
“N’Elisabet va venir a classe a dir-nos si ens
hi volíem apuntar i em va encantar”. Així
explica una alumna d’esperanto del CP
Mestre Colom de Bunyola per què assisteix
a aquesta activitat extraescolar única als cen-
tres educatius de Mallorca. Una companya
seva destaca que “amb l’esperanto podem
dir secrets i els altres no ens entenen”, men-
tre que una altra alumna, més pràctica,
intueix l’ús més habitual d’aquesta llengua
auxiliar internacional creada fa més d’un
segle pel doctor polonès Ludwik Lejzer
Zamenhof (1859-1917): “Amb l’esperanto
podrem xerrar amb gent d’altres països”.

L’escola Mestre Colom de Bunyola és el
segon centre educatiu de l’illa, i probable-
ment l’únic de l’Estat, que ofereix classes
d’esperanto. La mestra, Elisabet Abeyà, que
treballa al centre bunyolí, ja havia participat,
juntament amb la també mestra Bàrbara
Suau, en un projecte similar durant dos cur-
sos al CP Nicolau Calafat de Valldemossa.
Aquesta escola fou la primera que, durant els
cursos 1994-95 i 1995-96, oferí als escolars
la possibilitat d’aprendre esperanto.

Aleshores, hi participaren una quarentena
d’alumnes del centre valldemossí, que
pogueren comunicar-se amb altres escolars
d’arreu del món gràcies al fet que, durant el
primer any, les classes es varen incloure al
projecte Fundapax de la UNESCO, que
impulsà la participació al programa de cen-
tres educatius d’Itàlia, França, Uzbekistan i

Estats Units. Així, el CP Nicolau Calafat es
convertí en l’únic de l’Estat espanyol que
oferia ensenyament d’esperanto als seus
alumnes.

Quinze anys després, Elisabet Abeyà ha
recuperat aquelles classes, que ara s’oferei-
xen com a activitat extraescolar de
l’Associació de Pares del CP Mestre Colom
de Bunyola. Hi participen una quinzena d’a-

lumnes de cinquè i sisè que tenen com a
material bàsic el llibre Ludu kun ni (Juga
amb nosaltres) d’Elisabetta Vilisics
Formaggio. A més, els exercicis es combi-
nen amb altres activitats com les cançons,
els jocs de llengua i d’expressió o la celebra-
ció de festes i aniversaris, fet que els alum-
nes també valoren molt, especialment per-
què “cada vegada que hi ha un aniversari,

n’Elisabet ens du un pastís”.
La part lúdica és important per motivar

els escolars en l’aprenentatge de la llengua.
Ara, treballen per trobar una escola d’un
altre país que també ofereixi classes en espe-
ranto per a mantenir correspondència amb
els seus alumnes. 

Malgrat que la majoria d’escolars que
participen a l’activitat no coneixien l’e-
xistència de l’esperanto abans de començar
les classes el passat mes d’octubre, valoren
especialment el fet que “és una llengua molt
fàcil”. 

“Jo, quan n’Elisabet ens ho va dir, vaig
cercar què era l’esperanto a internet”, explica
una alumna, mentre que un altre afirma que
“el meu pare em va explicar que era una llen-
gua que, per fer-la, es varen tenir en compte
moltes llengües, i per això és molt fàcil”.

L’esperanto no és només una llengua
auxiliar internacional que permet la comuni-
cació entre persones de diferents llengües i
cultures. També és una eina que promou la
comprensió, el respecte als drets humans i la
pau des de la infantesa, a més d’afavorir l’a-
prenentatge d’altres llengües estrangeres.

El grup del CP Mestre Colom és un bon
exemple d’integració de diverses cultures
per mitjà d’aquesta llengua auxiliar interna-
cional ja que, entre els alumnes que partici-
pen a l’activitat, n’hi ha que tenen com a
llengües maternes l’anglès, l’alemany, el
suec, el castellà i el català.
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Esperanto: la llengua
internacional entra a l’escola

Un grup
d’alumnes del
CP Mestre
Colom de
Bunyola són els
únics de l’illa
que participen
en un curs
d’esperanto
hereu d’un altre
que es va fer al
CP Nicolau
Calafat de
Valldemossa fa
quinze anys
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Alumnes de l’activitat d’esperanto del CP Mestre Colom amb la mestra Elisabet Abeyà. FOTO: B. SUAU
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