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llor era la ciutadana : que els avantatges eren tants que hi havia

BALDIRI REXACH 1989-90

�
EI ratal! de ciutat i el ratol! de c�mp:

l'escola rural. F

..,' j • EI ratal! de ciutat volia conv�ncer el ratoli del camp que la vida mi-

m�s menjar, sobretot;m�s comoditats,m�s comunicaci6 : espectacles, amis

tats,independ�ncia personal, aquella porci6 d'anonimat que tant agraeix

l'esperit •••

El ratali de camp, despr�s d'haver tastat la ciutat,va decidir que

tats els avantatges anunciats pel ratoli ciutada camportaven,com a con

trap�s,una tan gran suma d'incanvenients derivats sobretot dels perills,

que m�s s'estimava tomar al camp, acontentar-se amb menys ,potser men

jar ,oc. ',en alguns casos ,i p:lir millor. No tants de perills, no tant
� .

de soroll
,
no tanta pressa, no tanta pressi6. La porci6 d'anonimat de

qu� es vantava el ratoli de ciutat ell la tindria de llibertat primera,

de poder de decisi6 davant el m6n natural" d ' hori tzons.

La fatila �s simplificadora, cont� unes veritats i uns missatges inte-
""

ressats : no debades el gran � it de la faula vingu� amb el Renaixement,

quan la politica esdev� publicitaria, i comenga la mala consci�ncia dels



ciutat preconitzada en �albada del Woucentisme hem passat a un di-

estats-naci6 a manife�tar-se -ara ho veiem - en emmascaraments com

aquest. Hipocritament els mateixos ciutadans proclamaven de manera in

directa els avantatges de la vida senzilla, mentre Rcumulaven tot el

poder,la influencia i el diner que podien, naixien les grans banques

ales grans ciutats, el comerg prenia dimensions internacionals,les des

cobertes geogr�fiques acabaven,precisament, amb les situacions idil.li

ques,i especialmernt ecologiques, dels habitants"del camp" en zones

verges del planeta.

Menosprecio de corte y alabanza de aldea, proclamava Fra Antonio

de Guevara, repetint,amb canvi nomas formal, una maxima que arren�a r

del�B�atus IlleVi que simplificaria encara roes Fra Luis de Ledn.

Hi ha avantatges i inconvenients a tot arreu : provenen,en tot cas,

m�s de la convivencia 0 de la desatenci6 mutua entre les persones que

no del marc local. L'oposicio camp-ciutat ha arribat,forgadament, fins
als nostres dies, i s'ha aprofitat fins politicament.De Ia Catalunya-



rig,it ,fals,pretes enfrontament ciutat-pais. Aixo �s greu ,perque no

correspon a altre que a una din�mioa de la confusi6. Ja mo es diu urba

enfront de rtls, IPlhplD'lU!l- viure a la ciutat co arant-ho amb el vivere ruri,
sin6 que una globalitat 's victima dtuna segregaci6. La m�s gran ciutat

se segrega del conjunt;i s'identifica l'opci6 de pais amb una idea re

trograda,mentre es concentra tota Itatenci6 a promoure fa Ciutat,augmen-
"

tant tothora la forga de les seves palanques dec�sories,poI�tiqueS,
eco�bmiques, culturals,com a riqueses de la modernitat sempre renovada.

camp, el .�-ciutat ���s pTIe de delicies arcadiques,ni de tOi-
xeries. Tampoc le gran ciutat �s nom�s impuls creador i renovaci6 cons

tant, ans s'hi arrosseguen cucs de retrogradismes infinits, i sthi ob

sefven les M'�S profundes bosses de pobresa/ignor�ncia i desarrelament.

En el fons, l'actual pretesa aposici6 es basa en un desig per part de

la gran ciusat de conservar les pamanques abans dites, de no compartir;
com si ,inconfessadament, 0 potser subconscientment,tem�s que totes les

seves forces haur� d'esmergar-les a sobreviure i a no esser autofagoc1tada.



hi traslladaven, . per toms distributts al llarg de la setmana,els

Hi ha encara un de senf'o camenf en tota La pretesa o�posici6. Avui dia
"'-!./

la distancia entre la vida a ciutat i la vida en una comunitat al camp

s'ha escurgat tant fisicament com moral. El cornu denominador de la vida

moderna)en primer terme material, ha deixat desuets els condicionants

que no fa massa anys dibuixaven bona part del perfil de �a vida dom�stica

i de l'atmosfera cultural 1 de lI.eure dels pobles. I ai xo , i ho veurem

d'aqui pocs minuts ,ateny tambe l'escola.

