”. En les paraules de ben-
vinguda, Christian Puren, president de l’APLV
(Associació de Professors de Llengües Vives)
francesa, esmentava el doble desafiament del
professorat de llengües en el nou segle: ajudar
a mantenir la pluralitat de llengües i fer que
les llengües esdevinguin instruments d’obertu-
ra envers els altres.

Aquests són també els reptes dels qui tre-
ballem amb i per al projecte Linguapax.

Abans d’introduir-nos en el que és pròpia-
ment el projecte Linguapax, permeteu-me par-
lar de la cultura de la pau, per tal de mostrar
que aquest és un camí iniciat temps enrera,
que la pau és alguna cosa més que absència de
guerra i que Linguapax també té com a objec-
tiu ajudar a crear una cultura de la pau.

CULTURA DE LA PAU

Algunes dates per seguir el camí de prepa-
ració per a la cultura de la pau:

El 1946 es constitueix la UNESCO. La Carta
de constitució ho diu clarament: «Donat que
les guerres neixen en la ment dels homes, és
en la ment dels homes on s’han de bastir els
baluards de la pau». La UNESCO neix amb el
mandat de fomentar la comprensió i la coope-
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ració entre els pobles a través de l’educació, la
ciència i la cultura, i més endavant també mit-
jançant la comunicació.

La Declaració Universal dels Drets Humans
(1948) és el document base sobre el qual s’han
pogut desenvolupar totes les accions poste-
riors. Concretament ens fixarem en l’Article
26.2 on es fa palesa que: «L’educació tendirà al
desenvolupament de la personalitat humana i
a l’enfortiment del respecte als drets humans i
a les llibertats fonamentals; promourà la com-
prensió, la tolerància i l’amistat entre totes les
nacions i grups ètnics o religiosos i fomentarà
les activitats de les Nacions Unides per al man-
teniment de la pau».

L’any 1953 neix el Pla d’Escoles Associades
de la UNESCO, arran de la proposta de dues
mestres, una de belga i una de nord-america-
na. Les Escoles Associades apleguen centres de
tots els nivells educatius, des d’educació
infantil i primària fins a la universitat. Tenen
una missió ètica que les convida a salvar la
distància que hi pot haver entre el món real i
l’escola; una segona característica és el tracta-
ment dels temes, que serà interdisciplinari i
transversal; la metodologia ha de ser de parti-
cipació activa i d’enfocament socioafectiu, el
mestre actua com a facilitador, suscitador i
promotor, més que com a transmissor del
saber. Els temes a treballar prioritàriament
són: la pau, els drets humans, les cultures i el
medi ambient.

El DENIP (Dia Escolar de la No-violència i la
Pau) va ser creat el 1964 per un mestre mallor-
quí, Llorenç Vidal, actualment inspector d’en-
senyament a Cadis. El 30 de gener, data de l’a-
niversari del martiri de Gandhi, es convida les
escoles a evidenciar el seu treball vers la pau i
contra la violència. Des de 1993 el Pla

d’Escoles Associades, a nivell mundial, l’ha
adoptat com a Jornada pròpia.

I arribem a 1986, Any Internacional de la
Pau. El poeta català de Roda de Ter, Miquel Martí
i Pol, va fer a petició del Centre UNESCO de
Catalunya i expressament per aquella celebració
el poema Paraules per la Pau. Hi podem llegir:

Només perdura allò que bastim amb esforç /
i creix en l’esperit dels homes i dels pobles / fins
a esdevenir l’àmbit on tota veu ressona./ Així la
pau, que es guanya tenaçment cada dia (...).

És a dir, no n’hi ha prou amb celebrar un
dia determinat o un any determinat, la nostra
tasca s’ha de desenvolupar dia a dia.

Aquell any es redacta també el Manifest de
Sevilla sobre la Violència, amb el qual es convi-
da a preparar el terreny per a la construcció de
la pau. El document fou adoptat per la UNESCO,
en la seva XXV Conferència general de 1989.

I és el 1995, Any Internacional de la
Tolerància, quan la UNESCO defineix la Cultura
de la Pau com: «una cultura de la convivència
i del repartiment, basada en els principis de lli-
bertat, de justícia i de democràcia, de toleràn-
cia i de solidaritat, una cultura que rebutgi la
violència, es dediqui a prevenir els conflictes
des dels seus orígens i a resoldre els problemes
a través del diàleg i de la negociació».

