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Continguts catalans de l' escola immediata. b Va �-: t,'
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Comengo per llegir-vos uns mots que vaig '!iii anns § • en La inaugttraci6
del curs de catala per a mestres a Lleida, a lloctubre de 1976 :

� / R44e/Vtr�c.!:!..::!Jc..QM}::::./ /JcvJa� de� �-t/lA u6 ok-4!£e-tt'-0t .-

Com podeu veure, hi parlo ben convengut. Totes les questions sobre

possible domini excessiu de la llengua catalana en dem�rit de la cas
-

tellana i incomoditat per als nen,s cattellano -parlants ja han es

tat prou discui.its per lY"lar'ta IvIata, Lhpez. del Castillo, Arenas i Sen-
r

�__J

pere, Aracil, Badia i ��garit,etc. A ells em remeto. Diguem,nomes,

per simplif:LC1ll-, que hom pr-et en que tothom puguf, , a finals de r
'

ense_
-

-_--_/' .'

nyament basic, seguir classes en caua.La , escriure'l,entendre'l i po-

ders-'hi expressar. No tenim per qu�amagar-nos que volem una escola

catalana: als nens de familia casteliano-parlant,se'ls introduira
I

lentament ,cada co,p me s rapidament, par-o, en I' aprenentatge del catal'.

I prou.

Perh el meu inter�s no es 'exacGament la llengua: .s6n els mestres



i els oo-n�inguts que aquests mestres han d'ensenyar, 0 han diacompa
nyar als infants a oopsar, i estudiar.

Els continguts de l'escola,avui, s6n oberts : tot i que hi ha uns

progr�es, aquests no s6n fixats com mete a a acomplir-se objectiva-
ment sin6 com camins per a formar la personalitat del nen, etc ••

Amb tot, hi ha unes mat�ries,o arees de coneixements-experi�ncia.
I

I el que encara ens manca es el contingut catala d aquests coneixements-
,

experi�ncia. Dic des diara que em refereixo a una experi�ncia catalana

en ambit, en mat�ria directa, en realitat tradicmonal_( historia i socie
� � �

(ggografia) (plantes,coses)
I�

tat �nen dinamica humana actual ( g�nere de vida, ec�nomia).
�J al)'l�
,,/ De primer : no hi es, ••• per qu� ?

Perqu� qUi ha progra;w"t fins ara ho ha fet des dTuna plataforma �ifor
mista i dfimp��d'uns esquemes simpl�stes.

,h) Segon: hi podria ser? Hi hauria de ser ?

Afirmatiu • Hi podria ser,facilment : fent que la planificaci6 de les

mat�ries objecte d'estudi ,reflexi6 i experi�ncia a liescola fossin

triades des d'una optica mmmmfum d'arrencada local, que es la millor

f ·6 d 1 6 S1.· n' �s lamanera d arribar a ]a Weltanschaaung,o concepc1. e m n. �
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millor manera, ja responem tambe a la segona part de la pregunta

( hi hauria de ser ?)

Tenim, done s , que no hi ha queLeora que podria ser-hi t , m�s, qw haur-La

de ser-hi.

Rem� ? Fent possible la planificaci6 des del pais.
��tode ? Seria prou eficag ? Sabem i podem planificar nosaltres ? NV es

cosa dels funcionaris adreditats, dels culs de de s patix del carrer Alca

la ? Resposta : la tradici6 del pais es vivissima en crear i sostenir

escoles no discriminatbvies, eficaces, actives,i llibres i material
de primera Montessori afirmava trobar-s,� com e1 pe Lx a 11 aigua entre

nosaltres, i la tradici6 d'una escola centrada en l'infant, com d'una

societat centrada en ll�sser hum, continua viva entre nosaltres.

Podem fer aquesta planificaci6, de forma immediata ?

Resposta no a nivell oficial. No tenim ni tan sols Estatut, tot i

que pera a aaxb no caldria Estatut, sin6 bona voLurrba't ,

L'obstacle IDes gran el constitueixen els ensenyants i complexos educa-

cionals,i les escales funcionarials instal.lades aqui i que,ISr a UllfI

bont funcionament de llur mecanica,kan d10beir instruccions unificades

,
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i no poden fer distincions socio-lingU�tiques ni tan solm concessions
a realiGats locals. Aixo els que hi tenen bona vuluntat,dels altres ja
no cal parlar-ne.

