
f Per a una didhcGica de 18. literatura eatalana.i
� - 11 XI 78

ira hem de cbrrer • "Catala. per a toth,om,f. Inspectors, titols •••

2- Tres graus de catal�,:p {t;;s��!1s 80"6lXdis het"bltaa:1S :

a-aprendre la 11engua
b- ensenyar -iaaprendre- en la llengu_a
c- ca·talanitzar I' ambient.

3- La literatura �s el complement obligat de la llengua.

Quan l'hem diensenyar ?
_

I

Gom l'hem d ensenyar ?
r:

I ••• qu� �s La literatura, com assignatura'? Histbrie.? ADAlisi <I •••
/.

1I11(CA....
4- La �H.or introduocio a la literatura �s la lectura, indisouti-

blement.Pensem a fer , als primers nivells de B�sica

lectura : i'rases, frases ritmades,
cangons i poemes

(tal com fan els 11ibres actuals

Aixb equival,en la majoria de caso�, -positius tots ells - a

adquirir un gust per la leotura. Ja �s aproximacio a la litera-

tura.



:r ��X�.� ;...;_ � ..

� �? ��? /Vb�
de � d t"»-t Cv� ;.7 =" r�

'"
� ot...:,.- ...-e:&.� P-'f- '"

�� G�de{ " � -f--c.r �(�Jl..? S'�
.

,h�,.a� 1',..-11A �I-� ..J-e- ��
/

-

/ � ,.

����� �,1��'10 4?C-��'�

ft'/ ,e,; � �/ ......c.... � ...�� c.,........, ...�
�.....e.. � t.,,_ ....LI'�v�� ·

n,.... <ot � ��
w ...

;_ ��
�_...._ � J/� , (�e- -e.

/ �
7

�� ,_,t'�4.. �� c:::2L/��J .

.:Te-r- ""-'i"""" t;c � �r � I�/' a.....- A If-;-
�ct� � If'(ifIC� d� t4. ,/ '&:-e, .

J ��� "' I , cps ,w..u ��<- a_ L.r__

�d� � (. I�
�

".,' a. �. 4GcI!A . t, � �

�t- � 4!?�1 � - �t;h.,' c:»



1- novel.la de problemes humans
individuals 0 eol.leetius

2-heroiea

(efr. joglar i gesta)

A Is. segona etapa de
f'.:td; 4 � �'�-'�'........�

BaSiea;:: eomentari de text, I!anAlisi,i dels

� continguts del text s'imposa.

a) analisi del text
- segons f6rmula

r

- segona opini6 personal de 1 alumne.
_,.

b) distinei6 clara dels diversos vehicles d1un contingut literari:

�novel.la , conte, prosa descriptivR,tradtat i assaig)
�poesia narrativa, lirica.) (�d/�

'..Ceatre, � vers G .rpr-oea ).

pross.

vers

Aquest comentari 0 s.nalisi del text, a base de qua el farem '( L'ideal

fora llegir una obra sencera.Perb val ts.mbe l!antologia, sempre que

signi agil i variada.

Cj gradaci6 de la prosa narrativa (la que m�s agrada als nens)

d) t�cnica liter�ria.

2 graus :

I

aprdximaci6 fisica de l-autor al tams. (predomini del

dialeg, de la narraci6� sintaxi trencada ••• )
- propbsit 0 punt de mira moral de l'autor



e) historia de la literatura catalana.

(BUP ?)
===========

Aixb no pot fer-se sense dedioar-hi temps. Estudiar la prbpia llengua

i la prbpia literatura vol dir estudiar-les en primer terms. Mantre la

llengua i la literatura oatalanes a l'area oatalano-parlant,estiguin en

situaoi6 de parentes pobres, no podrem fer filigranes : ni tan sols pa

ssarem d'ensenyar ortografia i esmenar una mica els barbarismes •••

Caldria dedioar almenys quatre hores a llengua i literatura,tot su

primint-ne algunes de castella. I dic aixo amb tota intencio.l�ntre 1a

11engua castellana es mantingui, aqui i entre nosaltres, en aquesta si

tuaci6 preeminent,1'infant ha de desaarotllar un sentiment diglbssic.
Dedicar-hi temps. Jo preveig,enoara, a part .. 1!ana1isi de text,

-e1 qual convindria que fos disitit a olasse,- fer parlar als alumnes

-tamps- fer-los aprendre fragments (temps), i fer-los-en oopiar (siste-
ma franc�s ••• temps )



e

Per a una aproximaci6 a la literatura, a l'obra esorita, i tanma

te� per a una aproximaci6 critica, oal que primer lialumne hagi

fet llenguatge a consci�ncia. L'hagin ajudat a reflexionar sobre el

lleIlgU3. tge •

A 2g .tapa, darrers nivells, podem, en una sessi6,
agafar un conte, un fragment suficient d'una novel.la.