De llavors ençà el terreny estava abonat i el
1999 es troben a UNESCO París els premis Nobel
de la Pau per a l’elaboració del Manifest 2000,
document base per a la labor realitzada durant
aquest passat any 2000, Any de la Cultura de la
Pau. El lema triat “Conreem la pau en la nostra
vida quotidiana”, ens recorda la importància de
la tasca diària vers la cultura de la pau i d’altra
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banda, la necessitat de tenir cura d’aquest
valuós tresor, d’anar-lo regant metafòricament
parlant. Els sis apartats del Manifest 2000 expli-
citen de quina manera podem i hem de dur-lo a
la pràctica: respectant totes les vides, rebutjant
la violència, practicant la generositat, escoltant
per comprendre, preservant el planeta i reinven-
tant la solidaritat. 

Però la feina no s’acabava el darrer dia de
l’any, la tasca continua aquest 2001 Any per al
Diàleg entre les Civilitzacions i Any Europeu de
les Llengües, i durant el decenni 2001-2010
dedicat a la Promoció de la Cultura de la Pau i la
No-violència per als Infants del Món.

LINGUAPAX

Gènesi

Linguapax, la pau a través de les llengües,
comença a manifestar-se com a tal el 1986. Un
grup d’experts en lingüística i ensenyament de
llengües estrangeres que s’havia trobat a Kíev
(Ucraïna) el 1986, Any Internacional de la Pau,
proposa a la UNESCO dur a terme una tasca de
revisió dels manuals de llengües estrangeres per
tal d’eliminar els estereotips presents en molts
d’aquells manuals i fomentar un tipus de comu-
nicació que ajudés a la comprensió mútua. El
novembre de 1987, la XXIV Conferència General
de la UNESCO, adoptà la resolució 5.7 en la qual
es convidava el Director General a elaborar un
projecte internacional de desenvolupament de
l’ensenyament de llengües i literatures estrange-
res per tal de promoure la comprensió mútua i la
cooperació entre els pobles. Així naixia el pro-
jecte Linguapax, la pau a través de les llengües.

El 1990, a Saärbrucken (Alemanya), es pre-
sentà, per primera vegada, a petició de Miquel

Siguan i amb el suport de la Fundació Jaume
Bofill, la proposta del professor Rafael Grasa que
ha estat la base de tot el treball posterior.
D’acord amb la proposta de Grasa, es decidí
ampliar el projecte Linguapax originari per tal de
fer que els objectius de fomentar la comprensió,
la cooperació i la solidaritat internacionals a tra-
vés de la didàctica de les llengües estrangeres
fossin compartits per d’altres àrees, particular-
ment les llengües pròpies i les ciències socials. I
afavorir l’intercanvi d’informacions entre el grup
coordinador i el professorat experimentador, de
manera que el material inicial fos susceptible de
revisions, posteriors esmenes i reelaboracions,
totes elles provocades per la seva aplicació a
l’aula.

Per poder-ho dur a terme es constituí un
equip de treball i de coordinació format pels pro-
fessors: Miquel Siguan, filòsof i lingüista,
Universitat de Barcelona; Rafael Grasa, professor
de ciències socials i relacions internacionals,
Fundació Jaume Bofill; Miquel Martí, filòsof,
Centre UNESCO de Catalunya, i Dolors Reig, mes-
tra, pel Departament d’Ensenyament.

Conscients que no n’hi ha prou amb ser
coneixedors d’un munt de dades, de conceptes,
sabent que els procediments que s’han de domi-
nar són múltiples i variats, i sensibles al valor
que tenen les actituds positives vam posar-nos a
treballar en l’elaboració d’unes unitats de tre-
ball, pensades sobretot per al públic de la
Secundària Obligatòria. 