Tenim, dones, ( i perdoneu la repetici6) necessitat d'una plani1'icaci6
escolar des del nostre pais ( 1iant de bo pogues ser de tots els Paisos

Catalans) ten im la impossibilit at de fer-ho a nive Ll, of icial.

Dilema 0 be tirem al dret i catalanitzem llambit, el vehicle i el$
interessos de la nostra escola, en bona mesura, 0 be ens pleguem a la

situaci6 encara no canviada i esperem.
--t11fluJ -

I
Per-o en '.-rill educaci6 no ptit esp erar-se. Esperar-se es enfondir �

�WJ
�, fer mes mal als beneficiaris. No es pot esperar: cal aplicar els
remeis i els reforgants tot s eguf.t ,

Hem de prendre la mesura individual de canviar els esquemes de contin

guts del nostre actuar. Per a aixo, hi deuen haver comissions diestudi

que a hores d'ara tindran moltes solucions 0 alternQtives. Direm-hm nos_
altres la nostra.

Objecci6 pr�via : es just, licit, cristia i fraternal d' Lnterrtar-, ara,

una catalanitzaci6 dels continguts escolars ? lIes grans masses de gent

...
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vingudes de fora, com que den ?

Aixb �s sociolingUi.stica : ens hem de posar diacord dtuna vegada a

donal" forma ben clara als nostres plantejamenta d ' instrucci6 i e duca

ci6 : 0 som una naci6 amb una llengua prbpaa que tothom ha de o one Lxez

o no ho some El decret de bilingtlisme, potser a punt de ser core gu-t,
a mi em fa molta POl" : perb aixi i tot, en la practica, hem de fer del

bilingtlisme a l'escola una situaci6 pseudo-diglbssica, en qu� la lle�

important sigui la catalana, i l'altra l1emprarem nom�s en un estadi

d'aftaptaci6 dels nens nou vinguts ,un periode de temps que els educa

dors han assenyalat ,aproxina dament, an coL Ia boracions a Perspectiva Esc

lar, Escola d'Estiu,Cuadernos de Pedagogia, Butlletins, etc •••
. I

La llengua ambiental ,fins ara molt 0 poc dissimulada davant 1 allau

de ballaruga fbnica castellana, ha de reprendre el seu valor: �s la ca

talana. I ja s� que hi ha barris grans, sencers,a les ciutats,de gent

de parla no catalana: nomes els podem anar integrant ,a partir de les

generacions mes joves : el seu idioma no el perdran,perb haver estat

educat en una Lle ngua mar-oa per sempre: iI' educaci6 cal que acabi esse

en cat�la.
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gua materna i, progressivament entrada m�s decidida en la llengua ambiffi

tal, la llengua nacional del poble on han anat a viure.
I

Pe.rb , repeteixo, aLxb fes sociaolinguistica i ni en s6c especialista
ni he vingut aqui per obrir debat sobre el tema. A mi mtinteressa des

\Wetllar-vos L' inter�s pels c ont tngut s ca c a.Lana necessaris de l' etapa s�

perior de B�sica i �dhuc els primers estadis de l'ensenyament secundari
,

Amb tot, tornant a la sociolingiiistica esmentar� uns mots de Lluis

Aracil II L'estat de coses actual obliga a discutir i justificar el

reconeixeunent i l'11s de llidioma dins lleducaci6 •••mentre que no oblig.;2.

pas (.ni ha obligat mai ) a discutir ni a justificar la seta prescripci6.
Fa la impressi6, per altra banda, que moles educadors que preconitzen

el � reconeixement i l'11s del catala no saben tanmateix raonar con

vincentmsnt llur prbpia tesi. El m�tode ( mal aconsellat) dels greuges
_...

- �'- "'-- ,... -'�:� �--�.:": ... -- :1'�,�...

�
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:b'ins ara a nosaltres ens ha tocat de par-Lar una llengua ambiental i

�sser educats en una altra. Ara caldra que la cosa sigui poc 0 molt al

rev�s : Ptilrb at.enci6, nosaltres no haviem rebut cap educaci6 en la prb
pia l�ngua, i en canvi ells tenen ofert, sagons demanen els sociolin

gUistes i t�cnics, un cami de doble llengua : sls primers estadis, lIen
c.-



rilitat LmagLna.t Lva , 31s defensors del ca.taLa han acceptat unes limita�_
cions ( uns vetos ) que, desarmant-los, els condemanaven a perdre. El fet

doric s , es que el r-e cone Lxemerrb i 1 'us del cat a.La dins 1 i educaci6 forinal
�

�-tant 8i en som conscients com no - una alteraci6 revolucionaria de
))

les normes d'us linguistic actualment en vigor.

