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Excel·lenlÍss illl i Magn íf-ic Senyor Rector 
Di gníss imes a Uloritals 
Ben volguts professors i cs tud iants 
Scnyores i se nyors 

Till e e l gran honor i talllbé la responsabilitat de par lar en 11 0 m de la Fac ultat de 
Cicnc ies de l 'Educació i de l' lnstitut de Cicncies de j' Educació per prescnlar c ls mc
rils de la Sra. Marta Mata i Garriga. En aques t parlament volem expressar e l res
pecte i la considerac ió que ens mereix la scva persona i la seva obra, i demostrar 
que la incorporac ió de la Sra. Marta Mata CO Ill a mcmbrc cxt raord inari de la co
munitat acadcmica hono rara el nostre c laustre i la nostra ulli versitat. 

Avui, en aq ues t aCle, la Uni versitat Autonoma de Barce lona recone ix cls mc
ril s d' una vida ded icada él la millora de I'cnse nyamcnt , i la considera mcrcixedora 
de la més alt a di stinció. Pero sabe m que Marta Mata semprc ha vo lgul sumar a la 
se va capac ital i a l seu esforoy les aportacions i les inic iat ives de is altres, a lhora que 
ha sabut valorar e l millor que hi havia en cada un deis seus col·laboradors per po
sar-ho al scrvc i de I'educac ió. Per aixo, el rccone ixeme nL a ls mcrils indiscutibles 
de la seva persona és Lam bé, en cen a manera, e l recone ixement de la Uni versita t a 
la capacitat , l'esfor9 i la generosital de 10lS e ls qui han feL camí amb e ll a. 

Passarem a glossar breumcllt I'obra de la Sra. Marta Mata centrant la nostra 
alenció en aspecLes q uc CIl S semblen cspccialment re llevants, entre molles allres 
considerac ions poss iblcs: la recuperac ió de la memoria hi s tori ea educati va a 
Cmalunya després de la guerra civ il (1936-39), la d ignificació de la proressió de is 
meSlrcs, la de fe nsa d ' una escola pública. democdu ica ¡ cata lana ¡ les polítiques 
educa ti ves que ha promoc ionat des de d iversos carrecs de rcsponsabi liLaL a l' ad
ministrm;ió educati va. Pe r acabar, rccordarelll amb agra'lment la important conLri 
bució que la Sra. Marta MaLa ha re l a algunes de les instituc ions educatives c1'aquesla 
uni vcrs itat. 

La rccuperació de la memoria historica educativa a Catalunya 

Hi ha dues maneres basiques c1 'entcndre I' cducació que a vegades tcnen coses en 
comú, pero que es d iferenc icn c1aramc nt per la se va intenciona li lat. Una considc
ra que educar és posar els a lumn es en contacte amb la cullura constnú'da per la 50-

c ietat a l lI arg de is segles, pero de tal manera quc cada pe rsona pugui arribar a in
lerp retar aques ta culLUra i que sigu i consc ienl dc la rcsponsabil itat que implica e l 
re l d ' acceptar la propia lIi bertat i la lIibe rtal de is allJ·es. Calalunya, pri mcren lemps 

5 



de la Mancomunitat , i dcsprés e n te n1ps de la Segona República, havia fet molt ca
mí per aquesta via. La desfeta de la guerra civil i la d ic radura de l gene ral Franco 
van s ignificar torn ar ofi cia lm cnt a una conccpc ió pedagog ica basada a imposar una 
úni ca interprelae ió de l món al serve i de l model nac ionalsindicalis ta i de la icleolo
gia del naciona[cato lieisme propi s del rcg im que ara teni a el pode r. El can vi dranl3-
ti c de model educatiu va re presentar una ba ixada a les cavernes, 0 11 ga irebé tothom 
ca ll ava, perdi a la memoria o parlava amb veu moll baixa . 

En aques t context, la hi sto ri a de I' educac ió a C alalun ya recone ix la trans
cende ncia que va ten ir la fundació, rany 1965, de ¡' Escola de Mestres Rosa Sensal, 
d irigida per la Sra . Mana Mata. Aques ta in sti tució va emprendre una acció dec i
dida de formac ió de l professorat am b e l convenc iment que la form ac ió de is mcs
tres cra c l tcma c lau pe r propic iar un canvi en pro l'unditat. Tanmate ix , la mill ora 
de la formació de l pro fessorat passava necessariamelll per [a recupcrac ió de la 
mcmoria hi storica. Cal ag ra ir, a I'eq ui p quc va in iciar Rosa SCll sal i a [a Sra. Mana 
Mata e n partic ular, e l mcrit d ' haver treba lla l amb cone ixeme nt, de mane ra CO Ill

promesa i a fec ti va e n la rec uperac ió d ' aqu csla memoria. No va ser un exe n.: ici de 
nost al g ia, si nó un redescobrim ent csfon; at , IClll i valellt que, e n un temps be n ad
vers, va fe r possiblc que un grup de Ill es tres s' inic iés e n la teoria i e n les prac ti 
q ues propies de I'escola nova i les aJaplés progress ivame nt a les necess ilals de l 
momen!. La reeuperació del passa t, tan prox illl , pero oc ult , deshonrat i pe rsegui t 
talllbé va fe r veure la necess itat de buscar suport e n les inic iati ves educati vcs eu
ropees de l momellt. 

En aqucll s anys, la des ídia de is organi sllles o fi cial s envers l' esco la va arribar 
a un nive ll que fin s i tot e l Bane Mund ial va ad ve rtir que la inc ultura general a 
Espanya re ia d ifíc il el desenvolupame nl cconomic . Aques ta si tuac ió va potenciar 
que , als anys setanta, e ls tec noc rates en e l pode r proposess in ul1a re forma edu ca ti 
va assessorats per la Unesco i l' OC DE. Aquest a reforma, imposada pe r inleressos 
econolll ics i in spirada en principi s dCllloc dHi cs i humani stcs, mai no va ser assu
mida pel conjun t de I'aparell franquista , que la va deixar né ixer pero li va negar e l 
suport i e ls mitjan s necessari s. La Lle i General d'Educació 11 0 va poder gcnerali t
zar una reforn1a qua li tati va, pero les noves orie ntacio ns van rolllpre la cohere nc ia 
de llllode l cato [i c i nac ional, van desconcertar els guardian s de I' ord re vigent , i van 
fer poss iblc la subversió pedagogica. Els grups de rCll ovació pedagogica i les es
coles que lIu itaven, quasi clanclcs tinament , pe l canvi es van sentir més segurs i van 
eixam pl ar e l seu radi d' acc ió per reivindi car i impul sar e ls prine ipis que la re for
ma es va limitar a anunc iar. 

En e[s anys se tanta, Rosa Se nsm, am b la Sra. Marta Mata e n e l seu equ ip di 
rect iu, va multipli car les seves acti viLms i les escales d 'es tiu reuni en mile rs d 'e ll 
se nyants. De Rosa Sensat van prendrc model c1s nous Movillle nts de Re novació 
Pedagog ica Comarcal s i en Rosa Sensat es van inspirar molts del Movime nts de 
Re novac ió d 'arreu de l ' Estat. La recuperac ió de la memoria hi storica va scr un a 
lasca compartida amb altres in stitucions, que van assumir la !'cina reta i la van am-
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pliar i difondrc. Aquest momcnl historie tan transecndcnt per a !'educació, per a 
Cata lunya i per a l'Estat espanyol, va eomptar amb persones rellevants, pero Mana 
Mala hi va assumir un lideratge difícil de qüestionar. 

La digniticació de la professió de mcstrc 

L'ensenyament franqui sta es va caraclcrilzar pel menyspreu envers I'ensenyamen t 
primario Aixo explica la poca qualifi cac ió de la carrera i I'intercs per manten ir un 
tipus de mestre o de mest ra amb una min sa preparació inte l·lec tual pero amb bon 
esperi t, fide ls a l regim, i que guanyaven poc perque se suposava que ensenyavcn 
poques coses. 

L'Escola de Mestres Rosa Sensat es va propasar d ignificar una professió que 
demana una amplia i profunda preparació, perque e ls mestres de l'escola obligato
ria han d'ajudar els infants a desenvolupar les seves capac itats menla ls basiques, 
han de saber orientar afccc ions i preferencies des del respecte pcr la personalitat de 
l' infan1, han d'assístir e ls petits en el se u procés de soc ia litzac ió i fer 101 aixo amb 
seri etal, am b ri gor i en un context pie d'afecte. D'altra banda, I'escola obli gator ia 
sempre sera un espai per potenciar la igualtat d'oponunitats. 

Una vegada més, Mana Mata va consultar a lgunes persones que teni en memo
ria historica i es va inspirar en el que s' hav ia fet a la Segona República. Va enten
dre que l'oflci de llleSl re demana un equilibri entre la reJlexió practica centrada en 
I'escola i una solida formació profess ional de nive ll uni versi tario Aquesta estreta re
lació entre [eori a i practica es va concretar I'an)' 1965 en e ls anomenals «cursos de 
larda» de la institució Rosa Sensat. La cOllsideració envers els mestres es va de
mostrar talllbé en la qualitat deis profess iona ls que van part ic ipar en aques ts cur
sos com a professors. 

D ' una banda, e l curs es fonamentava en la reflex ió sobre la practica escolar fe
ta a l'aula durant els matins i la coordinava la matcixa Marta Mata. L'objecti u d'a
qucsta ana li si era fer aflorar les aportacions de is mateixos mest rcs com a profcs
sional s re fl ex ius i cdtics per tal d'ajustar la se va prac ti ca, completar-la, corregir-la 
o canviar-la per conv icció i am b coneixement de causa. 

La part teórica constava de quatre materies bas iques. En primer Il oc, la histo
ria de I'esco la entesa sobre el te ló de fons de la historia de les civ ililzacions, amb 
e l propbsit d'analitzar les relac ions e lllre escola i soc ietat alllarg del temps, per 
arribar a comprendre la si tuació actual i elllendre la possibilitat de trobar alternati
ves i potenciar can vis. Les altres tres materies basiques eren e lllenguatge i la lIell
gua catalana, la música i la matcmatica. A aquest cos de concixemcnls pensats per 
l'escola, s' hi sumaven cursets quinzenals sobre didactiques de les di ve rses male
ríes o sobre altres temes educatius. 

Finalment, cal mencionar la part de cultura general, que comportava con
ferencies setman als que trac taven d' art , demografla, política, economia o perio-
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disme, juntalllenl am b anades a llealre, a concerts o a viatges. El bloc de cultura ge
neral , encarregat als millors especialistes, de lllostrava que la fo rlllació de Is mcs
tres no poI arribar a ser e nciclopedica, pero que pOI despertar la necessitat de sa
ber, e l gust pe t" I'art , l' inleres pel s problelll es soc ial s, polítics i econolllics, i per la 
cultura e n general. Aquesta actitud disposta, estud iosa i responsabl e és re llevant, 
perquc una lll eS lra o un Illestre no e nsenya e l que diu s inó el que éso 

En 1ll 0me nLS com e ls prese nts, e n que les facuhat s d ' Educac ió d ' arrcu de l 
pa ís proposen pl ans d 'es tud is tan erudits, tan carregats, tan allunyats de is probl e
mes reals de I' aula, tan pensats per satis fer e l professorat , fóra hora de repe nsar que 
és realment e l que necess iten els mes tres . Sembla que la proposla que va fer a l seu 
dia Mana Mala podría ori entar aques ta rel"l ex ió. 