La difusió del projecte es va fer en el marc de
les Escoles Associades a la UNESCO de l’Estat
espanyol. L’any 1991 començava una primera
etapa d’elaboració de materials i formació del
professorat que va durar fins al febrer de 1994,
moment en què es va fer la trobada internacio-
nal Linguapax IV a Barcelona. 
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Objectius

L’objectiu genèric del Projecte Linguapax és
fomentar la capacitat d’acció a favor de la
tolerància, la pau i la justícia. L’objectiu s’ha
d’inscriure en un context de desenvolupament
personal i de recerca de l’emancipació: ensen-
yant i aprenent a no restar indiferents davant la
injustícia, transmetent un mena de neguit
intern que generi empatia envers els altres i
eviti el conformisme. Resumint podria ser el que
l’antic Director General de la UNESCO, Federico
Mayor Zaragoza anomena “la pedagogia de la
inquietud”.

Per tal de concretar aquest objectiu genèric,
són especialment importants textos com la
Declaració Universal de Drets Humans (1948), la
qual en el seu Article 26 recomana, no només
plantejar-se la transmissió de certes informa-
cions, sinó sobretot fomentar valors, actituds,
hàbits i pautes de conducta diferents als predo-
minants. I la recomanació sobre l’educació per a
la comprensió, la cooperació i la pau interna-
cionals i l’educació relativa als drets humans i
les llibertats fonamentals (UNESCO 1974, revi-
sada durant la Conferència Mundial d’Educació
de 1994), segons la qual els grans objectius que
Linguapax persegueix són: la comprensió i el
respecte envers tots els pobles, les seves cultu-
res, civilitzacions, valors i pautes de vida; el
reconeixement de la interdependència mundial
creixent dels pobles i nacions; la capacitat de
comunicar-se amb els altres en un sentit ampli
que implica la posada en comú, la participació;
el coneixement no només dels drets sinó també
dels deures que tenen els individus, els grups
socials i les nacions entre elles; la consciencia-
ció de la necessitat de solidaritat i cooperació
internacionals; la disposició de cadascú de par-
ticipar en la solució dels problemes de la comu-
nitat, del país i de tot el món.

Metodologia

Per assolir tots aquests objectius, vam
decidir optar per l’enfocament socioafectiu,
expressió deguda a David Wolsk i Rachel
Cohen. Segons ells, cal que el procés d’apre-
nentatge parteixi d’una emoció empàtica, la
qual vol combinar la transmissió d’informació
amb la vivència personal per aconseguir l’apa-
rició d’una actitud afectiva. Es tracta d’apren-
dre tot buscant l’aparició de conductes proso-
cials, és a dir les que fomenten la cooperació,
el desig de compartir, simpatitzar, etc.
L’empatia, el sentiment de correspondència i
concordança amb l’altre, pressuposa seguretat
i confiança en un mateix, així com habilitat
comunicativa verbal i no verbal. Les passes a
seguir són: creació d’un clima adient mit-
jançant dinàmiques de presentació i coneixe-
ment dels individus del grup i creació de con-
fiança en el grup; desenvolupament d’una
situació empírica que pot ser un joc, una simu-
lació, etc. la qual pressuposi la participació de
tots els membres del grup; discussió del que
s’ha fet i posta en comú per evidenciar com
ens hem sentit i per determinar quin tipus
d’acció durem a terme.

L’enfocament socioafectiu fa que els rols
dels ensenyants i dels aprenents variïn segons
l’activitat proposada. Tant l’un com els altres
poden ser dinamitzadors, observadors, modera-
dors... ara bé, en tots els casos han de ser part
activa.

Contingut

El projecte Linguapax és una proposta a
desenvolupar interdisciplinàriament entre llen-
gua –pròpia o estrangera– i ciències socials
amb l’alumnat de 12 a 16 anys. L’experiència
ens ha demostrat, però, que també es pot apli-
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car a aules de primària i més enllà de l’ESO. I
que d’altres àrees poden implicar-s´hi:
matemàtiques, ciències naturals, educació
artística, etc.

El material es presenta en forma d’unitats
de treball entorn determinats problemes d’a-
bast mundial. Les cinc primeres són: Vivim en
un sol món, amb l’objectiu d’apropar-nos al
concepte interdependència, en un sentit
ampli; Conviure amb els altres per intentar
saber resoldre situacions reals de les quals el
conflicte n’és el protagonista i ser capaços de
treballar amb els altres de manera cooperativa
i solidària; Imatges, percepcions i estereotips
ens porta a treballar la “diferència” com un
element enriquidor i base de la convivència;
Els drets de la Terra té com a objectiu fomen-
tar actituds crítiques i positives encaminades a
afavorir un desenvolupament humà i sosteni-
ble; El restaurant del món pretén crear cons-
ciència del problema de la fam i de l’alimenta-
ció no com un fet aïllat sinó com un element
més de la problemàtica general de les relacions
Nord-Sud.

