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Sembla inevitable que qui ha presenciat la naixenca 1

primers passos d'una entitat ,
actuara sempre des d'una perspectiva

historica a l'hora de parlarne .. Aqui hi ha altres persones que van

veure tambe posar la paletada inicial de ciment que sustituiria

l'antic camp de futbol pel primer I'Institut que tenia les Borges;

els equips docents, administratius i de serveis del primer curs

1980-1981 son tan pioners de I'obra com els mestres d'obres ..

Personalment , la meva concepcio d'aquest institut va

solidificar-se profundament quan el van batejar : era l'any de la

jubilacio de qui us parla .Em dolia deixar la casa i, sobretot,

l'element huma que la feia viure. Per altra banda, l'entrada en la
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cessaci6-d'una feina que has estat fent com ocupaoio central durant

desenes d'anys, es un fenomen unic, que passa una sola vegada a la

vida. Em feia recanca deixar aquest institut que havia vist naixer,

ho confesso, perque tenia clavats dintre meu els seus primers .-:u v�..,r

anys de vida, que foren �de creixenca no nomes de la casa i les

classes i els cursos i les successives promocions, sino de tots

nosaltres. Vam creixer en responsabilitats, yam creixer en

implantacio a la poblacio, yam ser, malgrat que modestament no ho

pretenguessim, una referencia .

I va venir l'anunci de la jubilacio d'un professor, el qui ara

us parla, un dels de la primera hora fltle es(4'etiIftvd, que deixava l'

equip docent; els companys em van regalar una radio forca

espectacular, que encara funciona - a mitges ,com el seu propietari

i yam fer la festaa corresponent i un apat amb alumnes. Pero les
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ocultes forces, que sempre maquinen, en aquest cas generosament,

havien comencat les gestions prop de La Generalitat per batejar

l'institut amb el meu nom: per sort me'n van informar a l'avancada

via enllacos de confianca ,
i em demanaven a veure que me'n

semblava.

Jo vaig respondre amb una frase que alguns vall prendre com

una mena de broma mig macabra: vaig dir "espereu que em mori",

i la frase em va sortir de dins de la manera mes natural del mono

Sempre he trobat explicable que si es vol dedicar un edifici, una

infraestructura, etc determinats a una persona, es busqui algu que

en vida va fer quelcom que es tingut per positiu.

I que sigui aquest el cami habitual es tambe explicable

perque una persona morta ja no pot desviar-se de la trajectoria feta,

mentre que la vivent encara es capac de donar algun mal exemple,

desmereixer-se i deixar malparada tota aquella maniobra en favor

seu ...

Els promotors de la idea, tot amb tot, tenien ja les embastes

de la dedicacio assegurades, la Conselleria hi havia donat el vist i

plau, el Claustre sembla que en pes .tambe, I'Ajuntament de Les

Borges igualment i els pares d'alumnes eren els primers interessats

a bat ejar l'institut amb un nom de persona. Vaig dir amen.

Tine prou anys per no voler entelar les situacions amb

mentides, i die les coses pel dret , com pot llegir-se en els meus

darrers llibres d'assaigs. Per tant, confesso que en el suggeriment

que esperessin al bateig despres de la mort no hi havia cap falsa

modestia, sino una lleugera intranquil.litat precisament de por que

no arrossegues lleugeresa aquell nomenament. De content ho

estava molt. I agrait profundament .



TDt va anar be, i mes tard l'amic Felix Martin va picar la

pedra de l'entrada amb la saviesa escultorica que en ell es

inspiracio.

Soc l'unica pearsona que quan telefona a I'Institut no

l'anomena pel seu nom, em fa vergonya. Demano : es l'IES de les

Borges? Quan hi haura dDS IES ja veurem CDm ho resole.

Treballar en aquest institut ens permete de contactar amb la

comarca, aquesta estimada comarca tan castigada per les

insuficienoies de tot ordre: yam visitar pobles , amb el director Toll -

parlo dels comencaments: yam fer propaganda de Les Garrigues als

professors que venien de fora a exercir aqui, per tal que s'hi

adaptessin amb interes: i nomes vaig lamentar aviat que, de mica

en mica, I'cxtensio i generalitzacio de l'us del cotxe particular

origines la desbandada diaria en acabar-se les classes, i deixes en

minoria vergonyant els professors residents a la vila. Alguns de

nosaltres viviem tan prop que ens podiem considerar borgencs, pero

no constituiem un grup significatiu amb presencia damunt la

poblacio, ens hi projectavem nomes alguns i amb carrega

estricament personal.. Es aixi que s'ha anat perdent I'autentic

mutu contacte .