La forlll ac ió pe rmanent de Is Illestres va trobar la seva maxima projecc ió e n la 
recuperac ió hi sto ri ca de les escoles d 'estiu de la Mancomunitat de Catalunya i dc 
la Ge nera litat de Catalunya de l te lllps de la República. Durant quinze dies de les 
vacallces d 'es tiu, es reunien centenars i després milers de docents de tol Cata lunya 
i nombrosos partic ipants provine nts d' arreu de I'Estat. En aques tes trobades es 
re ia un inlercan vi d 'expericncies i refl e xions sobre problemes de I'ensenyam ent , 
i els se minari s es combinaven amb cursos i confere nc ies. A les escoles d 'es tiu , hi 
parti c ipave n Illes lres, professors de secundari a, professors unive rsitari s, inte l·tec
luals i políti cs. Les lIn iversitals, tanl r Autonoma de Barcelona com la de Barcelona, 
van e nte ndre la re /l evanc ia d ' aqu es les tI'obades i alguns a nys les van acollir a ls 
se us campus. 

La suple nc ia de Rosa Sensal en la forlllació del pro J"essorat es va exercir laIll 
bé en la formac ió de formadors. La in stiluc ió va promoc ionar i ajudar aque l les 
pe rsones que des tacaven per la qua litat de la scva prac tica o pcr I' interes de les se
ves reOex ions; e ls va reunir e n seminari s, i el s va donar la responsabilitat d ' al gun s 
te l11eS que després es conc rClaven en cursos i e n mate rials didacti cs. La tasca de 
formac ió de fonnad ors per atendre les necess itats en tots e ls call1ps de I'educació 
es demostra en el fCI quc e l noran la per cent deIs partic ipants a la primera escola 
d ' esliu van ser av iat professors o van acceptar tasques de coord inac ió i d 'organit 
zació. Aquesta po I ítica de formac ió, clarament patroc inada per ·Marta Mata, va fer 
que, de la in st ituci ó que e lla diri gia, e n sorti ss in Ill o ltes persones preparad es per 
poder ges tiona r i diri gir noves esco les i per fe r tasques de gesti ó ¡ oc upar I/ ocs de 
responsa bilita l en temps de la tran sic ió i després e n temps de democracia. 

La defensa d'una escola pública, democratica ¡catalana 

Educar pe r a la democrac ia en e ls anys seixanta comportava re interpretar e[s tres 
princi pis bas ics de llibertat , igualtat i fraternitat. S 'ente nia per !Iibe rtat el respecte 
per la pcrsonalitat de ['infant i pel seu procés de maduració, i ai xo su posa va una pe
dagog ia basada e n la motivac ió i el convencime nl. La de fensa de la igualtat se cen-
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trava no pas en la uniformilal sinó en el dret a I'cscolari lzac ió i en la defensa d' u
na escol a inlegrada ¡ obl igatoria amb les mate ixes oportuni tats per a tots e ls in rallls. 
La democrac ia a I'escola també passava, necessariamcnl , per la participac ió acti 
va de is inrants en e l seu procés d ' aprenentatge ¡de is J1l es lres i de is pares en la ges
tió de I'escola. 

A mitjan an)'s se tanta , di verses institue ions, co m la Universitat Autonoma de 
Barce lona, es van manifes tar públicalllcnt i van presentar propostcs educmives 
que eren alte rn ati vcs valides i democratiques enfronl de l f"ra ll qui sme. En aq uesta 
línia, l' an y 1976, la dese na eseola d 'estiu organ il zada pe r Rosa Scnsal i pel Co l·le
gi de Doctors i Lli ce llc iats de Catalunya i Bal ears - que va reuni r tres mil en
senyants- vn di sc uti r. ap rovar i publi car la dec larac ió «Per un a 11 0va esco la pú 
bli ca». Aqu esl d oc ulll c nt res ulll e ix la po líti ca de is 1ll 0V illl enl s de rcnovac ió 
pcdagog ica en de fen ~a de I'eseola públi ca , la igualtal d 'oportun itats, e l respecte 
per la di vers ita t de pobles, culturcs i ideo logics, demana e l cos ún ic d 'enscnyanls 
i la panieipació deIll ocratica de is meS1res, de is pares i de is representants soc ia ls 
en la ges tió de is cent res. 

El document «Pe r una 11 0Va escola pública») va ser un rc fe re nt obligat duran1 
c ls últ ims anys del franqu isme i el s anys dc la Transic ió perquc va sinteti tzar les as
pirac ions deis sectors doccnts progress istes i va re r possiblc la se "a convergenc ia 
polít ica. Certament , aques t va ser un doculllent col·lee tiu , pero e l papel' que va le
nir Marta Mala en la seva de fin ic ió es demostra en com va centrar ell la scva pe r
sona la c rítica no úni cament de l rranqui smc, sinó ta rn bé de is dClllócrates conse r
vadors q ue va n conside rar que s' havia arribar massa "un y. En tot cas, c l treball 
rcalilzat e ll fa vor de I'eseo la pública i dCllloc rüti ea va se rvir de basc per poder fe r, 
amb un a adlllinis trac ió democratica, les reformes necessa ri cs, complar amb el su
pOr! d ' un sector importanl dc 1l1cstrcs i també <.llllb la críti cí.) construc tiva d ' aquc lls 
quc considcra vc n les mes urcs in sufic icnl s. 

Marta Mata i. en gcncral , c ls mov imcnts de renovac ió pcdngogica van tenir un 
paper de pri mer ord re, juntamenl amb a lu·cs instituc ions docents, sindicals i polí
tiques, en la recuperació de la lIengua i la cultura ca ta lanes. Cal recordar que la 
lIengua catalana es ta va prohibida a I' escola i quedava margi nal I'es lud i de la rca
lital cultural , hi storica, humana i econolll ica de l pa ís. El grau de vex ac ió de la lIen
gua cata lana durant el franqu isllle es pot mesurar en r esfon; que encara ara está 
represent ant la normal itzac ió lingüística de l país. 

La rec upel"3c ió de I'escola ca ta lana va passar necessaria llle nt pe r la forlllae ió 
de l professora l. Mana Mata, CO Ill a directora de I' Escola de Mestres Rosa Sensal. 
va fe r d 'aq ues ta recuperac ió L1na priori lal. Els cursos ele ca ta lfl, la ulilil zac ió de la 
llengua catalana en toles les activitats, la defe nsa de l catala a I'escola, e ls es wdi s i 
propostes didac tiqucs per a l ' aprencnlalgc del ealala, la protlloc i6 d' edi c io lls dc ll i
bres de lec tura i aprcnenl algc en cata la i al u·es acc ions en aques t se nlit , donen a 
Mari a Mata un paper re llevant cn la normali¡ zació de la lIengui.l i de la cultura dcl 
país a l'esco la, reconeg ut per loth0111. 
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Tcmps de democracia 

Arnb la dem oc rac ia, Marta Mata va considerar necessari adop tar un compromís 
pol Ílic i actuar des de la coherenc ia i la disciplina del Partit de is Soc ialistes de 
Cmalunya. Com a Illembre del partit ha oc upat carrccs de responsabi litat pol íti ca i 
educativa: ha es tat d iputada a les Corts Espanyolcs i a l Parlamelll de Cmalunya, 
diputada de l' Area d 'Ed ucac ió de la Diputac ió de Barce lona, regidora de ]' Area 
d ' Educac i6 de l ' Ajuntament de Barce lona i presidenta de I' lnst itu l M unicipal 
d'Ed ucac ió. El ret e1'entrar en la políti ca potser V(l sign ificar per a Mart a Mata 
perc!t'e el paper d'arb itre i punt ele referenc ia que 10lhom li reconcixia en temes d'c
ducac ió, pero des de la se va posic ió política va poder derensar i materia lilzar mol
tes de les idees pe r les qual s havia lIargament treballa!. 

Maria Malfl va te ni r un papel' re Jlevant en la eoncree ió de les lIe is que ana ven 
de linint e l mure legal de I' educació ell I' ambit de l' Estat espanyol i en I'ambit de 
Catalunya: va formar pan de la eomissió que va redactar els an icles de la Constituc ió 
i de l'Estatut de Catalunya que fan refe rencia a l'educació, va ser pone nt en les co
rni ss ions que van prepara r la lIei de Narmalit zació Lingüís ti ca, la lI ei del CEPEC 
i la lI ei sobre e ls conse lls esco lnrs. 

Si bé és cen que I' aeció política implica un Irebal! col·lectiu que va SUllla r mol 
tes volun lals, a lgu nes pro pos les no hagueren progreSSal sense la scva acció deci
d ida. Un exemplc d'ai xo és la integrac ió de I'cdueació infantil en e l sistema edu
catiu, mesura tan transcendent en e l camp de I'educació compensatoria i per a la 
igualtat d 'oportun iwt s i que va si tuar rEstat espanyol en un 11 0c capclavanter en el 
camp de I'educae ió infanti l di ns la Un ió Europea. 

No di sposo de l temps necessari pe r es tendre' m en la eons iderac ió de la mo
de rnital i adcquació del pla de formació pcnnancnt institucional que Marta Mata va 
potenciar pe r a les escales munici pals de Barce lona, de l' imeres que té la seva pro
posta sobre la ges tió municipal de I'escola infantil i primaria, la seva visió de l' e
ducaeió cívica cn una ci tl tat ed ucadora, i tan tes inic ialives més que ben segur que 
orientaran Illo ltes acc ions de rU1 Ur. 

La relació de la S ra. Marta Mata i Garriga a mb la Univers itat Au tonoma 
de Ba rcelona 

Les empreses complexes i difíeils salen ser resultat de la convergenc ia de moltes 
voluntats. En la creació de I' escol a de 1llagisteri de la Uni versita t Autonoma de 
Barcelona, hi van interveni r moltes persones. Cal recordar, enlre d ' altres, Paco Noy, 
direc tor a leshares de I'ICE, Maria Rúbies, Josep Pallach i Carm ina Vi rgili. Mana 
Mata va formar pan d'aq ucst equip inieinl i va ded icar a la Univc rsilal Autonoma 
de Barcelona un s any s de fe ina com a professora de pedagog ia i de didac lÍca de la 
ll engua a l'Escola de Mestres i com a directora d ' invcs ti gaeió educativa a l'lCE. 
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Va ser en aquest moment quan Marta Mata va tancar e ls seus «cursos de tarda» a 
Rosa Sensat, pcrquc va cntendre que la formac ió ini c ia l de is mestrcs havia d 'estar 
ubicada cn un a uni versital pública, en una escala de mestres renovada. 

L' Escola de Mestres de Sanl Cugm deu a la Sra. Marta Mata ducs·coses es
sencials: primer, la concreció deis seu s objeclius, i segon, la forlllac ió de bona pan 
del seu profcssoral. La Ilova escola de meslres cs va definir com una escola pro
fessional, uni versitaria , democralica i cata lana . Per fonamentar i defensar aquests 
principis va tenir la refercncia de I'escola de meslres dirigida per Marta Mata i I'ex
perienci a viscuda cn les acc ions deis ITlO vimcnl s de renovació pedagog ica. La no
va escala de mestres va trobar bona pan del seu profcssorat entre les persones que 
col·laboravcn i que s' hav ien formal en la praclica i en la refl exió pedagbg ica i didac
lica a Rosa Sensal. Gracies a aquesla herencia, i a la suma de noves aportac ions, es 
va poder tirar endavant una escola de mcstrcs alternat iva i difere llt , amb e ls enceflS 
i e ls excessos propi s d ' uns temps diríc ils i incen so La Uni vers ilat AUl onoma de 
Barcelona ha rebut e l reconcixcment general pc !" haver estal innovadora i pionera 
en e l camp de la formació de mestres. Pero e ls qlli vam viure aque ll a ex periencia 
sabcm rcconeixer a quimo mcstres devem elm ill or de nosaltres malc ixos i de l nos
tre treball. 