Els centres

Els centres més significatius en la implan-
tació del projecte Linguapax pertanyen a la
xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO.

La introducció del projecte als centres no
s’ha fet d’una manera uniforme. Durant el perí-
ode d’experimentació del material que s’anava
elaborant (1991-1994), el que es demanava
era una implicació molt directa del centre, de
tal manera que l’admissió només es feia quan
hi havia el consentiment del Consell Escolar
del Centre. Això era degut sobretot a la mane-
ra de treballar que teníem: sessions de forma-
ció dins l’horari lectiu, petició d’aplicació a

l’aula de les activitats que s’anaven elaborant
amb el corresponent retorn d’informació quant
a interès, utilitat, resposta de l’alumnat, etc.
Val a dir que els inicis van ser força difícils
perquè des de la coordinació es demanava un
treball en equip del professorat de l’àrea de
llengua i de l’àrea de ciències socials de cada
centre. Un moment delicat va ser el de la
implementació de la Reforma i la corresponent
desaparició de l’alumnat i professorat de la
Segona Etapa de l’EGB cap als instituts. Però
amb tot i això, la mostra és significativa i
força equilibrada quant a centres de primària i
de secundària, pública i privada. Alguns dels
centres més significatius han estat:

El CEIP Marinada-Salvador Espriu d’El
Masnou, capdavanter a Catalunya dins la xarxa
d’Escoles Associades a la UNESCO, va fer una
aposta forta pel projecte Linguapax. Des de l’à-
rea de llengües i des de la de ciències socials,
i amb la plàstica com a mitjà d’expressió del
treball realitzat, és un dels centres més signi-
ficatius de l’aplicació del Projecte.

Podríem esmentar els treballs desenvolu-
pats entorn el tema del medi, partint de la uni-
tat Els drets de la Terra la qual convida a trac-
tar-lo des de l’entorn més immediat fins anar a
parar als grans problemes mediambientals
seguint el lema de “Pensar globalment i actuar
localment”. Amparo Vázquez, des de llengua
castellana i socials, i Gisa Mohr, des d’anglès,
català i plàstica, adapten el seu pla de treball
de cada curs al seu alumnat i a l’actualitat.
Han estat vàries les maneres d’organitzar el
material. Per exemple, Amparo Vázquez va par-
tir del capítol El setè planeta fou, doncs, la
Terra (El Petit Príncep) que és la primera acti-
vitat de la unitat. A partir d’allà va construir la
seva pròpia unitat de treball la qual li va per-
metre analitzar amb l’alumnat la interde-
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pendència que hi ha entre les nostres accions
quotidianes i els grans problemes mediam-
bientals del Planeta. 

Aquest curs, amb motiu del debat entorn el
Pla Hidrològic Nacional, han fet l’activitat Una
sequera a l’Àfrica, la qual proposa debatre els
pros i contres entorn la idea de construir una
presa. L’alumnat s’ha de posar en la pell de
Kaleza, una dona de poble, o de Hamade
Kaboré, el ministre de medi ambient del país.
Gisa Mohr, a la classe de català, ho inicia amb
la Trama de la vida la qual els permet de mane-
ra lúdica i activa evidenciar el lligam que hi ha
entre les diferents espècies dels nostres eco-
sistemes –un ocell, una herba, un esquirol, un
cuc...– tots i cadascun d’ells, com tots i
cadascun de nosaltres, fan un paper important
a la vida, i si desapareix aquell element es
trenca la Trama de la Vida. Aquest punt de par-
tida els permetrà treballar a la classe d’anglès
Do you live in a ”green” house? per reflexionar
i prendre decisions sobre la nostra manera de
viure i de gestionar els recursos a l’abast o
anar més lluny fins a Tanzània mitjançant el
text Let’s save the tree that makes music, per
conèixer, discutir i prendre decisions entorn
un problema tan comú els darrers temps com
és l’extinció d’alguna espècie animal o vege-
tal.

