
Lfany passat, en circumstancies academiques semblants, era

igualment encarregat d'adregar uns mots als inscrits als diferents

cursos de catala i didactica.

Le$ circumstancies diguem-ne academiques son, aparentment,.
les mateixes, pero h9- canviat el telo de fons .. Ja no som en uns mo

ments. pre-electorals, de desm�tament d'uns mecanismes antics i pe

sants: ha� passat moltes coses, i la mes important �s que un futur

autonomic, inicialment nomes eucertat.i temptejador, s'ha obert per

a tota la comunitat cultural catalana, encara que les barreres pol{
tiques limitin els beneficis autor�mics al territori de la Catalunya
estricta peninsular.

Aquest fe-c ho es +arrt , d f important, que ens obliga a re -
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quefer com ensenys,nts i no solament com ensenyants de catala.

Perqu8y si les dades autonomiques,fossin nomes aplicables
a la nostra condicio d'ensenyants de catala, semplaria que amb una

ampliacio de les classes, de les hores de classe, adh�c amb una pau

latina i ferma i�plantacio de lUensenyament en catala, tindriem ac�

ceptablement resolt el nus destorbador de la identitat lingffistica,
del vehicle de la comprensi6 i de les categories logiques del pen�

sament ..

..
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Es a �ir� tenim,autonomia ? Tenim, almenys, la co-oftcia�
litat lingtiistica ? Doncs, a incrementar les classes de catala, -de

les quaIs imagimen que en seria garantidora la Conselleria de Cul

tura- a fer tota la primera etapa integrament en catala i anar

avangant en e1 vehicle lingfiistic dins la segona etapa. Aixi arriba

riem a tenir ben aviat tota la xicallada d'E..G.B .. ensenyada en cata

la i des del catalaG
Doncs be, tots sabem que aquesta, en ella mateixa, es una

meta que no podra assolir-s9 en un obrir i tancar d'ulls, ni tan
sols en un termini prudento Hi ha molts mestres que encara nO,es

tan a punt, no sabem prou yatala no ja p�r ensenyar la llengua, sin6

per ensenyar en la llengua, �er di�logar, per discutir correctament

.,
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en llur propia llengua i, molt menys, per esmenar l'alumne quan aquest

digui una incorrecoio. Entes09 per a�uesta bandao

Imaginem1 fatalment, doncs, que caldra temp91 temps llarg i

de preparacio aferrissadao Jo ja us dema l'any passat, -0 d�ia als

assistents a la primera sessio- que no podrlem aaormir-nos, que po-
,

dria ser que de fora augmentessin les faoilitats. Us confesso que

arrel del primer viatg� del,senyor Terradellas a Madrid em vaig posar

a pensar i vaig dir-me: "Ai, que ara aniran mes de pressa ells que

no nosaltres!""

Molta bandera, molta senyera i molta sincera emocio. Un

milio i mig de persones al carrer en la mes impressionant manifesta

cio europea de molts anyso Imagino que entr� els assistents,a la riua

da humana els qui eren mestres devien tanir, despres de tot, un rau

rau en forma d'interrogant pels dintreso,Devien comprendre qu� des -

pres de la manifestacio vindria l'endema, un endema de-classe, i que

ells s'haurien de mirar als infants d'una altra manera" Havien com

pres que tot seria al mate�x temps,mes facil i mes diflcil.

Jo vull imaginar, encara, que les coses segueixen un curs

previsiblement normal, i que la Conselleria de Cultura de la Genera

litat exigeix als mestres un nivell determlna

que els qui teniu voluntat d'assistir als cursos heu

des del problema. Nomes us demanaria que insistls9iu prop dels vos

tres companys de,claustre ons�vulla que treballeu, per tal que tam-
"'"

be facin el gest, es preparin, intensifiquin la llengua" NO,podem

deixar una educacio @n ca-paJ-a, ni un ensenyamen-p del catala, en-mans

de gent encar� vacil.l�nt,o, el qve es mes greu, poc convenguda.