Ara escolto professors en actiu, aqui i arreu, lamentar-se de

les dificultats que topen en l'exercici de la seva tasca. sembla CDm si

d'una manera general, l'alumnat hagues perdut interes per les

materies i pel fet mateix d'aprendre. Fins i tot en sectors

universitaris els Directors de Departament es queixen d'haver de

baixar el sostre de l'exigencia, perque l'alumne no arriba a encaixar

en els programes. I no diguem en totes les etapes de la secundaria.
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Es un signe preocupant.perque precisamnent l'adolescencia fou poe

temps enrere i hauria de ser sempre, etapa d'interes per coneixer el

mon que s'obre al davant, de la mateixa manera que aquellJa

adolescent s'interroga pel mon que se li obre a dins. A mi, perenne

encuriosit, em resulta inexplicable que els joves no vulguin

aprendre, pero tambe que costi de fer-los entendre que si no posen

els colzes damunt la taula i hi esmercen temps aprendran

malament i a mitges ,i oblidaran de pressa i totalment.

L'etimologia pot tenir una bona forca moral : als meus

alumnes els parlava que el mot estudiar venia d'un verb llati,

studeo que vol dir en primera accepcio esforcarse . Aixi, qui

estudia vol dir que hi posa el coll. Alumne, per altra banda, prove

del verb aio, alimentar, aquell que es nodrit ( en aquest cas per la

ciencia ) , 0 aquell a qui es donen ales; i educar es fer avancar

,estirar endavant 0 enlaire . En tots tres casos la idea del

creixement i maduracio per l'esforc es prou manifesta.

Hi ha altres neguits que somouen els professors : em diuen

que semblen trobar-se desatesos, com socialment flotants, talment

la societat no els atorgues solidesa. El contacte amb les families

sembla haver-sa de basar estrictament en el reconeixement sense

reserves, proclaniat d'entrada pels pares i mares, de les virtuts dels

seus fills , mentre es posa en dubte qualsevol altre element

concorrent en l'educacio professors, mitjans , direccions,

Conselleria. Grapats d'alumnes poden facilment caure en

indiferencia davant de la materia, no tenir paciencia per al

perllongat cami dels cursos , els temes els semblaran llargs en exces

i inutils. I, amb una punta d'irritacio demano : qui es ell, qui son

ells, per qualificar un tema, una assignatura,un credit, d'imitil ?
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No poden dir-ho, i si els permetem opinar, cosa� SiB"} e'2.1 be

eft �rinei-l'i , han d'estar disposats a escoltar els nostres arguments

de redrec, perque nosaltres, els professors, S1 que sabem que es la

materia, que son els temes-

La llibertat dins la facilitat es un dels grans enemies de la

formacio del jovent.

Facilitat? A la vida res no es facil, ni viure cada dia.

Cal que es formuli una reconduccio moral, una astringencia i

un neoascetisme establert, que posi cadascu al seu lloc. EI joven�a�
"bqnalitzat l'estudi, i potser moltes families, tambe fluixes ...

���, sense1'autoritat sobre els membres joves, han contribuit a

aquesta hostilitat somorta davant el mon de l'ensenyament. I aixo

es respira al carrer,

Per exemple, esta mal vist prohibir. I nd obstant aixo, cal

- prohibir determinats actes i actituds concrets. No tot han de ser

portes obertes i passaports cap allliure obrar. Qui tingui autoritat

que recordi que n'esta investit. I un cop explicat que entre les seves

atribucions hi ha la de dir prou en determinats moments, cal un

pacte de funcionament, un pacte entre autoritats docents, families i

joves, on tothom n'accepti els termes, gracies al qual pacte el dia a

dia sigui un placid i constant recordatori que l'ensenyament en el

seu conjunt es obligacio de tots, i ha de ser tambe goig i fruit per a

tothom.

Tine una eerta fama de persona donada a la prudencia ,

eneara que, pel sermo que se m'ha eseapat, potser he fet fila de

padrinet irritable. Pen), oi que sovint us heu sentit igua1? I es

que d'edueadors no ens jubilem mai del tot.