Les classes de llengua els asseguren la
comprensió del text, les de ciències socials els
permeten aprofundir en el contingut del
mateix, i les de música i plàstica faciliten l’ex-
teriorització de les seves propostes de preven-
ció o solució del tema tractat. A nivell lin-
güístic, han hagut de ser capaços d’argumen-
tar, rebatre, posicionar-se, resumir. Pel que fa
al treball de socials, l’activitat els ha dut a
consultar mapes, a buscar informació, a ela-
borar propostes, etc.

L’Escola Betània-Patmos de Barcelona es va
incorporar a Linguapax ja força avançada l’ex-
periència. L’equip format, bàsicament, per
Marta Juanet, Carme Dapena, Oliver Bieg, Joan
Erescó, Montse Margalló, Anna Muskera i Diego
Montero a través de les classes de llengües,
ciències socials i de les tutories, preparen el pla
de treball per a cada curs. El 2000, Any de la
Cultura de la Pau, han donat un tracte preferent
a la segona unitat Linguapax, Conviure amb els
altres, la que es proposa treballar prioritària-
ment la convivència i el conflicte. L’alumnat de
6è de primària i 1r d’ESO han fet les activitats:
“Collage”, l’objectiu de la qual és esbrinar les
actituds i mecanismes que provoquen una
dinàmica competitiva; “L’escriptura col·lecti-
va” que permet experimentar les possibilitats
de la cooperació tot escrivint un text i La inun-
dació per tal d’examinar el procés de presa de
decisions per consens. El seu punt de partida va
ser la dita “De fora vingueren i de casa ens tra-
gueren” i la cançó Contamíname, en un intent
de combinar tradició i modernitat. Tot plegat
els va permetre analitzar la situació actual de la
nostra societat, un món divers i complex on el
conflicte hi és present molt sovint, i on més
que mai necessitem trobar vies de diàleg i coo-
peració.

Enguany, el 2001, Any Europeu de les
Llengües i Internacional per al Diàleg entre les
Civilitzacions, estan desenvolupant “El joc de
les cultures”. L’eina que els ha servit de punt de
partida és el Calendari interreligiós 2000-2001.
Pelegrins del món. El fet que cada mes tingui
com a protagonista una religió, una cultura,
una manera d’entendre el món, ho prenen com
el fil conductor per a tot el curs. Expliquen
aquesta activitat així: «La nostra proposta és
treballar un dels països de cada cultura durant
un mes. Ho introduirem a través d’un conte,
una cançó o un joc, notícies dels diaris... tot



67

segons el nivell educatiu de l’alumnat, i sem-
pre amb la possibilitat d’ampliar la informació
amb el text del calendari. També traduirem les
paraules “bon dia” i “adéu” a la llengua del
país i les utilitzarem tot el mes. Cada grup
tindrà una carpeta de les cultures a la classe
on anirà guardant totes les activitats que rea-
litzin durant el mes: recollida d’informació,
fotos del país, treballs... Aquesta recollida aca-
barà amb la festa de maig, on s’exposaran els
millors treballs i es donarà un premi pels tres
finalistes. Els països que treballarem cada mes
són: Colòmbia, novembre; Iran, desembre;
Xina, gener; Índia, febrer; Marroc, març;
Grècia, abril; Nepal, maig; Austràlia, juny». 

L’IES Manuel de Montsuar de Lleida va ser
molt actiu durant els primers anys, comptant
amb la participació de matèries com la filoso-
fia i les matemàtiques, tot i que la dinàmica
era generada des de llengua francesa i des de
tutories. El projecte Linguapax va esdevenir
l’eix central del projecte de centre. La profes-
sora de francès, Nathalie Bittoun va desenvo-
lupar sobretot la seva tasca a partir de la uni-
tat de treball, Imatges i estereotips. Un exem-
ple del pla de treball dut a terme: partia de
l’activitat Nous sommes différents, l’objectiu de
la qual és descobrir el valor de la diferència
com a element enriquidor de les societats;
continuava amb Je lave l’éléphant, dinàmica
que posa en evidència de quina manera els pre-
judicis actuen; l’activitat Lettre d’un arabe-
nègre-gitan-métèque convida a posar-se a la
pell d’una d’aquestes persones i intentar ser
capaços de dir el que ells ens dirien; Fantaisie
et réalité: les femmes dans le monde, els mites
i les veritats ocultes que s’amaguen entorn el
món de la dona, sigui en l’àmbit del treball, la
política, l’educació, l’esport, etc. I per cloure
aquest petit cicle Le sauve-qui-peut, una dinà-
mica en la qual els mecanismes de discrimina-

ció per raons de religió, sexe, edat, color de la
pell, etc., es posen de manifest.