Per acabar, úlli ci.lmcnl cal afegir que els mcrils de Marta Mata han estal degu
dament valorats: ha rebut, entre a lt res dislincions. la medalla d ' Alrons X e l Savi de l 
Minisleri d ' Educac ió i Ci cncia, la medall a de Sant Jordi de la Ge ncral itat de 
Catalunya i la medalla d' or de la Ciutat de Barcelona. 

Ara us dcmanem, Exce l·lentíssim i Magníf"i c Senyor Rector, qu c sigui la 
Universitat qlli reconegui elmcrit de les aport.acioll s que ha fe! la Sra. Marta Mata 
i Garriga a lllarg de la seva vida al camp de I'educac ió, i que vul gueu procedir a l 
seu nomenament COIll a doctora honoris callsa de la Uni versiull que tan d ignament 
dirigiu. 
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DISCURS 
DE 

MARTA MATA I GARRIGA 



L'educació pública, I'escola pú bl ica 

Exccl·lcnlíss im i Magnífic Sc nyor Rector, 
Digníss imcs aUloritats, 
Bcnvolguts professors i estudia nLs d ' aqucsta uni versitat que ara cm vol acollir, 
Scnyorcs i senyors, ami cs 101S, 

En elm o1l1cllt d'anunciar-Illc la sentencia del docloral honoris causa, dictada pcr 
la Junta de Govern d 'aq uesta uni versi tat, Ics amigues Carlllc Angel, Pil ar Benejam 
i Montserrat Casas, que amb els seus eognoms encap<;alcn I'abecedari docLoral re
mcnÍ de la Facultar de Cicncics de I'Educació, em nOlificaren també que la pena que 
havia de complir era la lectura, precedida d 'escriptura, de la lIi <;ó magisl ral de con
suctud, i m'indicaren que cl tema podia se r I' escola pública. No vaig vo ler csbri
nar la causa de tal indicac ió, que ellcs donave n per prou cv idc l1 t, pero vaig accep
tar la condemna de bOIl grat. 

Potscr pcrquc un dcls melis darrers lIibrels, publi cal el 1997,1 ten ia el títol de 
La educación plíb/ica, cntre un doble interrogant , ¿ Qué era ? Qué es?, interroganls 
amb cls qua ls em pregulltava que havi a passat amb aquesta educació en vint anys, 
de 1975 a 1995. Potser perquc, cfecti vamenl , el 1975 vaig tenir I'honor i I'ellloció 
de lIegir, a l' Escola d 'Estiu Rosa Sensat, la introducció a la declaració Per 1/1Ia 110-

va escola ¡Jública,2 que s' havia redac tat du rant I' hivern cn aquella escala de mes
tres, discutit en les jornades d'estiu, i que s' aprovava en la final. 

Sigui com sigui , el binomi edl¡Cac ió pública-escala públi ca em scmbla un lc
ma adequat per a aq uesta lIiyó reta el 1999, amb la coi ncidc ncia, aqucsl any, de la 
celebració del quaranla ani versari de la Declaració deIs Drets de ]' Infam - un d'clls 
el dret a I'educació-, declaració objeete de la tesi doctoral de I'amic Jordi COISJ 
- aqucsta sí que és una tesi doc toral de veritat-, i se celebren també els dell anys 
dc la Convcnció,4 del compromís deis es tals, deis podcrs pÍlb lies, en el cOl11p lilllent 
d'aquests drets pe!' a lols i cada un de is infan Ls. 

La tes i és que el cOl11promÍs deIs podcrs públics per a I' educació, I'acció en la 
societat per complir aqucst compromís, el que anolllenell11 ' educació pública, pro
gressa i s' impl anta hisloricament i geograficamcnl, aquí i arreu, a través de la con
eepció i la rcalitat de I'escola pública, que s'erigcix com a resposta al drct a J' edu
eaeió de lot infant. Que per ser realment escola pública, I'escola ha de lenir els 
requisits que Ji pcrmetin afrontar I'cducació de tOLS i cada un deis infants, amb ex it , 
I' ex it d'ajudar-Ios a ser persones, ciutadans aClius d 'aquesl món. 

Recordaré aqllests reqlli sits prou ex igits i justificats peJ seu fi , i els agruparé 
en dos conjulHs, més de quantitats I'un, més de qlla lita(s I' altre, amb proll relacions 
entre c ll s, i els vcuré especiallllcnt des del rnés proper al !lostre treball , el requi sit 
de la qllal itat pedagogica de I'escola. 
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En quantitat , en xi frcs, I'escola públi ca ha de ser ofena gratuúame nt a tot in
fant, ha de ser access ible, ben situada e n e l mapa, i dOlada deis recursos materi als 
i human s quc pcrmetin una bona lasca ed ucati va. 1 el ' e ntrada, voldria remarcar com 
aq uests aspecles considerats quanLitatius, i CO Ill a lal s, objec\e de discussió cada 
any e n tots e ls pressupostos públi cs, tenen també to ts e l seu compone nt qualitatiu, 
des d'u na vi vencia de gralUnat com a do ret de grat, i no per bcncficcncia, a la ubi
cació de I'esco la, integrada en el med i nalUral i social, a una construcció alll b d\-
1l 0ll S d'educació, de func iona l bellesa, a un materialmés va luós quc e[ seu cost, la 
seva idonehat i [es possibililats d 'ed ucació que ofcreix. 1 no cal dir quan entrem en 
Ics ;w; ifres, les ratios de Ilell s i el nombre de mesu'es, imposs ibl es de fixar sense alen
dre a les se ves qualilals, al nive ll de formació del mestre, gene ral, pedagogica i es
pecialitzada, i a les possibilitats de dcsenvo[upar-Ia contínuamenl e n el seu treba l!. 

És de lot aixo que parl em quall e ns referirn als requ is its qua litatiu s i pedago
gics de ['csco[a, a allo que, al capdavall, fa que una escola cduqui o no eduqui , si 
gui o no s igu i, mu[tiplicanl o malbaratant tota aportació quant itativa. Aquest seg le 
que a ra acabem ha vi sI conformar-se la qua[itat de ['educació amb uns requisits 
més e nl[ a de is de l classic ense nyament , els del cult iu de I'activitat i la personalitat 
in tegra l del nen, singu Janncnt la seva crca ti vi tat i lI iberlat, i e l de la col·laboració, 
la panicipació, de tols els possibles agenls en ['educació. 

1 hem sabut , (ins en [a roscar de I'abscncia de lIibertat, que aquests requisits po
den somni ar-se i preparar-se e n la clandestinitat, pero només podcn aeomplir-se 
universalment en la normalitat demoeratica. Que la bona escola 11 0 és només la su
ma de bOlles escoles, sin ó que ha d'arribar a ser una política, assumida democrati
came n! per tots, de quali tat de I'escola per a 10tS. És lambé aquesta política [a que 
pressuposcm quan parlem de pedagogia. 

I d'en trada, vo ldria dir, amb ocasió de [a recepció d'un doctorat a la Universitat 
Autónoma de Barcelona, jove, pero amb una potent lradició de formac ió de Ines
tres, que la tesi de la congruencia entre educac ió i escoJa públiques afecta la con
cepc ió de pedagogia, afccta I 'cstudi, la rccerca i I'enscnyamenl , la rormació cn pe
dagogia. Perquc: 

- Si, primera propos ició, I'educació és art , és treball , la bondat i la idoneYtat de [a 
qual és al hora e l fonamellt i l 'objccli u de I'estudi , la reccrca, la cicncia de I'e
ducació que és la pedagogia, una i altra refon;ant-se recíprocamen l; 

- S i, segona proposic ió, I 'educació és un dret fonamenta[ i universa l de tol home, 
de 101 infant , per garanti r I'acomplimcllt del qual en cond ic ions de qualitat i ade
quac ió, a totl1om i a cadascú, a tat e l món i a cada país, c iUlat i pobl e, ca l una 
aceló general, una política d'universalització de I'educació que com porti unes 
polítiques d'adaptaeió de I'educació; 

- La cOll seqüenc ia és quc una bona pcdagogia és la que esta al servci el 'aquesta 
política, d'aquestes polítiques, obertes, públiques, d'cducació, que con fi gurcn 
un Illode[ el'escola, no uniforme: ¡'escola pública. 
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Així, no és e l matc ix I'es tud i de la pedagogia, de les c ic nc ics de I' euucac ió, la 
fonnac ió de mestres gcneral istes i mesH·es espcciali tzats, la f"ormi.lció de tots aque lls 
q ue eI ' una ma ne ra o alu·a Ireballen en eelucac ió, s i ]'cel ucac ió es considera Ilomés 
un rel ps icologic, propi de cada infa nt, una pro l"ess ió propia de cada Ill CSlrc, quc s i 
es considcra un rCl social quc comporta la sa tis racc ió d ' un d rct de 101s I cada un 
de is in fanls i, per t<'lJll , té e l caracler uni versal de les c ienc ies, i alhora el carac le r 
concret de I' an 3mb que la c ie nc ia s' ap li ca a cada cas, i e l carac tcr po lít ic de I ' ac ~ 

c ió ordcnada a la sat is l'acc ió d' un dret fonamc nta l; ca r1\cters que es realitzen en, i 
conformen un i d ivcrs ifical model d 'eseola, amb consciencia d ' uni tat , igua ltat I di 
versitat a lllo ra , un Illodcl tan dive rs com di vers és c l món, c l mateix 111 611 , i e lma
te ix rnode l q ue anOlll cncm, per aixo, escola púb li ca . A ixí, reblant e l c1au, I'cduca
ció i I'cscola públi ques són I'objectiu de l cultiu de la pedagogi a, de les c icllcies de 
I'cducació. 

Voldria justifi car la tesi d'aques t<l lI iv6, la tes i de la congrucnc ia entre educa
c ió i escola públiques am b autors reconeguts CO Ill a basics en pedagogia, i, per tal 
de li mitar una excessiva i inte mpes tiva ambic ió, i éljuS ! a r~mc a l te mps concedi! a 
un acte com aq uest, f"aré I'excrc ic i de cenyir- me a tex tos o ri ginals ca ta lans o tra
dU"ls al cata lá. Inevita ble me nt, tam bé hauré de te ni r e n compte el que he viscut i 
conlribuü afe r, i no sois alllleu país, i pe r J'escola de l meu pa ís, s inó amb e ls COIll 

pan ys de talllS altres pa·' sos vi s itats o vis it<ln ts, i per una concepc ió no sois d 'esco
la, si nó de ciutat , de societat educadora. 

Comel1 yo, dones, 3mb una espi golada bás ica lllent e n la col·lecció de Tex tos 
Pcdagbgics d ' Eumo, la g ra n edito ri al de la peti ta Uni vc rs itat ele Vic, que in icia ¡ féu 
la primera etapa de la col· lccc ió, no essent encara un ive rs ital, amb la Dipulac ió de 
Barcelona, he rc va de la Ma ncol11 uni lal en e l des igni de construir I'esco la catalana, 
i qu e e n la scgona c tapa j a lé e l suporl de l Departam e nt d 'Ensenyam e nt de la 
Gcneralitat el e Cmalunya. 