Ara, endemes, els, pares, les associacions que han format,

potser els mateixos alumnes, poden exigir amb crit9 ben alts allb

que fa poc demanaven amb insistencia iamb coratge,. pero,sense senye

res desplegadeso-I ara si que no tenim escapatoria: ara, legalitat

sobre necessitate

Aquest es un dels aspectes de la quest�o. Em queixava fa

un any,que tenlem una televisio en catala pobra : ara tenim IDeS pro

grames, certament encarf? no ales hores-de maxima audiencies. Em

queixaya que la radio 4, emisora de F.M. nomes abastava Barcelona i

rodal : ara s'esta fent una ampliacio de megavats i l'emisora que
'"

transmet tot el dia en catala arribara tots els racons de Catal�ya.

Comentava que tot el nostre pan9rama d'entreteniments era migrat, i

avut tenim mes grups d'animacio, teatre i espectacles infantils que

ma.i., posseim les bases per a un c i v ema en caba.La -darrerament s 'han
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ves fruit d'incompetenciaQ
En aguest aspecte de la llengua el mestre ha de procurar,

primer, que toty la dignificpci6 i autenticitat del seu vocabulari

norm�l, i del dels alvrnnes � ha d'evitar.de dir quant mes aviat mi-

1!£E, i anuncia'ls'hij> i les deu i mit;ia, i tenir qu� i a:)_tres vul

gari tats i deformacions 0 co.Lcs lingU.:(stics �.morfo19gics, estructu- I

rals 0 sintactics- en que sovint c�u i que :J-'infant, inevitablement r

per aIle que d ' exemple te el mestre, copiara, perpet'C:.f:nt a.i.xf un am

bient d ' incorreccions parlades de que encara san mosrt ra moltes de

les frases que di�en alguns dels nostres locutors a televisi6 i ra
dio : per exemple, lli� certificat metgeo

Endemes, ha d'acostumar als i�fants al ben diT no ja per
eliminaci6 de vuigarismes 0 corrupcions, sino amb un toe a:e rigidesa

- - - -

exigent en les construcci6n fI'asals ; "Esbava segur que -·�Tindria" (no
de que vinQ_ria) i "He ,r:i.s-'(j la Roser", i no "� 1a Ro sez-" 0 DUU:'1.a for-

ma 0 altrag. i no pas abusarrt fins al pur-i.sme , hem d�accstmnar els in

fants a emprar "tanmateixVV i VI ericaz-a '�o" i gosaria reimplantar . el

no gens menys i el !12_.,re� m811.,.:Y,@;c
De rrri.ca eu mica e L,mestre ha recuperar aquelLa condd.cd o de

mirall copiable, recomanaolej1 exemplar quant a la llengua : fin� ara

el nen intuia que, e xpr-e s earrt=rse 81 me st r-e en llengua forastera, to"G

hom parlava malament l'una :i. 1 'a.ltra L'l.engua , Pero ar'a , errc rarrt en

una etapa <).e catalanitzac:j.o efectiva (i no nomes c;munciada).de la tas�

ca eec oLar, resulta esser:! ella 0 ell, lled.ucaclo:r, el model -unic per

a l'i�fant� Si aquest e$ va sentint en Q� ambit politic catala -reto=

Lac i.d , idioma cooficial, mit jans de cOIflunicaci6- , s oz-pr-endr-a av i.af

Lncor-recc Lons que diuen els seus pares, eLo veins, els vene dor's i co=·

merciant�, d'altres estudiantso Perc It causarem lli"1. trauma op pel

cap baix, un neguit desequilibrador si el qui comet errors paz-Larrt i

escrivi�t es el mest±:'eo Tant mes que el nostre recurG sQcial� a.ra

com ara, es l'escolao No hi fa :res que sorgeixi un escriptor nou qu�

doni fama a la llengua catalana � es a nivell popular i de cada dia,
i des de la base de 19 edat Lnf'arrtri L que la TLengua ha de fer-se ente�
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estrenat dues p�lolicules mes en doble versi6 (recordem l'exit de la

Ciutat Cremada), i fins i tot llemissi6 televisiva catalana es fa en

color.