L’IES L’Alixar de Castilleja de la Cuesta
(Sevilla) ha estat el darrer inscrit en el projec-
te. Les professores Magdalena Pons i M. Carmen
Casanova ens descriuen l’activitat més signifi-
cativa del centre: La Setmana de la Llengua.
Transcric alguns dels apartats més representa-
tius de l’experiència:

(...) «Per tal que les persones puguin
“posar-se a la pell de l’altre”, única manera de
conèixer-lo de debò, creiem que també és molt
important saber com ens veuen els països de
l’anomenat Tercer Món als del Primer Món. És
important comparar aspectes com els signes de
riquesa, els cotxes, els frigorífics, els telè-
fons... amb l’estímul, l’esperança i la dignitat.
No sempre en sortim ben parats, i és important
que ho sapiguem. No podem apropar-nos a
aquests països amb aires de superioritat i amb
compassió. Compartir i solidaritzar-se, no és
només un viatge d’anada, és d’anada i de
retorn (...). Cada curs tots els components del
grup UNESCO intentem treballar entorn el lema
escollit per la UNESCO, procurant fer-ho exten-
siu a totes les assignatures. El punt àlgid de
les nostres activitats és la Setmana de la
Llengua, de tradició en el Centre (2001, XIIIa
edició). Les llengües (francès, anglès, llatí,
grec i castellà) són l’instrument per a cons-
cienciar l’alumnat i fer-los entendre les dife-
rents cultures, subratllant els trets d’unió entre
els éssers humans (...) Normalment menyspre-
em el que no coneixem. Si coneixem l’altre serà
més fàcil comprendre’l, i si el comprenem
podrem intercanviar ajuda i cultura de manera
enriquidora. El 2000 la van dedicar al
Plurilingüisme i tolerància, per tal d’apropar l’a-
lumnat a les llengües oficials de l’Estat espan-
yol, i algunes de les seves variants dialectals.
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Les conferències, taules rodones, audicions musi-
cals, recitals de poesia, etc. van ser els mitjans.
La XIIIa es dedicarà a Diferents llengües, un mateix
sentir. Aquesta vegada les receptes de cuina i els
contes populars han de servir per assolir un objec-
tiu: evidenciar el que tenim en comú totes les cul-
tures malgrat expressar-nos de maneres dife-
rents». 

D’altres centres de Catalunya que han treballat
i estan treballant amb els materials i l’enfocament
Linguapax són: CEIP El Dofí de Premià de Mar, IES
Cristòfol Ferrer de Premià de Mar, IES Ferrer i
Guàrdia de St. Joan Despí, Centre Escolar Empordà
de Roses, CEIP Els Pinetons de La Garriga, Escola
Pia de Calella, Escola Virolai de Barcelona, Escola
d’Adults Samba Kubally de Sta. Coloma de Farners,
IES de Matadepera.

Del 94 ençà

El febrer de 1994, es va celebrar a Barcelona
la trobada internacional Linguapax IV. El profes-
sorat d’Alemanya, Bulgària, Hongria, Romania,
Ucraïna, va poder conèixer què havíem estat fent
a Catalunya i l’Estat espanyol, i el professorat d’a-
quí va tenir informació de quin havia estat el
desenvolupament del Projecte en els altres països.
Fou una data important perquè significà el
rellançament del Projecte internacionalment. A
partir d’aquell moment Linguapax s’articula
entorn a tres grans eixos: l’elaboració d’un infor-
me sobre les llengües del món; l’assessorament als
governs per al disseny de polítiques lingüístiques
i la producció de materials pedagògics, dins la
qual s’emmarca el que fins ara he exposat.

Des del 1994, l’equip coordinador del que
anomenem Linguapax Catalunya va sofrir canvis i
ampliacions, alguns professors i professores expe-
rimentadors van passar a formar part dels forma-
dors, i es va decidir mantenir tres línies d’actua-

ció: la continuació de formació del professorat
sota la forma de seminaris de caps de setmana;
l’elaboració de nous materials i la difusió del pro-
jecte per tal d’anar ampliant el nucli inicial.