Ens adm ira troba r en aq uests tex tos escrils, pu blic<lt s, tradu"lt s i republi cats 
per es tudim pedagogia, tanta re ferenc ia, ex pl íc ita o impl íc ita , a I'educacíó públi 
ca, I'esco la pú blica, e ls serve i!) pú blics d 'edueació, la po lít ica ed ucat iva . I és un 
goig parla r- ne e n aq ues ta casa, la Un ivers itat A uto lloma de Barce lona, que s' ini ~ 

cía i es carac teri tza per la seva ded icac ió a la ro rmació de is mestrcs amb ¡'Escola 
de Mcstrcs Sanl C ugat, al na ixemell t de la qua! vai g assist ir i e n la qua l va ig tre
ba ilar fln s que e l tc reer vcssant de J'educac ió, c l de la po lítica educa ti va, cm va re l" 
can viar de playa . 

La col·lecc ió ens fa part ir de l món que ara anOll1cnem c lass ic, amb uns tex tos 
I"or~a signiricatius de Plat ó,-<i i e ls seus d iá legs, a Atc lles, c im d ' ull món on la guer
ra i la pa u, c l combat i I'agora, la poesia i la hi s to ria, es tcixc ixen com a teló de 
fons de I'educac ió i la políti ca , en aq ue lla Grec ia de la qua l consta que «c ls lI oa~ 

dors d ' Homer diuen que aquest poeta va I"e r-ne I'educac ió». COIll a mes tres, c ns 
alegra trobar la propos ta de I' ate nes: «Una volta nasculs e ls in ran ts, masc les I fe
me lles, e l lllés adequat seria pe r a nosaltres que parléss im t OI scguít de lIur c r i a n~a 

17 



i educació ... ele C0 111 haura el e criar-los la c iutal sencera ... ) e ls trcs primcrs anys . La 
c iutat scncera! Be naural alenes de Plató q ue ens fa pensar que si la c iutat senccra 
« intenté al ll arg d'aquesls tres anys, posant -hi lots e ls recursos ... , e l Ilostre nodris
sÓ ... esclevi ndrá més benaurab>. ( continua: «Cal ap legar en els templ es de cada ca
seriu to ts e ls inra nts ... de is tres al s sis anys, j unls, en e lmate ix ll oc, e ls de cada 
casen u». 

Plató, un c lassic de I'ccl ucació pública perquc posava en la ciu tat la respol1 sa
bili tat de I'educac ió, des de l naixement, per a tots els infants,junts. El seu era un 
sOlllni no conrrontat alll b la reaJ it at, a Grec ia, d'on no es cO ll eix e l destí de is fill s 
de is esc laus, d 'o n se sabia de po bl es que sacri (-]cave n els infant s als dé us; pero els 
trets alllb que definí I'eel ucació des de la c iutat, la poli s, la po líti ca, han inrós la re
alitat dc I'ed ucac ió, segles enva de la nos tra hi stori a, com en~ant per infondre el 
sOlllni que hi ha a la base de la rea [itzac ió de I'eseola per a tOt5 que anomenem es
ca la pública. ( més cOI1 CepCiOlls i realilal S concretes ac tua ls: la concepció de c iu
tal ed ucadora , per exemplc, e ntre nosaltres, o la realital d ' un sistema dual, de pc
dagogs i Illcstres, de cases el e ne ns i d 'escoles, a la Di namarca d'avu i dia. 

Benaurat Pl ató que va concebre la Repúb[i ca COIn e l marc ele la política el e
J11ocr~ltica i de I'educac ió de is infanls, alhora, i benaurada la c ivilit zac ió que ha 
apres de sOlllllia r-ho amb el!. Repeteixo, somniar, només som ni ar, perquc no ha cs
tat des del seu Illón CELssic que ha arribat al nos tre Illón I'educació per a tots, perb 
sí que ha arriba! un somni d'aqucsla educació . ( e l somn i és un element conf-igura
dar de I'cd ucació pública, que ha ele ser somn iada, visc uda interiorment pe ls que 
[a volen, encara qu e no exis tc ixi en la rea li tat, s i és que pre nen el cOlllpromís de la 
seva rcalització. Les generac ions de llles tres que ens lrobavern entrant , trcba ll anl, 
o son inl de I'escola, aquí, e ls anys selanta, e ll tenim, i goso dir SO I11 , tes timoni o 

1 continuo. Com que no puc, ni vu ll , pre le ndre cn aquests minuts fel' a llra co
sa que una espigolada en el nos lre carre ll t hi stori e, per s itllar-hi la concepc ió d 'e
ducació pública amb els marges doc ume ntals que he di! , no parlaré del que e l cri s
tianisme i les seves instiLUcions degueren aportar a l<l concepció de I'educació, amb 
la se va valoració de I'home ¡ la se va lI ibertat, de l món i la se va perfecc ió, ni del que 
sa lvaren pel' a I'educació de I'ensu ls iada de l món c lassic, 101 i manlen ir viva per ela
Illun t de les rronleres ulla lIengua que anava J11 0 rin l com a lIavor pe r donar viela a 
a [tres [I engües i c ultures. Pero e l cen és que un a concepc ió i una practi ca de I'e
ducació, lIigades amb la coneepció de [a seva salvac ió uni ve rsal, han produ'it illl 
pul sos i dislors ions e n la reali tzació de I'escola per a tols que caldra ana litzar. 

En la 110slra [lengua, primera elltre les noves IIcngües a trac tal' d'educació, tenim 
un mcs tre, Ramoll L1111 1,6 lambé c ulli vaclor de l Il atí i estlldiós d' altres Ilengües, f111S [a 
deis infieleIs sarraÚ1S mentre poguess in aporta r-li c iencia. Ramon Llull , (~ un pcdagog 
sense catedra», com !'anomena el pro log ui sta , pero lllcslre vocac ional , mestrc de l seu 
f-iI[, mcstre del seu convenl. Ramon L1ull , que va viure la pass ió del «saber que salva», 
de I'educació que salva, que ha dc sal var 10ls els homes posanl-Ios a I'a ixopluc de 
l' w'bre de fa ciellcia f/J/ iversal, humana i divina. Aquesl<l tensió de la neccss itat de ]' e-
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ducació per 11 la salvació i la realització de I' home com a criat ura de Déu preligura la 
Icnsió de la necessilat de I'eelucació per a la realilzació del ciutada. i la regeneració de 
la socictél l, lotes dues lensions potencian l, scg les després, I'educació pública. 

1 ara, entre lll ja a I'epoca, tan fccunda en I'educació, de la confrontació ent re 
cultures i cntrc csg lés ies, I'epoca del renaixcmcnt del rnón class ic. de la reforma pro
tes tant de l'Església i la proliferac ió d 'esg lésies, de la contrareforlna catolica. 

Cal rer un rcconeixelllent abans d 'entrar-hi , en un parcntesi una mi ca parado
xal. Es tracta cI ' una cpoca de tens ions, de tcnsió cn I'esperit , pero de la qual po
dcm par lar i sent ir-nos desccnelcnls. g r~lC i cs a quclc.:om de Inatcria l quc perlll ctra 
I'ex tcnsió i, doncs, I'cnriquiment de la co llita: la invenció i 1'Í1s dc la imprclllta, 
scnse la qualno cstarícm parlant ara. aquí, del !las tre món tal CO I11 és, ni de l'edu
caci6, ni de "esco ja pÍlb lica i la seva lensió. 

CC ll t ci nquanta anys clesprés de la in venció de la imprelllta, Josep de Cal assan~ ,7 

home de franja, de moltes rrangcs, sota una visió, traduid aquella tensi6 en l' Escola 
Pia, que algú ha allOIllCllal «primera escola pública popular d ' ElIropa}~, per la seva 
dedicació in icial als pobres. pero amb la gratuüat en elau de beneficcncia, o de for
malilat comptable, 0 11 tots cls infants passaran deis cancll s de paret a la lectura deis 
pri mers lI ibrcs en lIatí i en la lIengua materna. L'cscola gratuúa, oberta a tots els in
rants que no en tcnlcn, continuada fins a I'edat del treoall , continua explicant-nos 
el prologuista. I el maleix Joscp dc Calassan(f pUlltuali tza en Ics COIISTil/lciOIlS de 
['Ore/e de ¡'Escola Pia: «Com que la reforma de la soc ie tat (com ho afirmen molts 
concil is cculllcn ics) depcn de la diligel1l educació deis infants , cosa que es propo
sa In !lOs tra congregac ió. com a (-[nalitat pcculiar seva. no hi ha dubtc quc el !l os tre 
aposlOlat, si s'exe rccix alllb la dcguda diligcncia , se r?!. sol·lic ital amb molt a in
sislencia per mol tes vil es, ci utats i pobles.». 

Vel aquí la profecia ele l'escola deIs di versos ardes re lig iosos, que sera <1C0111-

plena a cada país segons les seves circulllstancies socials, i que ben aviat compe
lira en fun ció d 'aquestes, d'una manera o altra, amb la implantació i I'ex tensió de 
I'escola pública segons cada país, també. A Catalunya, els cscolapis tindran un pa
pel' important en la disseminació eI 'cscoles, col·laboraran en I' ús del eatalaS i en la 
rellcx ió generaL9 La diferencia entre les dues concepc ions d'ed ucació, la de fina
lital ciutadana i la de filla li tat re lig iosa. encarn que enclogués la reforllla de la '<;0-

delaT, COIll deia Josep de Calassall<;, sera m¿s difíc il de rcsoldre en el camp de I'es
cola concreta, cspec ialmcnt qU::lIl J'escola religiosa ha integrat I'ant iga CaLcq ucsi . 
abandonant el scu ll oc en la cOl11unitat d 'esg lésia, en la parroquia, i convert int l'es
cola en insti tució d 'opció panicular, com c1arame nt cs ve ia en els p,úsos alllb d i
verses csg lés ies, i cQm difícilment s' havia de viure entre els no creiellts, en cls paY
sos amb un a so la esg lési a reconcg uda i, sovi nt , imposada. Molles i di ve rses 
clificullats ha tingut la cOlllpaginació d'una rea litat previa, d 'escola religiosa, amb 
la imp lantaci6 de I'escola pública, en la scva hi storia, les se ves histori es, a cada 
país, i, avui cl ia, té al Il OS lre uns margcs de solució ConstilUcional i ulles polítiqucs 
de di versa aplicaci6. Pero el problema de fons , si una escola d 'opci6 reli giosa o 
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eI'un alt re lipus pOI ser conside rada escoja per a lots, esco la públ ica, continua e n pCLl 
i no es reso l només amb I' aplicació de mesures aclminis lraLi ves. També entre 110-

sa ltres, ['ex periencia fc ta per grups de creients de retornar la ca tequesi a la parro
quia, i caracte ril zar ['esco la només peltraclament ele va lo rs comuns, és una inic ia
ti va que ac [ar ia i aplanava alhora la concepció i e l camí ele la formac ió religiosa i 
cl de l'escola públi ca. 