Fer buscar �poca, personatges, acci�, mbbils de l'acci6, i

intenci6 de l' autor (expressa 0 tacita ). ·
- .��){ro��?

Quant al llenguatge l'alumne sol no pot fer-ho. Cal ajudar-Io
iu

plantejant :llenguatge popular, / vulgar, correcte, express. .

tl.onl.S a

concentrat/suggerent (po�tic), donant altres exemples d'aqueat fer.

Despr�s : pel llenguatge podem deduir la intenci6 de Itautor ?31.

MOdels : 3agarra, les vinyes del Priorat ( expressionista )

GUimera, Terra Baixa, expressiu, Espriu, Primera Histbria,
•

acumulatiu i alternant (culte,vulgar)
Bn elcas que hi hagi dialectalismes (Villalonga ••• ) dir-ho.



Cal, encara un cop m�s, disposar de temps •••

A�uest sistema no �s pas el millor, en tot cas cal perfeccionar-lo en

1a pr�ctica • Perb hi ha poca trad�ci6 -divulgada- en aquest camp.

A�uest sistema,encara,no ens ha de semblar massa elevat, car, a partir

d'avui, els nens i nenes hauran fet catal� a tots els CurS0S ••• i mol�

hauran estudiat en eatalA. Aixb durant sis anys, sis anys decisius en

la formaci6 dels habits de lectura i adquisici6 de l�xiG.

======

Torno ara a la literatura�'L'Infant i l'Obra Liter�ria�
A�u! el buit �s m�s gran. Per comengar, no tenim ni programacions de

finihves.
Era tan urgent de fer classes de llengua, que la literatura s'ha deixat

fins avui a nivell d'adults i encara a una introducci� i fra�ments an-
(-"Pe� 6']" .f::I)

tolbgics. Penseu els qui haveu fet cursos de catal� � niv 11 �tj� �ue

hom us demanava una idea del desenvolupament de la literatura catalana.

A�uesta ttidea" �s la que haurien de tenir els nens i nenes de 8�.

Ra6 ?: un tant per cent elevat deixaran estudis tebrics, aniran a

casa 0 a F.P. Mai m�s no sentiran a parlar de literatura ni pOtser d'his



menys.

"
.

t�r1a cultural catalana. Per tant, si ja n1han vist quelcom entre

1� i 8�,toG aixh hauran guanyat i en reveure-ho a qualsevol circunst

cia 0 moment de la wda, <firan "si, d1aixh ja en sabia quelcoml1•

Desenganyem-nos : sera a nivell de bUP i COU que hom donara litera

tuba a fons - el 3r de BUP haura de ser el superior de l'ICB, al-

Per tant, conve que a 7� i 8� tingui una idea de la Histhria de la

literatura catalana i dire despres per qu� i de quina manera.

Primera questi6 : cal ensenyar literatura com histhria?

(Hom pensa en als autors i obres,llista,llista ••• )

o cal fer-ho antolhgicament amb dades comple
mentaries � (Albert Vila, cfr.)

Podra fer-se ? � l'alumne entrara a 8�,-per posar un any crucial

havent llegit habitualment catala,havent vist molts tragments i pot
-

eer havent llegit ja obres

sen�ceres
Haura fet Histhria de Qatalanya

perqu� n'ha d'haver fet. �o Ii f a ca� mal saber el desenvolupament

L.U-�



de la lit. catalana al llarg del temps •

.l!'ugirem, pez-o , de les llistes. He de tenirtidee. -i la programaci6
entenc que hauria dr-anar per aqui - que hi ha unes �poques -globals

que s6n II �poca classica medieval (s.XIV i S, TV) bpoca renaixe t

(segle XIX) i �poca actual (s.XX)
Sempre que puguem recorrerem a la lit.popular, la de transmissi6

inicialment oral,fent-li veure le. difer�ncia entre aquesta i la d1autor

La valoraci6 del llibre �s important en una societat adonada a la

imatge. Alguns centres d'inter�s marginals poden contribuir-hi ( p.e.

una breu histbria del llibre -manuscrit i impr�s ).