A tot aixe, que, en definitiva es superestructur�l� conve

que s'hi afegeixi i adigui una tasca educativa, pedagogica, de base

idiomatica catalana i a aquest desafiame�t els mestres han d'estar

en mesura de poder responare folgadament, sense est�etors ni reser-
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nedora, correctay identificadoray implacablement precisao 8'ha acabat

l'ensalada,russa7 i la c�rn rellena i els tejanoso 8�han acabat tambe
les Ramblo:!_'y de Barcelona, (rambla)

He dir abans que aixQ era un aspecte de la qUesti9. La man�

ca de preparacia concreta quant a 1a llengua, en definitiva1 pot re -

soldre V s amb +oca celeritat el d.i.a que la Generali tat apliqui un coe

ficiep.t d'augment de salari als qui demostrin que coneixen be el ca

tala : llavors fins i -coi e18 antigament enemics i indiferents a la
> ,-

llengua a l' escola correran a dcmoa t rar- �Got el que saban , Trist remei.

,Perque, tot i qU8 jo entenc que e1 mestre mai no estara prou
ben pagat , fiar l' ape r-f'e ctxrnenf 0.' aquesta anna tan podezo sa que es la
llengua a un cocf t.o i.errt de prsmi he -[;:;::'ooa1:'1.a af'Li.c t i.u ,

Deixem-ho � Entrem a1 ter:O:'8ny de la ficcia i, considerem que
tot ensenyant a Catalunya parla correctament el catalay que pot impar""

- ,

tir ensenyaments en catala i que disposa dtun vocabulari basic catala
escolar per a le� denominaoions identificadores �els objectes: setri-

, -

lleres y marxe,P€?u, embo rna'L, e s'bo rz-ador-, ame-ciste? ge Le ra , e ""

A:LxQ y pera 9 no es tot � ens queda aque LLa segona part 1 aquell
segon ve aaarru que f'a est oria que anunc i o ,

En e f'e c t.e , pensem ara que estern entrant en una revoluci6
..,.;;::-...,;;.;-��-=- ......

cuJ:tura:r? :. qu aqu�'ea: 1'e""Vo,,:ucJ.o no 'compreri solamen:c 1 � aspeetE? d-e =-,J1:ca1-+.__---- �-

TLerigua , el que en diT:fem I'e8·�auraci6 de La Tlengua aI' escola, sino
un al�re a.spe c te de rssp0:"13E,bi:2,i-:;c.';c i complexi:bat mes gr'ans ,

Eacampa+s per bar r-i.s ···de vegades segregats·_ per viles on

hi ha ;concentracia :::. al grup esco1ar f) "h i, reuneixen nens i nens de ca

tegories socials i rnadi s f'arm.Lf.a.r-s molt 0.1versos; en poblets a.Ll.unyats
on el cens €18801a:' us migrg,';j j Le s perspectives d ' amp.tLac Lo ,

d "ho r-i, tzons
� . .i - � .

molt curtes 0 0.0 Ex:eTc:',n-'; tambe e l. centre de graris pob.Lac i.ona , on les

incitacions del man del consum de3figuren �l m:i.s8atge lingUist:j.c,. ••
Els mestres tenen enca.ra La aegcna mis�::d6 � ensenyar Ca.ba.Lunya , ense

nyar Paisos CacaLane , I no s o Lamerrt a1 ne n , s:L1.o als peres, als tutors

ales associacions de pa:ces y a la _socic-ca-t tota" El mestres haura d' es
ser .en aquesta e tapa 'In an.imadol� cultural catala onsevulla que treba

lli.