La distancia no �s el que era. He vist pobles �e la conca de Tremp

molt allunyats de la capital del Pallars Jussa on,per l'escassissim

nombre d ' habi tants , els nens hava en de baaxar- a ,.Tremp a escola : els

-�

pares/en vehicles tot terreny, ••• adhuc enmig de nevades. Aquest pot
•

ser un cas un�LC extrem ; tanmateix, si un poble era lluny del centre

escolar fa trenta anys, avui els vehicles l'hi acosten - massa cops,

pero,exclusivarnent els vehicles privats l'hi acosten, dic,facilment.
Aixo fou determinant per a decretar les concentracions escolars, ,tant



les acceptades com les marxa enrere en les

e_cessives concentracions escolars •.• e.s creareh, noves escoles unit�

ries,almenys per a uns graus, en indrets petits 0 allunyats ••• perb ara

l'horitz6,amb la TI0gse,es torna a presentar un xic fosc ,hom no garan

teix la continuItat de moltes escoles de 110garrets i pobles petits.
,

Tendim a t�mer que siguin criteris estrictament d estalvi -en una so_

cietat que,per altra banda cau en la dilapidaci6 m�s escandalosa i fri

vola- els criteris que acaben imposant-se.

Continuem,pero,amb l'efectiva desaparici6 0 escurgament de les dis

t�ncies : la tel�visi6 forneix instaneitat a 1a gran ciutat i al camp.

Un esdeveniment a escala mund.La.L �s vist a Barcelona i a <les funts fiel
� -

Ter al mateix moment. Un vei 4e l'AQt Urge11 pot telefonar al seu germa

que viu a I' Eixample barcelon;t per comen_�ar-li la noticia que tots

d b d 1 t 1 d·
.

L dde« vestir. 1 t 11os aca en e veure a e e �ar�. a mo a ,que apare�x a a pan a a�
�s compartida per cam�erols i ciutadans. Aquests s'esforcen a distin

gir-se amb 1a freqUentaci6 d'alguns locals que)ara neixenjara desaparei-



,

n�ixer-mori-f. -'xen , i nome s aquest(rilhvimen't' orquidia equatoria� e1s permet de sin-

gularitzar-se ,car quant a discoteques�,posem per cas,s6n tan impor

tants 0 m�s les que hi ha en indrets rurals 0 en municipis petits que
/

les de la gran ciutat. Bs quasi segur que 1a discoteca m�s espectacu-
de. tot l'Estat .

lar � amb un potenc�al superior a totes �s troba al Pia d'Urgell , dins

un municipi de poc m�s de mil habitants. Perb la din�mica d'assist�ncia

es pr�ueix dins ,-un de m�s de cent quilbetres a l'entorn.

Un dels factors que m�s acostament ha produ!t entre el que)simplifi-
':..� �

cant, en diriem mentali,tat de les persories de ciutat l.Lles persones del

camp/ha estat l'escolaritzaci6 plena de la dona. El camp, m�s�nserva
dor per ess�ncia, mantenia la dona dins un retard acusat. AVu� ha per

dut saviesa tradicional/perb ha guanyat coneixements i cultura moderna.

La comoditat de la lIar de· 1a mestressa,a��,�s virtualment la mateixa
�,- .

que la de les ciutadanes, en no pocs casos superior,entre d'altres raons

�rta1iS
per l'espai disponib�. Els fautors tecnolbgics)a la lIar, elements

electrodom�stics primer terme ,aixi com les supressions - corral,

gran rebost - han deixat m�s temps per a la cuI tura iI' oci 15_•••1. per-



"

.'

sonalitzat. Igualment la incid�ncia de la mare damunt els infants ha

estat presidida per una s�rie de conceptes clars de puericultura, m�s

contacte amb les directrius m�diques,i ,per descomptat i parlant sempre

en general, m�s contacte amb l'escola.
..