------
------

Perh tot esta tan per fer -no pas per culpa nostra - que hem de cbrrer
I

en mote mentre ens 1 estan fabricant, le. mot@. La impartici6 de nocions

diacrhniques de literature.

cursos normals per als qui

ensenyant s •

anir� acompanyada diun r�:LClatge -i d'une

estigUin enearfnt 1a i:;:::.r;:_s
�
��
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Fa poe temps vaig publiear una redueeie d'un possible pIa d'estudis
tad-VL -

de llengua i literatura per a �agisterit projecte absolutament indi-

vianal, que mthavia estat demanat per Maria Rubies. No PQden fer-se
I'"

programaeions definitives, amb una ijeneEalita.t provisional , amb uns

- Que ens intereS68.traspassos que no es veuen elars, iamb la hrs1:ibrl.a 1:iO"& JUSli eomenga.-
Per� si que podem donar allb que en diriem algunes normes morals

a eonseieneiar l'ensenyant i e�s programadors.
Si partim de la base que lTensenyant as

-un transmissor de eoneixements
-un divulgador d!habits
- un desvetllador de mecanismes de descoberta.,

eoineidirem a demanar-li que es prepari

a eon�ixer

a aetuar,evidenciant la eonstancia en les respostes a.

situaeions concretes (l'exemple?)
- a potenciar intel.lig�ncia i apet�neia. de superaci6 en

el nen.



b- •••/ •••

DetaIl : con�ixer -- saber historia de la literatura, haver-ne llegit
i haver 1'il1irat allo que hagi llegit a trav�s de

critiques solven1is, tambe llegides i paictes.
Capacitat lexical.

actuar capacitat de aiscutir -segons f6rmules- un text,
,tambe conducta es actuaci6 ••• ;

potenciar l'alumne : qUesti6 d!imag1naci6 i energia transmisso-
/ ra�

A b� f' t··). h pcauJ-i!!i--f6Sb&:· d
"'. 'l. t·" 1ra t:, �ns ara 01i a�xv fi@ a -ow 0 Jecte e gJ.IDnaS �ca, a es J!is-

� a./.s rf-: �..e,cc ...-t Lt.c 4f4J.
coles normals. Practicament iii_I I le;Mw: &&3& llutl Fn,.;a.en la

majeria del��stiu�'ha fet literat�ra caGalana. Les persones a punt

d'impariir-la s6n escasses. Pensem que, a part els qui provenien de

generacions antigues 0 els literats -fins a cert punt � nom�s els

llicenciats en filologia catalana estan en disposici6 de fer-ho. I de

11icenciats en filelogia catalana no n'hi han massa.

CO:Qve que e1 mestre estudii Literatura Catalana enderOOs de llengua per
dO'�
� motius: a- per completar la seva formacio de base eata1ana i in-

serir-se personalaant en la historia cultural del seu comunitat.



•

�Ctpc
Una darrera cosa voldria comentEr en aquest punt :

1

2 If!

� per tal de peder ensenyar literatura catalana i estar en dis

posici6 de fer-se, al marge dels programes oficials, una progra

macie eficient ,ell/ 0 ella, personal •

..

Tot el que havem dit d'acostar l'infant a la literatura catalana no

tindra efecte si el mestre no t� seguretat en la mat�ria.

molt que la literatura ,com la llengua, catalanes, passin a primer
terme de les nostres preocupacions lingd!stiques. D'una forma 0 diuna

I

altra hem d acabar substitulnt la preponderkacia de 1a llengua i lit.
t'"

dites espanyoles, per 18 preponderancia de la catalana. Perqu�, donada

la deso�ientaci6 dels pares -i de molts ensenyants un poc distrets-

la situaci6 diglbssica pot perpetuar-se i entorpir la veritable presa

de mmmmm'posicions mentals que ens �onvenen : entendre, wamgmmmmm

avaluar i copsar el mOn a tr8.v�s del nostre particular vehicle lin

gUistic.
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Tant �s aixi que la leetura d1obres, com ja es va fent, ha de comengar

als estudis de Magisteri des del primer moment. I tamb� 1a fixacio dels

conceptes de blocs literaris hist�rics : �poca classica medieval,

RenaixengB i segle XX. M4s endavant, hom �iffiii�ls periodes transi

eionals, adhuc el periode prolongat de l'anomenada deoad�neia, que jo
en die empobriment, segles XVI i XVII i el fenomen cur10sissim del man

teniment d' un esperit cur-Lds i fidel to-t el segle XVIII ,�poca aparent
ment tan girada d1esquena a la nostra realitat.