Cone i.dexem, pe:c a. una recta c ompr-cna i.o del que he dit, que
no e$ que hag im s of'ert una deseducacio J.ingi.LL$tica durant trenta vuit

any�� es que hem sofert Dna desidentificacio, uua des�utoidentifica
cia, me s ben di'c o -Cirriem e1 r-i s c a.e no 8abG�(, qu:', erem? i de que es

>-

tavem consti-cu:Its 0 Ca.L'i.a un gran coratge :per J:'esistir e L rentat de

cervell insidias que � operent per pressions am'bientals, e::.'1S deaempe ga-e
va del nostre esser colo Le c trtu , H�i.. 'lodriem poaa» molt ane cdo t.a , pe r-o
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no es el moment de prendren's-ho pel canto d� la frivplitat. El fet
es q�e un tel ens era pintat davant els ulls, a l'entrada del cer
veIl, i ens afeblia els recursos�

No hem estat i�struits en Geografia concreta de Catalunya,
en historia de Catalunya, en organitzacio econo�ioa del pais, no te
niem a cap pIa d'estudi$ la Literatura Catalana,-ni obres de consul
ta cientifica �n catala, si,exceptuem algun volum medic per mecenat
ge particular: i era logic, donades les circumstancies : era l'ad
ministraci6 que �o permetia-plans,d'estudi adequats a la re�litat
social errvoLtiarrt , i�G,iiata. Aixo? que es un crim pedagogic, era vo

luntariament buscat, promogut des de les altures ministerials 9 de
de mes altes instancies : es van cremar biblioteques catalanes, hom
va treure dels programes tota referencia que assenyales l'existen
cia de periodes historics autonomics. Per esborrar adhuc a nivell
de carrer tota consciencia de personalitat es van canviar els noms

dels carrers, i per mes vergonya i exhibici6 de forga es van reto
lar amb,noms de fets 9 persones adversos a l'esperit catala : Victor

- . -

Pradera, Calvo Sotelo, Tercio de .o.Talo

Mentrestant, a mes�ra que el temps ha anat passant, s'han

reguanyat algunes posicions � hem pogut .introduir-algun centre d'in
teres oasat en,�a nostra personalitat ••• a E.GoB. Tambe a la Uni -

versitat. Pero, sabent que on comenga de desvetl�ant-se la conscien
cia social i politica es als anys de batxi�lerat, es aquest sector
on el desert ha estat fins ara mes acusat : uns programes car�egats
que no deixaven resquill per embotir-hi noticia de Catalunya : i ad
huc les editorials radicades aqui havien de �irar molt abans de do
nar massa-noticia del pais 0 dels seus homes, 0 de la seva importan
cia vital.

T9t aixo ha donat com resultat, no pas una �anca de senti
ment catala , que aquest esta revivint emb molta forga, perc si una

manca d'informacioo I la informaci6 es necessaria per a una correc

ta construcci6 de la personalitat individual com pertanyent a la co

munitat. Hem de poder coi�formar-nos els uns als altres. Hi ha mi -

lers i milers de catalans, una majoria de dos tergos que no han re

but informacio sobre la realitat coherent de la seva terra i la seva

gent.
A partir d'ara aixo �o ha de tornar-a-passar� Molts esco�,

lars, per inclin�cio biologica, en deixar l'E.GeB. 0 els anys de bat
xiller que facin, no se senten inclinats a la lectura ni molt menys
a la formaci6 continua a traves,de textos : aixo vol dir que la in

formaci6 basica sobre Catalunya, Paisos Catalans i realitats que con-
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formen el teixit del nostre yiure ara i en la historia, els han dfeS�

ser donats mentre estudien i, de preferencia en els anys decisius de

la segona etapa i BuEo

I en aixo no podem deixar passar mes temps. Perque cada any

unes importants fornades de nens de 8e de basica abandonen les aules

i el contacte amb els professors que �es els hauran pogut perfilar
i enfortir -·NO en cone Lxemerrt s bae i.oa , sino sentiments comunitaris