Adhuc el protagonisme en la vida

politica i assocLativa que La dona ha guanyat entre "n.o sal tres s'ha re

flecti t als po'bles,on ,en no pocs aapec t es s6n les mares i les noies les

qui trobem investides de responsabilitats: �gidu�§ de culitura,

Associacions de Pares, Cercles cul, turals, Cons"ells escolars. M�s que no

pas els homes, diria jOe

La distinci6 entre escola rural i escola de ciutat slha fet m�s diluld�

i m�s t�nue la frontera que les separa. Al cap i a la fi,com he repetit

diverses vegades, una escola no �s urbana 0 rural ,sin6 sempre una es

cola de persones.

-

Tanmateix, no sempre aquesta optica tingu� vig�ncia : heus aci qu� deia

la revista Nova Ib�ria, editada pel Comissariat de Propaganda de la

Gen�alitat el 1937 .L'article va signat per H.Almendros, que devia ser

Herminio Almendros, aleshores professor de Pedagogia a la Universitat.

Hi diu que" el nen ,a pag�s, se se�_t humiliat de ser fill del camp s Be



-

sent inferior, davant un nen de ciutat,car pensa que el treball de la J
terra �s menys elevat endgnitat que el de la industria ••• i adhuc que

�s la m�s humil de totes les ocupacions • Creu que l'escola i el poble

s6n dos mons diferents.�b relaciona el seu poble amb la historia,ni

amb la naci6 ••• �s m�s marginat que solidari. �

AILXO cau en unes coer-danades arrt Lgue s , d ' una ruralia ." irnmobilista,
��,- r �- ,..

d'on la gent emigrava encara lentament. Per combatre aquell encongiment

Almendoos propugna que l'escola rural no sigui igual que la de ciutat,

sin6 m�s vi�a i experimental,inserida en la vida natural i nodrint�
'1'-

se'n. I,fent un gir concret,afegeix que tota escola, fins la urbana,

cal que agui establert�_ en un medi natural on inseY�r-la. Nom�s aix(,
essent creativa,viva,experimental,millorara el medi .socaa'l ,

"/

Tot i que la visi6 de l'infant rural s'emmarca en un context que,

per entendre' ns en
�. direm de Pagines Viscudes , trobem en Almendros
t

coses molt aprofitables : la visi6 de la dinamitzaci6 necessaria de

l'escola rural, que ,passa per una qualitat busaada dia a dia ,p.e.

Pero en l'ambit perif�ric hi ha mancances. Tot allo que �s extra-urba

tendeix a rebre amb retard els beneficis dels canums, les aportacions

tecnolbgiques de darrera hora; allo que �s extra-urba arriba tard al

pastis.



Aixi, una escola de les dites rurals pot demanar algun material,i ha

ver d'insistir m�s que no una escola urbana per obtenir-lo,si Ii arri

ba. Els primers a beneficiar-se d'avantatges s6n els m�s propers a

l'epicentre. Malauradament cal encara parlar d'epicentre: m'hi he refe

ri t en la mev�:l8.ceta d.: escriptor (no poques vegades � d' escriptor perife
ric, dels dits "de comarques ",i els desa�ntatges mUltiples que aques-

l__ arrosseeaiA\ condici6 ....s'
�a conurci6/

. _

que admeto a contracor pe�ue ha petrificat per

voluntat dels urbans constituits en centre,epicentre i melic • Igualmen�
l'escola dita rural triga rn�s a obtenir material i fins a rebr�ordena
dament i

� circumstanciadament, directrius. Rarament pot experimentar

processos 0 camins nous, aixb queda reservat als centres del centre.
,

Hi ha una tradici6 contraria a 1 escola rural, tradici6 que la subva-

lora,i que no esta pas mancada de fonament, te una explicaci6 histbrica.
maanr-e .

Tothom ha senti t parlar del pobre ,- d. escola , el mestret, 0 com
�

dLuan aI'Alguer, el ,�.Mestre de barriada pobra, de poble; com

- .

que el pages, el vilata) heretava l'est�r�o]�y que la seva comunitat



1
estava deixada de la m� de D�u i dels manaires,transposava aquest aban

donament a tots els signes de la vida vilatana que tinguessin de lluny

o de prG relaci6 amb fallides possibilitats de millora,
""