El mestre, dones, ha de con�ixer ,i poder avaluar, la literatura cata

lana en el seu desplegament hist�ric: nom�s si tot aix� ho coneix b�

pot extreure les linies directrius de la part a impartir a l'infant,
i sabra reduir a limits aoceptables per l'alumne el devessall d'informa-

/

c10 que ell, a n1vell universitari, haura rebut.

Jo insto que, utilitzant antologies 0 qualsevol dels manuals existents

al mercat -se n'anunc1en d'altrea, ja clarament pensats per a l'edat

de pas de EGB a BUP- eomenceu. a experimentar ala vostres grups amb l'a

proximaci6 a la literatura catalana. Les vostres experi�nc1es us d1ren



m�s clarament que no Ie teoria que jo pugui exposar, qu� oal fer a

dada moment i qUin �s el millor profit que I'infant pot treure si Ia

matbria s'enfoca aix! 0 d'aquella altra manera. Tamb� aqu! hem de

prooedir,en bona part, temptativament,ara una passa, ara una altra.

I'.



1- el m6n fisic 2 economic3 huma

Per tant, com que els mestres en principi, voldran quedar-se a Ca

talunya,pero no sabran on seran destinats dins el nostre territori,

convindra que coneguin la realitat ( no dic la geograi'ia, sin6 la

realitat) dels PP CC. Quan arribaran en una comarca, llavors estu

diaran les caracteristiques de_.la susdina comarca. De moment, un

coneixement realista del pais ,tot ell.

(actualitat i historia -canals, moviment s 0 brer s , ••• )

2- Connec ant amb institucions oficials -Generalitat, Universi

tat, I.C.E.) 0 privades (entitats de cr�dits, Ioundacions.,.)

el :gg���m haura d'organitzar aCGes complementaris de les

classes, tant a benefici dels infants com dels adults (cursets,o

taules rodones, 0 confer�ncies).

L'edifici de les escoles hauria de convertir-se en una Casa

ae la Cultura.

Opci6 revolucionaria ? Es que canviar de forma d'aprendre tot

canvian� els continguts de llaprenentatge es una revoluci6.
t <

Escola = lioc d'orgull de pertanwer a una terra.



S'ha parlat molt de l'Escola i la Societat, i realment, com diu

Alexandre Gali, els defectes de l'una s6n massa sovint reflex dels

defectes de l'altra, Que l'escola pot contribuir molt a millorar

un sector de la societat -el dels pares del barri 0 del poble -

es tan cert com que una societat sana i conscient exigiGa i tinara

r

.'

Ara be, aixp que la gent accepta, aparentment, ho mante, fins a sa

bE?r exigir-ho "? Una cosa es dir "estid d)acrod,feu ho " i una altra

es,en el as cas que no es faci, demrular-ho.

Demanar-ho, pero convenguts que es el millor ensenyament aquell

que podem endegar-nos i manegar nosaltres mateixos.

El mestre format ales nostres novee escoles del Professorat, que

estic convengut �ue,si passaven a la Generalitat se'n tonnarien a

dir Escoles Normals de �fustres, han de con�ixer el pais,i saber com

con�ixer-lo millor, a qui han de recorrer, quins llibres han de con

sultar, qu� cal veure i Quane Aleshores el mestre pot integrar-se

a qualsevol punt del pais,en la seguretat que encaixara dins la

I

particular societat o aquell indret.



sempre escoles dignes.

Ara b�, demanem escola catalana i tindrem escola catalana en la mesura

Que la nostra presa de consci�ncia sigui operativa. Demanar una escola

en catala ,nom�s, es un bon pas.' Pero ens hem de poder planificar �

els estudis,fins al mB,xim possible. No ens agraden els plans d'estudis

actuals, s6n millorables, i si b�el Ministeri ja els millora lentament

introduim,nosaltres, millores orientades a una educaci6 catalana dels

nostres infants.

Exigim de les Juntes Locals d'Ensenyament,o de l'entitat similar,

que siguin realment vetllladores de la puresa dels proposits i de

l'eficacia de la tasca educadora.

Demanem ales nostres autoritats locals i comarcals -pensem que l'or

denaci6 del territori pot donar importancia real a la vegueria i a la

comarca -demanem-los que prop de les aut o r-Lt a.t s superiors insisteixin

en aquesta escola que demanem.

Presentem als r-epr-e serruat s ales Corts i al Senat, i al Parlament de

Catalunya -quan tot aixo rutlli b� - peticions concretes i sensates, �

pero incisives,que els obliguin a plantejar estrat�gies eficaces.
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En molts aspectes, aixa hE!. durat fins 2.1 1975, pera mentrestant :

1960 escoles en cat a.Ia , especialment als p3 tits. Caval1 Fort •

1966 catedres de caGala ales universitats •

1970 Autanoma 11icenciatures en cata1a. (Lengua castellana ?)
BUP.

Durant tot aquest temps la campanya "Catala a l'Esco1a". 50.000 firmes.

silenci a ��drid. Fins al nov.1975.