basics a traves d'un,concepte dinamic i creador del contacte mestre

-alumne. Contacte que, en realitzarkse damunt una terra i en un mo

ment determinat, te totes les dades inicials favorables per a con

fegir una consciencia sincronica i diacronica de la societat i el

seu marc. Em sembla que aixo es prou claro

No podem esperar que tot ho faci una conselleria de cultu

ra que no tindra atribucions plenes �- plenes? •. fins qUE? un Estatut

haura estat aprovat d'aqui dQs 0 tres anys. Des d'ara i, com diuen

els periodistes 19per lliure9l, hem de desyetllar una conacLenc La de

catalanitat basica amb informacio exacta, no deformada per triomfa

lismes ni timtdeses� Pensem que si no els ensenyem les coses basi -

ques del pais, rebran fora una informacio massa aviat deformada per

opcions po.LfcLque s del signe que sigui i que els poden of'egar aque-«

l�a dura i transparent nitid�sa de patriotis�� -patriotisme�· si, n-o-'��W=
se per que ens ha de doldre el mot quant tanta gent ha deixat els

ossos per la pat r-i.a _o aquella duresa i tranparel;lCia primaries sense

les quaIs no son valides le8 opcions,politiques, del signe que si-

guin, les quaIs han de venir despres, i nomes despres que ells se

sentin f'o rmarrt part de la catalanitat.

Ara, als cursos dJestiu_o d'hivern caldria una nova didac

tica : la didactica de la llengua, de l'expressio corporal,o de les

matematiques ha de completar-se amb una didactica del pais, amb una

didEwtica de les coses basiques que convd que i9tothom qui viu i tre

ball.a aquiQl cal que sapiga i que tants d'anys de silenci cinic ama

gat. Clar i net.

Iamb el coneixement de les coses, el 90neixement de les

persones que tant han fet per la nostra comunitat, en els �emps d'a

ra mateix, en els temps del silenci i la penuria i en els temps his

torics de pl�nitud� I un� interpretacio del nostre prisma cornu de-

veure el mon, el treball, les opcions tdeologiques i espirituals •• c

Es tracta d'lID adoctrinament7 com,hagin pogut ser els

adoctrinaments du�s a terme a Cuba i a Xina, pero amb vn clar,desa

vantatge per a nosaltres : a Xtna i a Cuba es tractava, nomes, d'una

adoctrinament ideologic � aqui, ultra el bon us de la llengua, hau-

-6-
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rem d'ensenyar als nostres infants que son una comunitat, i,els hem

de transmetre les dades concretes d ' aquesta comunitat 0 Aquf , .hem
d'anar encara mes a la-base.

Als infants ••• i a19 g rans. Per aixo em referia a1 mes�re

com.notari popular. El mestre, situat en un poble 0 un� petita ciu

tat, ha de,tenir un relleu informador tinic : i la gent, de tota edat

i condicio, ha de poder acostar-se-li i demanar-li tal 0 tal altra

data.

.De forma que el mestre 0 el,grup de mestres hauria d'actuar

en pot�ncia com una missio pedagogica, no pas essent uns sevis del

detall, sino encaminant la gent adulta cap a les fonts d'informacu6�
I semblantment amb,els infants.