Pero torn em a la ve lla hi stória. Comenc;ava e l nos tre segle XVI I, i desp rés de l 
catolic fundad or de I 'Esco la Pia, esco ltem e l ref"oflTlat Comenius, 10 de la Un ital deis 
Germans de la Lle i de Crisl, des de l bull ido r de la peti ta "tvforavia. EI s pobles petils i 
mcstissos, traspassals per in vasions i buidats per cxil is, han donat Il oc 50vl nt a gran s 
concepcions, espccialmen l pel que fa a I'educac ió, a I'esco la i a la lIengua, com ens 
mostren els xecs, i poss iblement els cata lans. Comeni, e l descobridor dellreso}" de la 
/lengua xeca, viura dos tc r~os de la seva vida a I'exil i, als d iversos exil is on e l por
taran les guerres de re li gió, i obrira, juntamenl amb la porla de les flel/giies, la !lati 
na , les pones de la re forma ele la societat mund ial sencera, de la utopia a la reali tat, 
esfon;ant -se «tothol11 per totholll ... a sonir deis laberints del temps», de l /aberilll del 
¡lIón al p(lradú del cor, com e l! els descrivia, «l1liljan~ant I'cducació» . Comen i es tu
dia [a Ilengua, les llcngües, pero «conven c; ut que I' ensenyament de la Ilengua era 110-

més una part d ' un problema Olés ampli d'educac ió escolar i lambé una qüesti ó de 
metodes d'ensenyament en general , va comen~ar a considerar també I'educació i la 
reforma de I 'educació escola!"». 1 mira d ' abordar aquests problemes amb una didac
tica universa l, que cOl1lcn~a a cscr iure en xec, una Il engua ben minoritar ia pero viva. 
Comen i vol tractar de «I' edllcac ió unive rsal de tol el genere hum a... de tots, en totes 
Ics d isciplines, i deltot». 1 cOlllen~ant des de l na ixement i la fam íl ia per passar a «una 
escola scmipública en la qual s' avesen a conversar, jugar, cantar, comptar ... aban s 
d'aprendre de lleg ir i d'escriure .. . en benefici d 'aquells que vole n que Iturs ¡-¡li s es 
preparin per a l'escola pública». Quina d ivers ital ele matisos i reali tzacions hi veu ja 
en I'escola pública ! Aquesta escola que Comeni aconselIa que es re fonn i, en clau de 
d iversi tat i eI 'a[guna cosa més, com ara l'autonomia, que s igui «cada escala, una pe
tila república ... amb unes lIeis c iares>), i alguna cosa més, COIll ara la biblioteca i pot
ser la illlpremta, amb e ls lIibres «CO ITectament editats o ed itadors». 

l a ha sortit e l tema deis !libres en I'escola pública! Vet aqu í una preocupac ió 
que Lockc l l comparteix amb Comeni, aparen tmellt ,'única que comparteix, pero hi 
afegc ix e l seu reali s rne pe!" fer en tusiasmador l 'apre ne ntatge de la lec tura amb lIi 
bres de fauJes, per come nc;ar. Alguna cosa que quan s'aconsegueixi !'escola per a 
tots, tOls, mestres i nens de tates les escales, li haurem d'agrai r, per daJ11 1111t dei s car
te ll s, cartil les i si[· labaris 3mb que e ls alumnes rea ls de les escoles reals «passave n 
la pelegrina» d'aprendre de lIegir, a cops i sang, per arribar a fer Lo peregrinalge 
del vdl pelegrí, duran l més de dos seg les, porta d 'entrada de l 'escola i bo txí de 
molts infants per a la lec tura. 

1, en aguest dialeg que Eumo ens pcrmel anar es tabli nt entre la configuració 
de l 'educac ió públi ca i Catalunya, podem acabar aq ues t període, e l segle XV II I curt , 
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e l que arriba fin s a la presa de la Bastilla, amb la referenc ia al primer Illcst rc de po
ble que va e levar a teoria la seva pdictit:a de to ta una vida e l1 una est:ola de poble: 
Bald iri Re ixac, '2 e l rcctor de Sanl Maní d 'Olle rs, ll1és de cinquanla anys, amb un 
lIibre, dos, d ' in slruccions «pensades cspec ialmcnt per als Illes tres rurals ... a partir 
del convenc imcnt que és poss ibl e in struir Illés bé e n e ls pobles petits i fer-hi un en
senyamcnt més personal itza t que e n les v iles i c iutats, 0 11 en les aules hi ha molls 
alu mnes ... ). Mosscn Ba ldiri vol donar al s minyons «un bon guS! i desig per apren
dre c ie nc ia i virtut». Que tinguin ban gust i desig més que no pas siguill docles. 
Per una educHció, lIuny de la imposició, él través de «I'excrc ic i, lo millor mcSlre ... ». 

Així moslrél com la probitat inhe re nt a la practica, pensada i re pensada, aconsc
gueix tites insospitades de Illodcrnitat en tan ts deIs aspecles de I' cdut:ac ió a I'es
cola com lrac te n les IlIstrucciolls. Bcnaurades comarques de Girona, que han ViSl 
fiorir primerencamen t, ¡ cont inuar ftorint , I'escola de poble, un deis !nodels més 
cntranyablcs de I'escola pública, amb mcSlres com e l de Sanl Maní d'O ll ers, o 
Anton i Balmanya d'Espoll a,l:\ o cls que es tudia Josc p Pallach l 4 i han estat objcc
te de tes i, O e ls que a ra mate ix treballen e n les anornenades zones rura ls, com la 
d' Agullana, i tan tes altres. 

Pero torne m a la nos tra hi storia , a I' acabament de l segle XVI II , lI arg , i arribem 
a aqucll que ha estat anOlll cnal «gil' copcrnica de I'educnc ió», e l g ir que s ignifica 
el canvi de considcrac ió de centre de I' uni ve rs, de centre de I'escola: de la mate i
xa manera que no és e l sol e l que dóna vol les a l va llan! de la Terra , si n6 la Terra 
la que viatj a a l voltan! dc l so!, aix í male ix no és la c ie nc ia, o e l mcstre, e l cent re 
de I' educac ió i de ¡'escola, s inó c lne n, al voltant de l qual g ira ¡'acti vilat i e l CO I1 -

tingut de I'educac ió. «(Cone ixer clnen ... cone ixc r I' home), la primera lasca de l 
mes tre , de I'ed ucador, e ns dir~l Jean-Jacques Roussea u,15 en e l seu Elllili, publ icar 
el 1762,101 i rec lamar-se, en cen a manera, continuador de Loc ke , en e l seny de 
les proposlcS, se ixanta anys després. «COlllenCeu, dones, per es tudia r mi llo r e ls 
a lumnes, perque molt probablement no c ls cone ixeu gens). Són propostes que 
avui en dia fan somriurc a molls, s igui per la seva bonhom ia, sigui per I' in con
fessable l11 enyspreu o peresa que inspiren. Pero per desplegar propostes com aques
ta. aquesl i alt res lIi bres van ser prohibits to l jusI editats, i Jean-Jacqucs Rousseau 
va ha ver de vi me e n di versos ex ilis, i morir e n I'ostracisme acadcmic i polític. 
Ara, el eapgirume nt que e ll s ignifica s' ha fe t irreversible. Capgirava [' escala, e ls 
processos a I'escola, C0111 bcn avia! veurclll e n e ls mode ls de Pes talozzi i Frbbel, 
i després, e n I'aparició de I'anomenada esca la nova, i capgirava I'academi a, I'es
ludi uni ve rsitari de la pedagogia, a bans de ser cOlllen ~al. I és una confirmació 
hislorica que aquesl capg irame nl academic es fo rm ulés, a Ginebra, a l' Ins titul 
Jean-Jacqucs Rousseau. 

] encara cal afegir una all ra dada al gil' copernid l, i I'afcgira Condorcet,16 el 
1791 i 1792, amb les seves Cil/c mefllories, e ls Informes i e l Decret sobre la 
IIlS/mcció Ptíblica, que COIllC I1 ~ ara di ent i cscrivint: 
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ly'm ura i obj ecle de la ¡'Is/mcció pública 

LA SOCl ET .. \"r DEU AL PonLE U\lA INSTRL'CClÓ PÚ BLICA 

l . Com a mitja pero fer real la iguall i.H deis drets 

La instrllcció pLÍb lica és un deure de la sociela\ envers el ciutadall s. Debades hauríem de

claral que els ho rnes tcnen tot s e ls mateixos drets; clebades les ll eis haurien respeClal 

aquest primer princi pi de l'elernaj ustícia, si la dcs igualtat en les faeu l¡als lTIorals impe

dís a la majaría de gaud ir d 'aquesls drets e n lot el seu abasL 

La publ icac ió d 'aq llests te xlOs legals, i les conscqücncies que se ' n deri ven en 
e l conlexl de l canvi revo luc ionari comene;at a Fran c;a e l 1789, i escam pat a rreu de l 
món amb la formulació de is drets de is c iutadan s, és el q ue are rma la irrevcrsibi li 
tal de l gil' cope rni cá . De ret, e ls govcrns e ix its dc la Re vo luc ió rehabilit aren la 
memoria de Ro usseau, i portaren les seves despulles al Pan théo n e l 1794, el ma
te ix any que la Convenció condemnava a mort Condorcet, per massa moderat e n 
cls seu s plantejalll cnts. El gir copernid L que també signifi cava aque ll a revo luci ó 
lambé té les se ves conl rad iccions i peripecies, també es menjava alg lln de is se lls f"i ll s, 
com e[s vc[]s dé lls. Pero en e l cas de l 'educac ió ha vo[gut ser conseqüen t: encara 
av ui dia , les paraules de Rousseau i de Condorccl ressonen amb e l seu manden de 
cone ixe r el nen, lo t nen, i de compli r e l deure púb lic de la se va educac ió per lal que 
sigui ciutada de pIe drc l. 

Són para ules que han ressonat i ressonen entrc Ilosaltres en c ircum st ~lJlci es be n 
d iverses e n e l scglc que ara acabelll; segle que ha conegut l' im puls per la creac ió 
d ' una veri table esco la públ ica, e n e l seu pri me r tere;, que I'ha vist convertir-se en 
escarras d ' una concepció Lotalitária de la socielat, i d'obedienc ia militar, de I' escola, 
que l' ha visl re né ixer en e l tre ball de 1ll 0 1lS Illcstrcs i les aspi racions de bona part 
de la c iuladania, ja cnLrat e[ darrer ten;, que I' ha visl tri olll far fi nallll ent e n les Ile is, 
i aVa ll¡;ar en la realitat . que la veu ara entre les dinc ulta ts i c ls dubtes c!'una re for
ma, dubtes i d ific ultats que no es pod ran ac la ri r s i no és tcn int e n comple aq ue ll s 
princ ipis: conc ixe r e l nen, concixer I' home, e l c iutada, la c iulat, aco mplir e l deure 
d 'educac ió que te nim tots envers tols. 

Perq lle, en aquell a segona me itat de l segle XVI lL , no soIs es re ia un gir coper
nicá, de ce ntre de conslel· lació, e n I'educació, s in ó que es canviava de mode l d' or
bita, de c irc ular a e l·[ipso·idal , i es mullip [i caven les fonts d 'energia. 

La conste l· lac ió educativa apare ixia ja amb dos focus, e l nen i la c iutadania 
un iversa l, i al se u vollant , giranl, la ralllíl ia, l 'esco la i [a soc ietat sencera , amb e ls 
poders públics al be ll mig: la conste l·lació de l' educac i6 pública, en la qual bri lla, 
amb tota la Hum que enl re 1015 [j donem, I'escola pública . 