Per assolir els objectius marcats s’ha man-
tingut un seminari permanent a Barcelona amb
participació del professorat de Catalunya i s’han
dut a terme diferents tallers o seminaris arreu.
Hem participat en totes les trobades estatals
del Pla d’Escoles Associades de la UNESCO des
del 1991; s’han fet seminaris i tallers a
Dubrovnik (1994), Cochabamba (1996, 1997),
L’Oliva (1997), Tarragona (1998), Graz (1998),
Girona (1999), Palma (1999), Saragossa
(2000), País Basc (des del 97 cada any), París
(2000), i al Sudan (març 2001).

Ens han estat de gran utilitat documents com
l’Informe Delors Educació: hi ha un tresor amagat
a dins (1996) que, a més, de recordar-nos els 4
pilars de l’educació: aprendre a conèixer; aprendre
a fer; aprendre a viure junts, aprendre a viure amb
els altres; aprendre a ser, l’Informe ens diu:
«Ajudar a transformar una interdependència de fet
en una solidaritat desitjada és una de les tasques
essencials de l’educació. És per això que l’educa-
ció ha de donar a cada persona la capacitat de
comprendre’s a si mateix i de comprendre els
altres a través d’un millor coneixement del món». 

I un altre document interessant és l’Informe
Pérez de Cuéllar La nostra diversitat creativa
(1997) en el qual es posa de manifest el lligam
estret entre cultura i desenvolupament, i la
importància de les llengües i llur valor en tant que
patrimoni lingüístic a preservar i com a veu d’un
poble, d’una cultura (...Un poble / es converteix en
pobre i esclau / quan li roben la llengua / que li
van llegar els seus avantpassats / està perdut per
sempre més. Ignazio Buttitta. Lingua e Dialetu,
poeta sicilià nascut el 1899).
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Pel que fa a l’elaboració de nous materials,
s’ha pogut concretar en una sisena unitat de tre-
ball que hem titulat: Quan viatjar no és un plaer,
i que és el fruit del treball dels mestres i profes-
sors N. Bittoun, J. Holgado, M. Martí, G. Mohr, D.
Reig, R. Romeva, C. Sillué i A. Vázquez i que està
en procés d’edició des del juliol 1999. Amb ella
proposem abordar la problemàtica dels individus i
dels pobles quan es posen en perill els seus trets
d’identitat al veure’s obligats a desplaçar-se del
seu lloc d’origen, siguin exiliats, immigrants, des-
plaçats, refugiats,...

L’equip de coordinació/formació s’ha vist
ampliat i reforçat amb professorat dels centres
experimentadors: Nathalie Bittoun, professora de
francès; Gisa Mohr, Josep Holgado i Marta Juanet,
professors d’anglès; Carme Sillué, professora de
ciències socials; Amparo Vázquez, professora de
castellà.

Què aporta Linguapax a les nostres aules?

Es el professorat que treballa a l’aula amb els
nostres materials i participa en els seminaris el que
ens diu que Linguapax serveix per a: aprendre a
conèixer millor l’alumnat. Ajudar l’alumnat en el
seu procés d’aprenentatge. Aplicar els Drets
Humans a l’escola. Com a educand: millora de l’au-
toestima dels alumnes i alhora de l’estima vers els
altres. Fomentar el desenvolupament personal de
l’alumne. Poder interaccionar amb altres àrees i
crear objectius comuns vers el col·lectiu d’alum-
nes. Fomentar l’interès a provar, crear, adaptar acti-
vitats... Entendre altres realitats socials i culturals.

Propostes de futur

A curt termini: 2001 Any Europeu de les
Llengües

L’any 2001, ens ha de permetre consolidar el

Butlletí Linguapax com a mitjà de comunicació
entre el professorat i l’alumnat, i de difusió de la
tasca que estem duent a terme. D’altra banda,
volem fer un pas endavant amb una trobada d’a-
lumnes de darrer curs de primària i primer de
secundària obligatòria, articulada entorn a tallers
que ens permetin practicar l’enfocament socioa-
fectiu i ser coneixedors de l’opinió directa de l’a-
lumnat. I esperem veure publicada la unitat Quan
viatjar no és un plaer.