Que q_uedi ben sentat. Ara be, suposem un decret de bilingftisme : pen

sem que un dec:t-et de bilingtlisme perjudicaria enormement la integraci6 :

so spauo que els no catalanoparlants dernanarien escoles integrament caste

llanes on, a tot estirar ,els fossin donades classes de catala per tal

que no fossin anal:Babets en aquest camp, perb on el vehicle formal de l'

ensenyans nt seria el castella. A Barcelona aquesta gent s6n el 41 %
i al cintur6 industrial el 62 % mentre nomes un 27 a la resta del pais.
Enteneu be el que vull dir ? Pensem,nomes, que d'aquests ben pocs, ni

accedint a educacions mit janes, ��serien lectors en catala. Un de

cret de bilingtlisme crearia mol-ts conflictes a 1; escola, a 1es' editorials
-�

pedagbgiques , i es ,segurament, allb que mes a la vora tenim. Caldria

matisar-ne molt i molt el contingut,i llimar-ne les arestes.
�.

Perb no he vingut7a parlar de socLoHngufst i.ca, enca(a que em calia co..;.-

i les suplicacions stha demostrat ineficag i revela una mortificant este-
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mengar ambaquest raonament lingUistic, que per a moles sembla �sser

un punt de conflicte i fins i tot una questi6 de comci�ncia: conv�,

doncs, que el mestre en exercici, i l'estudiant de magisteri , tingui
1

ben oLar-a que si II' eten m�s con·tinguts catalans a 1 escola, convd que
r

la forma de l'escola sigui tamb� catalana.I la llengua hi jugara el

paper basic que tots sabem. Segurament,obscurament,inconscientment,-en
dmm�s dels qui ho sabien a grat�ient- them anat fent cursets de caGala

i obtenint di�omes : la gent ha comengat per all� m�s profund: la llen

gua. Ara ja tenim lfinstrument, maldestfe ben cert encara en mans de

molts: perc hem de fer-lo funcionar.

Val a dir que l'Administraci6 ha adm�s ,sempre amb limitacions, l'en

senyament del cataUi ales escoles,mentre no ha dit res dels cursos

lliures tinguta en orfeons, grups excursionistes, i acad�mies particu

lars d'idiomes, com tampoc dels cursos per correspond�ncia. Ara b�,a
les escoles tingu� cura que l'ensenyament del catala fos fora de l'ho

rari escolar, i no tingu�s validesa acad�mica. Aixi, era poc abellidor

per als alumnes,i nom�s qquells ben conscienciats se'l prenien amb in

ter�s : endem�s, fins ara han est� molt poques hores setmanals, i la

II

- -



.eJ(/� -

qrz:;, pc£/. L
llengua no ha vingut acompanyada dels mi'tijans de difusi6 te1eV1siva

-ens referim a l'instrument expressiu. Els programes catalans de TV

s6n 4mitja tarda quan els nens s6n a I 'escola estudiant en c as te Ll.a ,\
o b� a partir de les onze de la nit •••

Aixi, doncs, al m�s que, oficialment podem esperar �s un decret

de bilingtlisme a partir del qual hem d'arrencar concessions -fixem-nos

concessions gracioses - d1ensenyament parcial en catala. Natur�ment,
bon p.le c de pr o fe aaor-s imparteixen ensenyaments en c atat.a -jo arribo

f t' d
.

l�
i llatf

l�' t � 1 itt·a er ra U1r ang t:lS en ca-ta (;j. - 1 aques ea e canu, men re no rnguem

m�s atribucions. Els inspectors han posat tota mena de resistehcies,
perqu� ,amb el reglament a la ma,demostren que hom esta fent una acti

vitat no ben definida, que pot m�s qualificar-se d'antireglamentaria
que no de legal. Per tant, ara COll ara �s un a�e d'afirmaci6 fer les