, tothora

carregades al mmpte de l'Administraci6)dels manaires al.ludits. L'esco1a

essent una emanaci6 del poder ,a criteri seu, havia de ser una escola

infima, car e _:poder a La seva v:iila lao tenia abandonada , com podia.
demostrar-se en la casa consistorial que queia a trossos, en el pont
de 1a riera,o en la tardanga a insta1.1ar telefons 0 11um. Tot, tot al

pob1e, a la vila, al camp, seria de segona 0 tercera divisi6 ,l'escola

per descomptat,malgrat que ells pagaven uns impostos com tothom. El

mestre de minyons rural, no fa tants anys,era considerat digne nom�s d'

exermir precisament en aquell �mbit i d'aixo 1i'n/pervenia la injusta
minva de consf.dez-acd.o . Recordo una comedf,a de Josep Feliu i Codina, quasi

un quadre de costums en un acte,on hi m un mestre "mort de gana" com

se solia dire H� hagu� una epoca queJ
els emoluments venien per se-

mestres, i de ve��des aquests semestres s'acumulaven,impagats. Al final



I, malgrat aquesta creenga que, com totes les subversives i negatives)
s'havia est�s i enravenat alhora, en els temps heroics del pobre mestre

hi havia molts casos de superaci6 i de tasca pedagbgica i de col.labora

ci6 ensenyantsr"grup classe;tan bons com els que els Premis Baldiri Rei-

xac premien avui dia. �s una qUesti6 d'intel.lig�ncia i de

.f�r'U�
{'og1sti,CY I estrategs intel.ligents poden donar-se,ara i abans , 8 ouaj ;

del sainet el mestre , que se sent dir que ell, com membre del col.lec-

tiu dels docents �s la salvaci6 del m6n, esclama :

Amb aixb, si algu aqu1 te lempenyo a favor dels mestres I
perqu� creguin que ens conv� I que ens faci pagar els semestres.

Advertint-li que jo, aqui I ja se els meus deures quins s6n :1

jo ja el salv�e a n'el m6n I pe� � el mon,que em salvi a mi!/.

Aquest quadre grotesc, en el fons aagnant , tenia un efecte multipli

cador, com de successius 'mira]]s oposats.Repetir que el mestre passava

�enalitats era convidar a creure que no podia estar millor perqu� en

aquell poble,ves, qui havia de venir-ni,a ensenyar ! Els mes pobres de

mi •



sevol rac6 de m6n. He vist treballs col.lectius d'alumnes d'escoles ru

rals molt meritoris,enfondidors,clarificadors. He vist escoles rurals

que conserven l'edifici,funcional i modernista,dels anys de la Mancomuni

tat,edificci que es guanyaren elles mateixes,en un concurs de redaccions

entre els alumnes.

Els mestres de les escoles ru�als tenen ales seves mans elements

valuosos per bastir una educaci6 a bastament arrodonida : poden esq�var

la mecanitzaci6 i l'eixarre!ment de les conductes, fomentar la uni6 dels

components del grup-classe, desvetllar-los una consci�ncia ecologica de

primera m�,que comerr�a per la va�raci6 del propi entorn com a premissa·
,

per a la consci�ncia de la inserci6 de l'�sser huma en el m6n ;i alhora

no perdre contacte amb el pannrama diari de la ci�ncia i de la producci6
liter�ria.

Qui sap si totes aquestes fermes constatacions poden produir un enri

quiment del car�cter de l'habitant de l'extra-urbs i sentar les bases

de la perman�ncia al lloc d10rigen i deturar 11emigraci6 precipitada.



ta ci�ncia ja la trobara als llibres i a. les possibles e�ursipns cul-
-"

II

Pbtser diria que una escola rural pot -,,;'produir un material huma de

quan '

molt de potencial, no fa esforgos desaforats per assemblar-se a un

grup escolar del centre d'una gran ciutat .Vull dir si mant� l'equilibri

entre l'aveng tecnolbgic,la utilitzaci6 de l'ordinador i del laboratori/
i el contacte amb el m6n ntural, de que es nodreix primor,,�ialment. L'al-

turals que fara
,.. .-�. \

, .

�

,

Es enfondint en el seu propi medi que salva-

ra el pont entre allb que la ci�ncia ha destil,lat i aIle que es primi

genie I,com s'ha demostrat,pot contribuir a no deixar perdre tradicionB

que han configurat el perfil de la nostra comunitat)una i no dividida.
�

.

Uila escola, repeteixo,no �s rural 0 urbana. Es sempre escola de

persones.