A mig termini: 2004 Fòrum de les Cultures

El desig de l’equip de coordinació és que els
centres Linguapax siguin capaços de construir els
ponts de diàleg que ens permetran establir defi-
nitivament la cultura de la pau. Res millor per
fomentar-la que apropar-se a una altra realitat,
intercanviar informació, explicar qui som i voler
saber qui són els altres, etc. Per fer-ho possible,
d’aquí al 2004, any de la celebració a Barcelona
del Fòrum de les Cultures 2004, volem crear la
xarxa Linguapax, entre centres de diferents
indrets, començant pels Països Catalans, primer,
de l’Estat espanyol, després, i del món. No cal dir
el paper primordial que juguen les llengües en fer-
ho possible.

A llarg termini: 2010

Consolidar les relacions establertes amb d’al-
tres projectes similars a Linguapax, amb l’objectiu
de crear un espai comú de reflexió i actuació.
Amb aquest objectiu aquests darrers anys hem
convidat a les nostres sessions de treball els res-
ponsables dels projectes: Moviment Milanià (Casa
Escuela Santiago de Salamanca i Miquel Martí.
Coordinador de les Escoles Associades a la UNESCO
de Catalunya) perquè des d’un bon principi hem
inclòs la seva tècnica de creació literària, l’escrip-
tura col·lectiva; Interlinguas (Xabier Prado. IES
Ponte das Augas. Pontevedra), el qual proposa uti-
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litzar la llengua dels signes per apropar cultures; El
despertar a les llengües (Artur Noguerol. UAB), pro-
jecte que té com a objectiu fomentar la valoració
de totes i cadascuna de les llengües que tenim a
l’aula; Filosofia 3-18 (Irene de Puig. IREF), pel que
ens aporta aquest projecte d’anàlisi i aprofundi-
ment en el significat del llenguatge.

Tots i cadascun d’ells han deixat petjada en el
nostre projecte i ens ajuden a millorar-lo.

Si durant el decenni 2001-2010 som capaços
de deixar un material vàlid per ser usat tant als
centres de primària com a secundària, obert i fle-
xible per poder-lo adaptar a les necessitats i inte-
ressos de les comunitats educatives de cada
moment, un material que ens ajudi a atendre la
diversitat, a valorar la pròpia cultura i la dels
altres, a analitzar i resoldre els conflictes mit-
jançant la paraula, a ser menys egoistes i per tant
més oberts, a tenir cura del planeta Terra i a fer
disminuir les diferències entre els uns i els altres;
si som capaços d’això, podrem dir que la cultura de
la pau s’ha instal·lat entre nosaltres. 

Un poema que convida a la reflexió 

En el llibre La cour couleurs tots els poemes
podrien ser un bon punt de partida per arribar a
assolir els objectius Linguapax. N’he triat un de
Paul André: Les eugues blanques. La llengua origi-
nal del poema és el francès, el que us presento és
una traducció/adaptació al català feta per a
Linguapax, i la part en cursiva són les aportacions
del professorat que participà a la sessió Linguapax
dins el congrés de la FIPLV a París (juliol 2000):

Les eugues blanques
En bretó, per dir “L’euga blanca”, es diu: 
“Ar gazeg wenn”
En àrab, es diu: “El fâras lè bêda”
En anglès, es diu: “The white mare”

En esquimal, no es diu res perquè allà no 
hi ha eugues blanques
En castellà, es diu: ”La yegua blanca”
En flamenc, es diu: “De witte merrie”

En francès, es diu: La jument blanche
En alemany, es diu: Die Schimmel 
Stuteo Die weiss Stute
En portuguès, es diu: A égua branca
En txec, es diu: Bilá kobyla
A Veneçuela, es diu: La yegua blanca
En català, diguem: L’euga blanca o 
L’ egua blanca
En italià, es diu: La cavalla bianca
En grec, es diu: E abere gorada

Com podeu veure, 
totes les eugues són diferents. 
Però totes elles són eugues blanques.

A part de tot el treball lingüístic que volguem
fer amb el poema, el que més ens interessa és el
missatge. Paul André ens diu que malgrat les
diferències (color de la pell, procedència social,
llengua, nivell econòmic, religió...) totes les per-
sones som éssers humans.
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