�lasses en catala. I de coratge.
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Ara b�, mentre afirmem que voldriem una escola catalana de continguts
i de vehicle, hem de tenir ben �esent l'exist�ncia de tants d'ensenyan�
que no tenen el caGala com a llengua materna. Entenem que hem conegut
infinitat de persones que;BipI1 nades en altres contrades, han apr�s i ha

utilitzat el catala en la eeva vida quotidiana. Aixb era frequent abans

de la guerra: la depend�ncia mercantil, el m6n de les activitats de lIeu

re, les oficines, el m6n laboral, �mmmmma en donaven molts exemples :en

resum,podia dir-se que sihavia arribat en una situaci6 forga ideal. La

pe�sona que venia a viure aqui, i considerava que hi viuria i treballa

ria sempre, stintegra�a a la cultura i a la llengua ambiental, que era,

endem�s, la l�ngua dels t�cnics i dels directius. L'excepci6 la cons

titu!a el funcionari, que podia ser mmmmmtraslladat al cap d'untemps
a una regi6 0 nacionalitat de parla castellana. Aixb ,si es produ!a avui,
seria entenedor,i cal tenir-ho present. Fora del funcionari, per al qual
hauria de ser voluntaria la relativa integraci6, els altres farien b�

d'integrar-se i actuar com actuen els immigrants als Estats Units, que

si b� mantenen durant una 0 dues generacions la llengua prbpia, es des

envolupen en angl�s.



Pero, tot aixo sera pura especulaci6 fins �ue no tinguem una Generali

*at plena de t'acu.Ltatra ;' i no sapiguem quana s6n eLs limit s del nostre

autogovern,de la nostra autolegislaci6 ••• De moment, ens cal transfor

mar les nostres escoles en un testi�oni de catalanitat, en una font de

formaci6 de la gent �ue ha de viure i ha de treballar per la nostra co

munitat i n1ha de portar lJexemple arreu del mon. Mans a l'obra, doncs,
i confiem �ue la convivencia de cultures dins una comunitat treballadora

�ue es marca el propi desti sigui fruitosa.

R.Jcorc1areu �ue he dit al comengament �ue calia parlar de la llengua,

pero �ue el contingut de la disertaci6 era unes linies dfestudi dels
I

contingu�s catalans de l'escola d avui.

,

Per taut, dient-ho en termes de butlleti oficial, cal canviar els tema

0is de formaci6 iestudi en un sentit enri�uidor de les caracteristi�ues
I

.

,catalanes: els nostres plans d estud� , les nostres planificacions de
,..

materies, no co�nen res especific ament cat a.La , Un mestre 0 mestra ben

intancionats faran comengar l'estudi della geografia pel planol de la

classe i procurarAn �ue a les lectures hi hagi descripcions de la vida

del pais, el camp, la marina, la ciutat, la muntanya ,
.
Pero als Ir'qgrames

I'



no hi ha res decretat • Ni als programes per als infants ni als progra-

Jo

per als mestres.
(�(/;'ZW>z2c;£ikiid v, 1O¥t4u,JiO'iliit7:

assenyalaria(que conve una ci�nc�a .del pais, una mena d'assignatura
informes i permetes una plataforma de discussi6 sobre la realitat

mes

que

diacronica i sincroniea amb ,u� es manifesta la vida del pais. QUanta

geografia especifica han rebut els mestres concernent �atalunya i els
o� ;f&c;�fiM' ?PaYsos· Catalans a la seva escola. Quants estan en mesura d'explicar co-

heran-tment el paisatge, les formes de treballf Ileconomia,11aneddotari
histbric,la gastronomia, e L pastoratge, .als processos industrials ,de'
Cataluhya als seus alumnes ? IlIa SdVa historia ? lIes seves figures ?

Tot aixo ha de canviar�se. I ho hem de canviar nosaltres. Ja vaig al.l�
dir-ho en el parlament de comengament d1aquest curs, a la sala noble de

l1Institut d'Estudis Ilerdencs. Aixo as totalment urgent. I es possible
de dur-ho a terme. Personalment he confegit una historia de la litera-'

tura a us diesGudiants i d1home del carrer enc�iosit. No pDdia ser una

historia de la literatura pensada dins uns esquemes metodologics rigids

perqu� no els tenim, no hi ha encara el nostre pIa d1estudis. Pero jo

he comengat a fer-ne una part. Imitem el gest, doncs, i llancem al mer-

cat mes obres d1informaci6p



ssos

Pensem en la possibilitat de�fer aixo que ara se'n diu Area de Ca�n

cies Socials principalment referida al nostre pais: funcionant a base
,

d ' avaluacions perpetues i avancanti progressivament i s erioo a, la coaa

pcd ria dur-se a temme. Seria una bona entrada. Car l' a1 umne ha de saber

i no solament a nivell indi�dual , �6 sin6 en grup, com integrant
cuUu. e<J �Cj�"" f. ((,..; en-. ( /��.

dels nacionals del pais I .,. 'fi viu i -pe- c onvd que � ..�,

1- comengarem,doncs, per la cosa visible, el pais tal com �s , a base

d'uns cent r-e s d'inter�s Catalunya i el m6n, activitats,comunicacion
1- EL PAIS FISIC

2- Despr�s aniriem a veure com esta dividit el pais,quins en s6n els

limits politics • Qu� s6n les provincies i qu� les comarques ( estudi

historic i estudi actual ).- Hinter lands, etc. (

2- Les DIVISIONS DEL PAIS.