1 no vo ldria gi rar full d 'aquesl canv i revoluc iona ri , cosmic, e n la conccpc ió de 
l'cducac ió i ]' escola, scnse re ferir-me a un contemporani se u, un primer professor 
uni vers ilar i de pedagogía, Illlma nuel Kant,17 que, encara quc alTlOneSlat pe l rei, a fi 
c ional COI11 e ra a la contemplac ió i crítica de l ce [ de la raó, de les raons, contempla 
I'cs te lada de l' ed ucac ió com un astronolll vocaci onal, i posa serenar acadcm ica en 
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la lec tura de la sev¡¡ carta astral. Deixcu-Ille que l'esmenLi aquí, a la Universitat, amb 
el de tall que li correspon com a primer cntedrati c e n e l nostre campo La lI i((6 s'e ll 
cadena: ( L'cspec ie humana ha d 'anar traien! de dilltrc seu de mica en mica cap ell 
rora tates les d isposicions de la humanilat amb el seu propi esfo n;. Una 'generaci6 
educa I'a ltra ... » Un<llriangulació des de la historia, i una altra des de I ' an tropologia: 
«L' home només po t esdevenir home a través de l' educació ... }) 1 un pronostic pe njal: 
({Pero com que I'cducaci6 per ulla pan e nscnya alguna cosa i per una al u'a la lll bé Ii 
descnvolupa alguna cosa, no podem saber on arriben les seves ap tiluds natural s ... » 

1 una constatació de reC<lJH;a: «No hi ha ni ngú que no s' hag i lrobal dcscmpara l du
rant la se va i nf~lJllCsa i quc c n la scva Illaduresa no s'adoni de quines són les coses 
que li manquen ... » I un opli misme radical , pe ro hUlllil e n la incenesa de la ronnll
lac ió: «Potscr I'educac ió serh cada vegada mi lla r i cada generació fut ura fara un pas 
més cap al pcrreccionament de la humani tat, perq uc darrera de I' educac ió s' hi ama
ga el gran sec rel de la perl"ccc ió de la natura lesa humana ... És mcravellós imagi nar
se que la natura lcsa humana es podra descnvol upar c<lda vegada més i milla r pe r 
causa de l' educaci6 i que aques ta es poc]¡'¡¡ aplicar d ' una manera adequada a 1" hu
manitat . Aixo ens obre la pe rspec ti va d 'una futura especie humana Illés fe li<; ... » Vet 
aquí //n idea/magnífic ... 1 bai xant del cel a la rcaJita! de !' escoJa , ind ica: (No hi fa 
res que nosaltres 110 estem en condic ions de reali tzar-Io ... Pri mcrame nt, la nos tra 
idea ha de ser correc ta , alcshores no sera pas impossible, hi hagi e ls obslaclcs que 
hi hagi ... Un deis princ ipis de I'a rt educatiu que haurie n de te nir e n compte sobre
tal els homes que planifi que n I'educació és que e ls ne ns han de ser educats no so
lamem de cara a I'estat actual de I'espec ie humana, s inó lambé ele cara a un estat fu
tUl' possiblement mil la r, és a dir, d'acorcl amb la idea de la humani tat i ::1mb e l seu 
destí g loba b . I c ns prevé respecte de: « 1. Els pares que només es preocupe n pel pro
grés deI s seu s fill s. 2. Els prínceps que Ic nc n els scus súbdits només per inslrument 
c!'aconseguir e ls seus ohjectius». Perquc: «Els fonamenls d'un projecte educatiu han 
de ser cosmopol itcs». I els dubtes li cO l1lenccn amb I'orqucstració. Qui milla r pOI 0 1'

ganitzar J'escola? No es fi a deIs ri cs ni deis poderosos, ni deIs acadcmics. Pcnsa {(en 
els ex pcrt s més prcc!a rs». 1 qu ina me na cI 'escoIcs? Amb pcllS de plom, el crít ic de 
la ra6 pura i de la raó practica e ns d iu: ( Abans de crear escoles normals primer se 
n' han de crear d'expc ri me ntal s»). J anant alnostre tcma, i no sé pas nmb quina ra6, 
di slingeix enlre «escola pública i escola pri vada, ¡escala complclamcnt pública, que 
uneix les dues coses, la instrucció i In fo rm<lc ió mora !» . Es fa dirícil de sa lvar la 
dislanc ia de dos segles de COlltCX t, pero a \'cgades ens ajuda en Kant , ll1és enlla de 
raoname nts i críliqucs, una sensibi lita t espec ial , poctica, per formular les sevcs CO Il 
cepcions: «Hi ha a la humanilat molts germcns, i la Ilostra lasca consiste ix a desen
volupar d 'una manera proporc ionada les aptituds Ilatura ls, a descobri r la humanitat 
a partir de Is seus gCrJ11ens i n procurar que l ' home acomp le ixi e l seu des tí. .. En 
I'home només hi ha gennens per al bé». 

Vell catcdratic de Kbnisberg que s'avall ((a a la figura poctica deis germcns que 
dormen arreu, que e n e l nos tre seg le ha dcsenvolupat el novel· lista poeta Mauricc 

23 



Drouon, I'autor de Tistou, les po//ces ver/s, el ncn que té el s polzes verds, que no 
es ve uen verds, que nOlllés e l seu meSlre jardiner sap que són verds, i que pot des
ve tlla r les petites lIavo rs , amagadcs i adormides arre u, i so luc iona, amb [a seva 00-
rida, guerres i desastres ... no tots. Kant s' avan<; a a la f-i gura, parlanl deis germe ns 
d 'humanitat q ue hi ha e n e l COI' de lol ne n, de tO I home, presclllanl el mes tre, I'es
cola, [a pedagog ia, al serve i de ['art de descobrir i desve tllar totes les lIavors d ' hu 
manital, i de recone ixer e l color de is pro pi s polzes, per peti l polze t que siguis. 

I són e ls més esgarri ats i petits polzels e ls que rebran prime r e l c ultiu de l cap
girallle nt de I'educac ió, amb c ls mcstres, hartola i jardi ne r, Peslalozzi l 8 i Frobe l,19 
que, e n aque l! centre d ' Europa sacsejat per les campan}'es de Napoleó, van posar 
e ls seus polí'.es a les ferides de guerra i van fer sortir escoles amb nom de pobl e per 
a tOIS e ls infanLs de cada 1I 0c, i pe r a cada nou país. Alla lIun}', a la Universitat de 
Koni sbe rg, e l successor de Kant , Herbart ,20 mirara d ' ordenar iJmb l'ex perimenla
c ió c ie ntírIca tanta experimc ntac ió poctica. Ve iem com se' n surte n. 

El més vell , Pestalozzi, des deis petits C(1ntons que e ncara no són Su'lssa, sinó 
que cSlan subj ec tes a les decis ions de molts i d ive rsos sen}'ars, s' apli ca a e ll ma
tc ix e l mCLOde de [a int t(ieió que rnés tard formu lara, i «guiat pe l seu carac ter hu
lll anitar i pensa q ue e l perfecc ionament de les tecniques de conreu .. milloraria la s i
tuac ió economi ca del poble, a[ mate ix temps que I'ed ucac ió i el treba l[ en contacte 
amb la natura n'elevarien e l nive ll cu ltural i moral ». D' aquí a la creació d ' una es
cola a la propia casa de camp, Ncuhof - el Mas ll ou- , hi va un pas, i ben aviat sc
guc ixen els altres passos, e[ de «la fOflTlac ió de mestres am b la creac ió d ' una escola 
normal o semillari », on treballara amb les Il avors, e ls germens de I'educac ió i e ls 
futurs horto lans, i pl antant , collinl i empe ltant , la crcac ió d ' un insl ilut que «arriba 
a ser formal per una escola d ' ensenyame nt primari i secundari per a nens, una es
cola pe r a nenes, una escala normal per a mestres, i un centre de formació profes
siona[».l tot el que eles de l seu treball a I'escola veu, expe rim ellla, di sc ute ix i lIe
geix, ho cscriu e n Ilibres per a nens, per a pares, per a Illes tres, per a governalll s, 
sense es ta lviar el comentari de cap de is scus fraeassos, ni e l reconeixc ll1c nt , i ap ro 
fi tament, de les se ves mancances, se mpre, pero, a la lIum d ' aque lles esperances 
elesvetll ades de poc, i amb «les meves illlu'lcions, o més be n di t, les me ves opi
nions .. La in strucc ió popular, [a ve ia com un illlme ns ranguissar pe l [I ot del q ua l 
vai g obrir-me . .. un calll í f-in s ... a les fo nts d 'o ll bro[l ava la seva ai gua .. . a partir de 
les quals es pod ia trobar una via de sortida ... per tal de tapar la r01l1 de la mi seri a 
en que ve ia e nfonsar-se e l poble .. Jo, que acabava d 'exp[i car .. les re ivindicac ions 
deis dre ts deIs ciutadans .. tot sol, vaig Ilanc;ar-me a la missió de formar .. Quina mis
sió, la de form ar-los, la de rer desenvolupar aques ts nens, quina miss i ó~ .. Com que 
e m vaig veure obli ga! a fer c [asses als nens, sol i sense mitjan s, va ig aprendrc d'e ll 
senyar molles coses a lhora .. i la idea de fer di bui xa r, escriure i treba ll ar es va anar 
dese nvolupalll per e lla mateixa. La gran ignorancia que tenia ele to t cm rei a e ntre
tenir en cls punts de partenc;a i aixo em va portar I'e xperienci a de I'e [evada far<;a 
in te ri or que s'aconsegueix amb el pe rrecc ionament d' aques ts pun ts .. i va córrer 
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pc lmeu pit la rab ia contra aquc lls que encara d iue n: " El pcrfeccionamclll de l po
ble és només un somni " ... Selllia que les mcves cxperienc ies eren dcc is ives pe r a 
la possibililal de crear la ins trucc ió popul ar sobre unes bases ps icolog iqucs, de po
sar al seu foname nl conc ixcmcnts inlu·I·lius rcals , i d 'ex lirpar la larva buida de " es
plendor superfici al de les para ulcs ... jo vai g poder e nsenyar d'csc riure lot i que no 
sabia d 'escriure corrcclillllelH, i ... la meva ignoranc ia sobre totes aques tes coses va 
ser en gran manera imprescindible per elevar-me a la scnz illesa més gran de lmc
tode d'e nsenya me nt i trobar mitjans pel s qua ls lambé el més inexpcri melllat i el 
més ignoranl pogués arribar a la meta amb c ls seu s ncns»). Una ci lac i6 !larga, que 
senlO com un deme personal i profess ional de fe r, pcrquc aque lla mcravellosa es
cala pública i popular e n la qua l vai g poder c ré ixer cls anys trenta tenia moh, i es 
rec lamava, delllleSlI·e suís , de l scu mctodc intuiliu , COIll ex plicava c lnostrc di rec
tor, Fclix Ma n í Alpcra, de les seves in tu"icions, d 'aque l! sentít de mi ss ió a I'escola 
popular, sostinguda cOlllinuadame nt per les Mi siones Pedagógicas arre u d'Espanya, 
i per l'Escola d 'Estiu a Catalunya. 1 després, vaig saber que, per recuperar aque lla 
es<.:o la que hav ia viSI destruir, ca lia la humililat de tre balla r e n e l fan guissar, e l1 <': il
ra que no e n sabéss im, pero amb rubi n, la noble i <.: rea tiva rabia de Pesla lozzi pe r a 
I'es<.:o la de tots. 