1966-67 cursos d'estiu per a mestres. Tombant decisiu.

ment:vestant, diplomes llengua catalana : Del.Onmium,Diputaci6,Univ.

1971 -Llei d'Educaci6 una mica m�s d'obertura ales escoles. Hom parla

de peculiaridades, sense precisar.

Amb tot, ja es plantaja,dins el pais l' Esco1a Catalana.

(Llegir DEC juny juliol 1977)

1976 -Diari AVui. Els nens no el 11egeixen,perqu� no e1 saben.Antimamia.

Es venen moilitl1ibres orientadors com Qu� cal saber de Catalunya,
de F .Soldevila.

1977- slimplan�a el catala a moltes escoles, mig amb l'ajut dels a�unta

merrt s , mig amb pressupostos trets de no se sap on; al o Lrrt ur-b industria

de Barcelona, OMNIUM hi posa e1 pes. .

No hi ha professiona1itzaci6 dels mestres, molts no cobren,resist�n

� � ,..,.. ...... '!J,� cies...
�



•

GNERELITAf.- No te atrivucions. '.re un prassupost inicial que nome s

Ii cobreix les despeses dels sous dels funcionaris",i encara. No'es una

Generali-liat definitiva: falta I 'Estatut. On menys pot fer es en itniJmmTbm

l'ambit cultural, perqu� aquei aqui encara no hi ha hagut trasPas de

funcions. Mentrestant, s'ha desfermat una campanya,-en dues tandes,

perqu� es campanya calculada en diferen�s atacs - anti-catala a l'escola

o antiescolacavalana: Es diu que volem imposar el catala a l'escola,

que no tenim en compte els nens de Iarla no catalana •••etc. En fi, ja

ho haureu vist al diari.

Aquesta campanya ha estat contestada convenientment per

tots els interessats en deixar les coses clares : des de Jordi Pujol

a Marta Wlata, passant per 'frias Fargas 0 :Maria Rubies. Es que es po

ssi ble d' impo sar el cataLa � Catalunya ? Sembla q}le vuLgu.Ln parlar ncme s

(lM. �

de persones i no de lloc�fe tradici6 nacionaI de realitat histarica.

Hi ha una llengua del pais, la catalana, i aquesta ha dresser la llen

gua de l'esdola, majoritariament: si algU ha de residir nomes poc temps

a Catalunya � ho ha ait el President Tarladellas - no se'li pot obligar

a treballar la llengua c atalana: pera si hi ha de viure, que :J_1 aprengui



Si es diu que l'immigrat ha de tenir escola castellana no se Ii fa cap

fawor, sell vol marginar, deixar-lo com un estrany.
famb� es diu que no pot fer-se gaire catala perqu� no hi ha mestres pre

parats: des de la iniciaci6 dels cursos de catala, cap al 1960,han estat

miler� els mestres que els han seguits i han recuperat l'habit de la discu

ssi6 de lYelocuci6 i de l'ensenyament en catala. Endem�s, el M.E.C. mateix

reconeix que dins Barcelona i comarques el 60% de mestres s6n catalans,
i aixo vol dir que fora de Barcelona -on no hi ha -Ganta massa immigratoria
el nombre sera m�s gran:

YUn exemple il.lustratiu : a Alemmahy els immigrats anualusos i gallec

van rebut jar l'escola espanyola que els proposaven,perqu� voli� que els

seus fills s'integressin.

I que hi siguin educats , que �s la linica manera d'integrar-se dins una

societat i no sentir-s hi estranys. Quan jo he anat a Anglaterra ninga
no ha fet cap esforg per parlar-me en catala,ni en castella: he estat jo

qui,·procurant de no desentornar, he parlat angl�s. Perqu� era a Anglate-
rra.



doncs.

Ha quedat demostrat que nom�s exigint continuadament iamb la forga
de la multitud s'aconsegueixen les coses que ens s6n degudes. Fem-ho,

Hi ha"encara ,una altra tasca que :pertof'a a la societat, als pares

en particular

Vigilar que aquesta educaci6 d'arrel cata�ana es mantingui,i que

a -Le s esco·les on duguin els fills es compleixi realment aquesta base

de catalanitat de continguts i de' formes.'