3� Passariem a la societat catalana.

E1. poble, La demograi'ia,els agrupaments de la gent per intere-

3- LA SOCIErAT CAfALANA

Llavors estudiariem qu� as i com as la cultura ( legal, literaria,



j

artistica,cientifica •••

4- LA CULTURA=

5- La llengua seria un ben punt de reflexi6. Fins i tot critic.

Estat actual, evoluci6, dificultats •• �

5-LA LLENGUA=

6+ Veuriem quelcom que a�reu molt el public juvenil : els grans homes

i els grans hero is i heroines de la nostra marxa histbrica.

6- FIGURBS DESTACADES DE CArALUNYA I LLUR OBRA

7- El m6n juvenil" del lIeure, esportiu, etc, altre punt dlinter�s.

7- L'AMBIT JOV�NIL LSPORTIU I DE LLEURE.

Cada un d'aq�ests grans apartats podria distribuir-se en dies de repl�

ga dTexperi�ncies ( lLegides i viscudes ) obres concretes fetes en

aquest aerrt Lt ( estadistiques, murals, co l.Lage sj enque stes, taules rodo

nes, maquetes ••• ) • Convindria que fos oonsultada l'abundosa bibliogra-

fia de qu� disposem.



En parlar de bibliografia tomo a l'esoola. Torno a lreduoaoi6 ,mes

ben dit. Pe�qu� la fruotifioaoi6 de la leotura i adhuo e1 seu meoanisme

efioag esta intimament relaoionat amb la leotura.

Juntament amb la leotura de les obres de oonsulta que Ii han d'esser

utils hem de drenoaminar el jovenet, la noieta, al ooneix�ment de la

literatura oatalana • .J.-.tct. de Lt.z;l-r��.

Tot aixb topara amb difioultats. Perb anem-ho a veure;

Resumeixo el que he dit de manera fins ara forga inoonnexa':

a- neoessitem oa·talanitzar La nostra aotuaoi6 esoolar,oontribuir a

enriquir 11ambit oatala dels oentres d'eduoaoi6. Per a '¥aixb par

larem oatala" un(atala oorreote i oorregidor,i farem les explioa

oions i les disoussions en oatala, posarem oar.tells i indio at ius

ales olasses sn cata.La , Cal que 1
i

alumrie entengui Le s exp'Li.cac Lona

ja d'entrada ,en e� seu mateix vehiole expressiu,que es,alhora, el

de la seva sooietat. J' -e L� cCc. fo-a- .e( v��i:t --f;.,.;.,__le-t-t€;u.-I- !J-e,.-
..

-{4_.e. G-M (i hd- C-i:-f -et; &<-£ i.' Ia. C-r-vv? G( �e'lA (ACt cte_ -eceu..� .

, ".�
'J. _�.;., r'l,.'1. Ie( C 7 V -�C(_(' ,_



b)- Paral.lelament ,hem de fer una mena d'assignatura, que podem en

cabir dins l'Area de Soc_ials, -pero no hem de confondre amb l'a:pe-

nent$.tge concret de la llengua ca-talana i els seus exercicis,que
formen una classe mmmmmgDm una sessi6 e spe c.d.t t.ca , Aquesta assigna

tura sen a 1I�1 meu pais II 0 "La realitat del meu pams " 0 "Conevi

xement de Catalunya '",

c)- Cal fer que el nen,la nena/ llegeixin catala. De debo. I anar-Ios

Lnt r-oduf.nt en la literatUra catalana, que fins ara no ha estat; sis-
..........

tematicament aplicada als plans d'estudi de Basica i de BUP. Una

facilitat en la lecuura, la comprensi6 del que lle�ixin, els possi-
!

bilitara I acces, mes endavant a tota mena de mat�ries, per abs-
r:

.1" I_I
tractes que siguin. ,:;;..7 � t;::["'c:;� � c� <-��/� l"reA..l!CA/i.t:b..t

. \ , .�_. f
Ccr>-"_" c.( e. L-U'_l a r.ue: I'� .