[un deute sentilmés foname nt encara és e l que CI11 scmbl a que lé l'escola po
pu lar, i de poble, alllb UIl deis deixcbles de PcsLalozzi, Fricdrich Fr6bcl, del qual lOLs 
els mestres que treball en de cor a ]'escola de is més petit s, en un model o a ltre de 
jardí d'infanls, són dc ixcbles, encara que no ha sapi gue n. Frbbc l delineix e l jardí 
d' infallls i la se va lasca com: «Una ins tiluc ió per a l'ocupac ió, el j oc i I'a tenc ió 
deIs infants ... una instituc ió per a la fOrlnac ió d 'educadors i educadores ... aques tes 
dues inslitucions, cada una per separat i ta tes clues conjulllumc nl , ro rmar ien un to l 
íntimament unil soLa e l nom dejardí d ' inl"a ncia». 1 COJ11 que aquesta atcnc ió deis in 
fanl s « 11 0 s' ha de limitar a pocs ne ns ni tampoc als Il ens de cen s cercles de les so
cietats burgcscs, s inó que s' ha d 'cs te ndrc a la tO la litat dc la humJ nil al nai xe nl , 
aqucsta atenc ió ha de ser, per tant, t:ullbé gene ral.. .», i «el més e rectiu és ... que en 
els pobles pelils on el nombre dc nens que e ncara 11 0 han complen sis anys és una 
mitjani:t de ci nquan1a, que es reune ixin 101S e ls nens de l ]Jab le e n un úni c jardí 
d'i nfancia)}. El jard í d 'i nfa nc ia ha de ser una «instituc ió mode!>}, no ({una inslitu
<.: ió prcscriptiva , quc legis li , impcrati va», ha de ser «u na in stituei6 exempl ar per 
dese ll volupar to la la di vc rsÍtat , que cx igeix la realit¿ac ió i que sorgeix d ' un a uni 
tal , de I'esscnc ia de I'educació ... Una ins ti 1uc ió 1110dc lica ... benefacto ra per a tO! e l 
país »). I sOl11ni anl , profetitzava: «En la rca li tzac ió d'aques ta idea, hi hauria de par
ti cipar lotholll , go\'erns i munic ipis, ciutat:; i ruralia, c iutadans i pagesos, cOlllercian ls 
i trcballadors; una obra ai xí, que be nefic ia tOlho l11 i que serve ix a lOtholll , ha de ser 
realitzada i c reada <:lmb [a pani cipac ió de 10thol11»). Frobcl va veurc rcalilza r jar
dins d'infants en lllo lts poblcs, i eSlcndre's un 11l0viment c iutacla a fa vor d 'e ll s. 

També els va veure prohi bir, com a d ifusors de l'a te is1l1e i e l sociali srne, poc 
aban s de morir e l 1852. 
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La c itrl de Frobel és lI arga pe r a una lIi0;:6 com aquesta, pero cree que es ta mol! 
justificada pe l se u contingut i pc [ pape r q ue en e l Illovi ment de rcnovació pedagb
gica de diversos pa'l'sos europe us ha tingut, i té, I'escola de la primera infanc ia, com 
a rece rca de qualitat pedagogica, i com a reivind icaci6 social en e l marc de la con
cepció d ' una cclucac ió i una escola públiqucs. 

Aq uesl cla rrer ex trelll queda prou ciar entre nosa ltres <1mb el movi rnent e n
capr.; alat per anligucs guardcrics cap a la consecució de la qual it31, que ha re! can
vial' el ve ll 11 01ll de c011l1otaelons ass istcncials pel" ílgafar el nom i el Ill odel de lIars 
ojardins d 'inf3nts i escoles brcssol. En In meva historia personal hi ha, per exelll 
pie, e l fe! d' havcr cOlllribu"lL a la l'undac i6, ['<lny 1965, del jardí d ' infa nls adossat a 
la parroquia de Santa Oliva, amb un nom csco llit il·lusionadamenl pe ls pares, i unes 
Illeslresjoves de l poble, formades damuntl a practica, i arri bant amb e lla afer els es
tudi s acadcmics i a obtenir la tiwlac ió amb plans expcrimellla ls i especials prou co
neguts en aquesta univcrsi tat, fórmules que el mate ix moviment ha aconsegui t, més 
enlla de cada caso El mateix c urs, unes fUlurcs mestrcs, tornant de veure' n al kib 
bufl. Ovir d ' lsrae l, creaven a Barcelona la primera llar d' infants d 'aqucsl nom o Més 
de Irenta anys després, llar ijardí conlinucn en la pcripecia de rer més fe li<ros i cons
c ienls e ls seu s nClls i ncncs i més conscients i felir.;os e[s seus pares i mares, i han en
cap<;alat la prolil"e rac ió de is respectius mode ls, rura l i urba - prop de trcnta al 
Pcncdcs, més de trenta a Barcelona-, d'escola per als més pctits, COIll a pc<ra im
portant del planlejament i el planejament eI 'escola pública. II ' una i I'altra són esco\cs 
pú bliques, Illunic ipals. La de Barcelona espe ra que I'apl icac ió de la nova Carta 
Municipal permcti la ges ti ó compartida entre les dues administrac ions, j la de Santa 
O li va és e l primer jardí eI'infanls municipal que s' ha in tegral al nou cd ific i de I'es
cola pública del pob[e fe nt la gestió compartida abans que la Ile lra o fi cia l ho d igui. 

La Iletra ofi cial de diverses lIeis d 'i mplantélci6 i reforma de I'escola, que ja 
apare ixie n e l segle passat. Respecte d'e lles, Hc rbart ,20 e l successor ele Kant a la 
Uni versitat de Kbnisbc rg, i conc ixedor de I'escola de Pesla lozzi, dcsprés de dedi
car 347 punts german iCClmcn t ordenals él esbossar un curs de pedagogía , cone lou e n 
el darrer, el 348, que: «En les re formes gencra ls, pero, no sois s' hauria de tole rar 
una gran riquesa de formes d 'organització esco lar, si nó que s' hi hauria d 'aspiran>. 
En els pa'isos més celltral is tes, e l c[a111 res~ona va en el deser\. .la ho veurcm, pero 

aban s acabe111 amb e l seg le XIX. 

El brou de c ultiu elc l scgle XIX té c[clllcnts que en Ulllerare lll saltmll-nos e ls [í
l11it s posats a la documen tació, pe rquc ens scmbla impresc ind ib le, de mínim rigor 
cie ntífic, fe r refe rencia al feix, als fe ixos de críti ca e nvers la socictat i cnvers les i n s~ 

tituc ions sorgides del capg iralnelll revolucionari franees, e ntre e lles I'escola, a me
sura que s'3n3vell plasmanl en els dive rsos pa"ISOS, i apareixie l1 e ls ele lTlellts de l ca
pitali smc i e l seu Es tal anomenat [iberal. i c l ~ seus aparc ll s, que com él ta l també ha 
pogut ser considerada ¡'cscola. 

Des de mitjan segle XIX, pcnsalllents com c ls de Marx i a[tres , donant c urs als 
corrcnls del soc iali sllle i e l comunislllc , e lmov imcn t !libertari , amb les se ves for-
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lllul ac io ll S més o mcnys de finides e n I' anarqui slll c, e l coopcrati visl1le O e l s indi 
ca li sme, sotraguejaven Europa i posave l1 e n q lles li ó e l nOll apare 1l esco lar, es pe
c ia lme nt e l conslruú a Fra n((a, 0 11 f'écofe publique, i ¡air/ue. pro fu sa me nl es
campada i foname nt impla lllada des de I'adminis lració central, no cont ri bu'¡'a a mb 
gaire ex it a re bai xar les d ife re ncies socia ls, i, to t i haver bandej at e l model d 'es
cola inc ulcadora de is o rdes re li g iosos, e ra ac usada de subs titu ir la re li g ió per una 
inculcac ió política, de conformisme amb I'es tat liberal, que les concepc ions aba ns 
cSlllclllades rebutjave ll . Aquí, només podc lll in ventariar I' interrogan! qu e susc i
ta la possibl e degene rac i6 deis ideal s re vo luc ionari s e n la sev '-l aplicac ió, pe ro c ls 
inlerrogants respec te de la desvi ac ió de l 'e5cola de l se u objec tiu dc sati s racc ió 
del d rc l a I'cducació e n pla d' igual tat han de ser ana litzats i han de te nír res pos
ta positi va s i és que I'educac ió ha de ser un bé públic, que arribi a tols e ls infalHs. 

Es traCla d 'i nte rrogants posats per qua tre a utors tradu'lls en la col·lecció a la 
qual ens cenyim : Spencer,21 To lslOi,22 Durkhe im2.l i FelTer i GU~lrdi a,24 pe r ordrc CrQ

nologic d 'aparició, no pas de desaparició, e n escena, que cns pennetran si tuar el brou 
de cultiu de I'an ome ll ada esca la nova que immcdiatament apare ixc ra com a nou 
rn odel pedagogic. QU<ltrc aut ors, dos nascuts a la prime ra meital de l XIX, i dos a la 
segona, i que arriben a ls primcrs an ys de l XX, pero que ja han mort, acabada la guer
ra del 19 14- 18, IOl i que ajuclaran i ve uran l' inic i de l mov ime lll de I'cscola nova, 
que a Europa i a Nord-amcrica s ituarem més c n<;a dc 1880, i, pe l que fa a ls pla n
tcjaments, no a les reali tzacions, de rcgcne rac i6 de la socictat a través de ]'educa
ció. a Espanya s' hauria de datar al vo ltan t de I'acc ió de la Ins tituc ión Libre de 
Ell señanza ,25 fund ada e l 1876. Tots Ires ini cis propic ien el de Catalun ya, a mb [a fi 
la ele 1898, pero també íl mb e l rere fo lls socia l que es mostr'a e l 1888. 

Brcument , e ls quatrc autors abans eSlllcntats hi van apon ar, prepara nI clte rreny 
amb més o me ny5 ex it , la vive nc ia de l problema de I'ed ucació a ls respectius pa·l
so~ i en una pe rspecti va mundial. 

Spe ncer, des de l' Ang laterr(l p lagada d 'escoles de di ve rses esglés ics, ordc na
des pcls munic ipis ¡ comta ts, i pl/blic sc/¡oo/.~· pri vades, veu I'educació CO I11 I'cle
Illcnt dcfinidor de I' evoluc ió de I'especie hu mana, amb els vessants de l'educac i6 
física, moral i in tc l·lec tual, i sent I'alracció pe r un a o rdcnac ió global, pero trcmo
la i ens fa tre molar davant la ¡-¡ gura de l' Es tat orde nador, poss iblemellt opresso r. 

Tolsto i, des de la ve ll a i es timada mare Rússia, madrast ra en la 1l1anca cI 'ec\u
cació de la majoria de is se ll s (1 11 5, i també e n I'educac ió de la minoria, posa I'amor 
a I'i nfant i a la c ie nc ia, la c ie nc ia i les c ie nc ies de la vida, a la base de la gencfac ió 
i regcnerac ió de I'cscola que e l seu gran país nccessita: alllo r de lmestre i lI ibe rtat 
dc I' infa nt , complcll1entant -se. Els seus tex tos per a grans i petits, poet ics ta ts, se
ran Illolts anys font de comprensió humana, pe r damullt de tanta incompre nsió com 
dcsprés es genera en e l 1116n, al vo llan t de Rúss ia, i dins ele Rússia . 