Per aixo, mes que no una reforma del pla d'Estudis de les.I-
escoles Normals, cald+ia un replantejament de vibr�cions de servei.
El mestre mes que mai, en,frase de Salvador Espriu, estara al servei

d'aquest poble. Al servei, si. I ha de guanyar-se novament la con -

sideracio general fent una tasca d'educador general. Aquesta es la

revolucio autentica de 1a classe ensenyant (i hi incloc els pro

fess9rs de batxi+lerat). En t�nt que notari popular donara fe del

pais, de la,gent, de la �err�, dels assoliments socia+s QU� anem

aconseguint, de tot allo que, al llarg de la historia, ens ha po

sat en el cami per arribar on som. Ha de manifertar-se en-propagan
distic conscient de la base del nostre constitutiu primer�

I es que estern en una de les nostres -tan repetides en

la Historia- fases de recomengament. Si un sector de 1a nostra in

tel.l�ctualitat i de professions diverses ha seguit el redreg cul

tural, lent, entorpit i adolorit de la nostra co�unitat durant els

anys de,persecucio, +a majoria de la nostra gent, i tots els nou

vinguts, i els joves, no han tingut els mitjans ni la rna amiga que

podia arribar a totso I per aixo es ara tan decisiva la tasca de les

nostres escoles i dels nostres educadorso

Voldria que aixo que he dit fos ben �ntes : no es tracta

de formar uns mestres enciclopedics i saberuts, sino uns m@stres

alertats sobre les necessitat9 formatives del nostre pobleo �a gent
no sap geografia,de Catalunya, no sap distribucio industrial, no C9-

neix la historia, no enten el per que de les nos-cres comunicacions,
no pot expressar-se dins d'un ambit laboral 0 tecnic amb correccio

-vegeu el vocabulari dels tallers de reparacions- i a tot aixo en

bona part hi haura de posar remei el mestre,

Es de confianga cGmpartida que recuperarem el Consell de

Pedagogia de la Generalitato Jo no se com estan les perspectives



i de la pedra i del tronc serrat d'un arbreo•o

Per aixa caldra1 jo diria, enfocar una biblioteca basica del

mestre, que valgui tant per a consulta rapida -en el seu cas perso -

nal com per bastir centres d'int�res 0 temes a desenvolupar en dialeg
o taula rodona nomes a la classe, 0 en combinaci6 classe-disertant ��-�==�w:,.""� .;:..,. -_-

-

.=-�------:adjun� v�� �f�o=r=a-.�--������--�·_'---
Dels canvis possib les i de l'orientaci6 de base que podria

prendre la Conselleria de Cultura l'any 1977-78 ens en podra parlar
amb coneixement de primera rna la nostra senadora Maria Rubies, mes
tossudament clarivident que maio

I aixa m'ha fet saber que pensa fer. Per la meva banda no

mes us volia fer reflexionar en alla que hi ha mes enlla de la llen -

gua : en la necessitat d'estar immergtts en un ambit no exactament c�
turalista sino de realitats catalane$, per tal de poder-les comunicar,
de fer que els qui ens son a,la vora, comengant pels alumnes i llurs

families s'adonin de qui s6n, a que pertanyen i tingutn els pe�s ben

afermats damunt una terra. Nome$ tenint-los-hi es pot, despres, pen
sar rodonament, integradorament? aquesta terra

• -8-

escolars i de les Normals dins la previsible acci6 de�.la Ge.nerali tat

provisional : pera m'avango a suposar que el Consell de Pedagogia tro
baria correcte aquest supasit meu que el mestre ha d'ajudar el poble
a entendre el seu propi pais: i les autoritats academiques han de

fornir a cada escola i a cada biblioteca municipal alli on n'hi hagi
el material de consulta i de desplegament grafic suficient per a uns

coneixements basics de la realitat del pais.
Quan tanta gent que circula amb adhesius i s�nyeres (cridant

de bona de iamb el cor pl� que la patria aqui i alla) , no sap ben be

qui era el President Macia? ni quins,son els rius del vessant mediterr�
ni i quins els rius del vessant Ebre, quan no tenim informacio a nivell

escol�r de les notres comarques, ni d�ls nostres monuments mes impor
tants, pens�m en la feina que ca� fer, un cop hagim endegat alla de

les lletres, alla del Bon Depart, alla de ��Gbservacio de la planta

Josep VALLVERDn

Lleida, octubre del 1977
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