Durkheilll , e l soc io leg rormat a [' Escala Normal Superior de París, la in stitu
ció acadcmica fa r de la pedagogia del nou rcg im , on coin cidí amb Jean Jaurés, e l 
mani r de I' escola pública fra ncesa . Durkheim perfila pos iti varne lll l' intercs de la 
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sociClal en l'cducac i6, i I'obligació de I' Es tat, amb c llím ils ben marcalS, e n la se
va garantia, donada a Fran~a a través de !' escola pública. Moltes obligacions més 
té l'Esta t, e ntre c lles la d ' asscgurar a ls c iutadans lél vida e n pau , Durkhe im moridi 
un any després de la !lla r! de l seu 1111 a l fro llt , quan encara no ha acabal la gue rra 
de l catorle, 

Abans haura mor! e ll ulla cruent guerrn ideologica el més jove deis quatre au
tors, Ferre r i G uardia - m 'agradaria que tots pog uéssim dir e l nos tre FeITer i 
Guard ia-. Una guerra que ell també va viure CO Ill a guerra d 'escola quan va morir 
amb e l crit de «iViva la Escue la Moderna!)), .I a ho sabem, Ferrer i Guardia penanyia 
al corrent de I' anarqui smc, e l corrent crític conlra cl modcl (l' es tat centra l fran ces, o 
rus , que lenia a Espanya una formulaci6 degradada i degradadora de la soc ietal , i que 
donava <.:o m a <.:onscqiicncia I'escola públi ca més rctrograda, I Ferrer prcte nia , a tra
vés d'una escola privada alternati va. l'Escola Moderna, pe ro amb més vocació d 'es
cola pública que la se va contemporania , <.:ont ribuir a l capgiralllelll de la socielal, més 
e nml ele l'Esta r. Una ulopia que li <':os lar ia la vida en aq ue lla Espanya i aq ues ta 
Cata lunya, no sense haver deixat, pero, un model eI'escola amb moltes de les flbrcs 
pedagogiqucs que ben av ial es comem;arien a teixi r a la 1l1aleixa Illuntanya de MontjuYc 
on va ser afu sellat , ¡ que dccades més tard retornaricn amb el nom el ' Escola Popular 
i d'Escola Moderna, que CclcSlí Fre inet difongué indisti ntalllclll a parli r ele I'escola 
pública, passada a cooperativa, de poblc, francesa, 101 asslIll1i ntla crítica ele I'escola 
burgesa reta per Ferrer i Guardia , a la recerca, 10ls dos, del d ifíc il equ ilibri de la con
cepció eI 'escola lai ca, pero no lighl, no nculra, s in6 viva, al sc rve i de l poble. 

Encara ara l'e5<.:0 Ia pública deIs diversos pa'¡'sos té problelll cs e ntre la forma
c ió re li giosa i la impar/ieiá de I'assigllafllra de religió, que així s'ha arribal a for
mu lar el desig d 'alguna csg lés ia. T no parlclTl del problema de l' escola privada, mar
cada per opc io ll s ideo logiqucs, i, vu lgucs no vul gues, pe r ni vc ll i c las5cs soc ial s, 
Aques t és un lema e n<.:ara no reso lt e ntre nosaltres, i la fi gura de Ferre r i Guardia 
e ncara és pedra d 'escandol per a alguns, Illassa, quan, paradoxalmenl , avui es re
clama des de ¡'escola púb lica, Aquesta és una ferida que pOlSe r la Universiuu, amb 
els scus recursos de comprensió, hauria d ' ajudar a tancar. 

Torncm ara al come n<¡allle nl de l segle xx, el seg le marca! per la Illundial itza
c ió de la gue rra i pels passos ell la inte rnac iona litzaci6 de la pau, de la polít ica, i 
e n tan ls altres camps de la vida humana, entre e lls, l' edueaci6, que han perfila! re
la<.: ions i instituc ions internacional s. 

Ara e ns toca parlar de l gran can vi que protagonilzaren mestres, psicolegs i pc
dagogs i soc iolegs, ja al comen~amcnt de l segle xx Ilarg, per donar resposta a tants 
inlcrrogants plantejats, La resposta e n pcdagog ia la dóna I'escola nova, UIl Illov i
me nt nascul de la rclac ió e ntre unes esco les, amb la formulac ió c\ ' UIlS punts dcfi -
11 idors, ja superats, amb la constiluci6 el ' una assoc iac ió internac ional , ja ob l idada , 
pero que ha superat e ls seus planlejamcnls en le::; escoles i e ls papcrs cOllcrc ts, per 
entrar e n e l nuc li central de l corrent de I'esco la pública amb e l seu plantejament de 
fans d'escola bona pc r a lols, 

28 



COlllelH;ava amb la rea li tzac ió d' unes peti tes escoles per a pocs, amb I'objec
tiu de trobar camins d 'educació, que a ixo és la pedagogia, que poguess in ser bo
lles per a to ts. Unes escoles 0 11 es treballari a en ed ucac ió com en un laboratori, pcr 
experiment ar CIl la práctica c ls prin cipi s de la bondat uni versal de I'cd ucac ió, j a 
I'onnulats per un s i a lt res, poc ticame nt , prorctieamclll , fil osofieame nt , dramatica
ment, polít icament , més O mcnys, scgons qui par lés. 1 aques tes escoles noves mi
raran d 'ex peri mentar-ho tot, a partir de la capaci tat d ' activ itat de I'i ll fa nt , lot tipus 
d'aetiv itat: manual , intel·lec tual , imaginativa, d 'exprcss ió, de cOlllunicac ió, lúdi 
ca, de ¡reba ll , una ae ti vita t per desenvolu par segons les sol·li cituel s de lllled i natu
ral i soc ia l, i 41mb I' objec till de fe r el ncn autonolll i capac; de co l·laborar en e l joco 
e l concixemelll i e ltrcball , e n la vida. 

L'escola nova , CO Ill se I' anomenava e n e l seu na ixcment , I'escola activa, com 
se I'ha anomenat després, a mesura que passaven e ls anys, rc l'o rc;ant e l seu ead\c
ler constilLl lill inlerll , i di sli ngi nt - Ia de In pass iva esco la tradi c ional i e l neguit pe r 
fe r-Ia , apa rcix arre u: als pctits cantons de Su'¡'ssa, als pcnsionats anglesos, a ls su
burbis de Roma, a la Uni versi tat de Chicago, i d 'arreu es mOllen c ls seus vcn ts i d is
persen les sevcs lI avors, i troben terrenys q uc les espera ven, pa'lsos on es maldava 
per aconseguir una bona escala per a 1Ot5, una vcritablc escola públ ica, to ts c ls evo
lucionats dCl11ocr~l1i ca1lle nt , O terrenys assedegats eI 'aques ta escala, COIll c ls prepa
rats per la Insti tuc ión Libre de Enseñanza, com c ls traspassats pe r la re naixcnr;a 
cultural, socia l ¡pol ítica , i treballats per Illes tres de poble i de ci utal , a Cala lunya. 

Uns pa'lsos comprovaven e n la impl41n lélc ió del s istema cducatiu , i a ltres ho in
tuYe n en les mancances d 'aquesta im plantilc ió, que e l nou plan tejamen t universal 
de I'educació no es realilza Hlllb la mera prolifcració de lm odel tradic iona l d 'es<.:o
la als pob les, amb la magnilkació de I'cscola-cascrna a la c iutat, escoles d 'ense
nyament imposat, examens i fracas, se leccionadors. Ca lia, e n rea litat , converti r les 
grans concepcions de Pi ntó a Rousseau, Condor<.:ct o Kan t, dins lO tes les escoles, 
no només en aq uell a me na dc minicledes, elsjardills d 'i nfants, que només els 50111-

niadors pod ien oferir, i e ncara , tan sois als ne ns més pctit s, Aques t n Oll mode l d'cs
cola és e l que cOl11e nr;ava a oferir I'escola nova, I'escola ac ti va , i c uriosament , a par
tir deis nens Illés pelits. 

L'escola ac tiva, amb tOles les aportacions que histo ricamem se li han fel i fa
ran, pero basada sempre e n e l desenvolupamcnl ele " acliv itat del ne n, és e l model 
d'es<.:o la que hCIll vist es te ndre's i arre lar arrcu, i profundame nt , d iria, i vull dir que 
irrcvcrsiblement, pe rquc encara que hCIll hagul de conc ixcr-nc la revers ió al nos
tre país. hem pogut treballar e n la scva reposic ió, i fins a arri bar a creme que e ntre 
el model d'escola pública i e l d 'escola acti va s' ha eSlable rt una correspondencia 
biunívoca: quc I' escola activa té la se va ple na rea lització e n , 'escola pública, que 
r esco la pública té la seva plena realització cn I'escola ac ti va. I que aixo e ra , és, in
discut ible, encara que s' hagi d 'aconseguir di sc utint moh, no d isc ursejant, i treba
lIant encara més, i que aixo e ra inevitable a la ti , encara que hagi calgut fins i tol 
lIuiLar políticamc nt per aconscguir-ho. 
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Pe r acabar, Goneguem el repartiment d'ac tors, so ta aquesta Hum , de I'aventu
ra de I'escola públíca cntre nasa l tres, i arreu, e n aqucst scglc. Faré només d'apun
tador d'aqucsta obra repartida e n tres ac tes, amb els au lOrs pedagc)gics form ant tres 
conj unts de promoc io lls, saltant de I' una a I'altra a vegades, amb el malabari sme 
propi de la pedagogía, i amb tall s, aparts, aven~os i retrocessos propis de cada 
país, pero amb c lara tendenc ia a confluir en un final, espero que re li ~. 1 miraré de 
s ituar e l dia leg de I'esco la cata lana amb la d'a ltres pa"isos, i les se ves aponacíons 
a la concepció d'escola públ ica . 

La concepc ió i la practi ca de I'escola nova e ns apareixen a la bibliograr-ia vi
galana amb e ls nOIllS de Dewey,26 Montessori,27 Decroly,28 Claparede,29 Férriere,30 
\x"'aJlon,J I Frei netJ2 i Piagel.J] ordenats eronologicament , encara que com a apun
tador diré que, e ntre I'o rd re d'aparició i e l d'estada en esce na, hi ha ce rtes di
ferencies; que e ls dos primers, Dewey i Montessori, infhú"re n molt direc tamcnt e n 
el segon ac te, e n el qual actuaren de pi e també els tres darrers, \Va ll on, Freinet i 
Piaget, i que la innuc llc ia de tots l 'hem de notar i reco ne ixe r fins avui dia, i con
cretamen! a Catal unya. 

Perque I'acte que comenyava amo el seglc, la nos tra co mpanyi a hi posa va ac
tors, Illodestamenl abillats, pero d'ull gran tremp pedagogic, e l que dóna e lt reball 
directe en la transformac ió de la propia esco la. Repassem-ne la bibliografia es
mcntada, amb algun ex tra convcn ient, entre e ls noms, donats pel mateix ordre cro
nologic, pero desordenats a I'escena, alguns per 1llcsqu ineses ele repartiment , i la 
majaria per una gucrra c ivil . Són Rosa Sensat, l oan Bardina, Eugeni d'Ors, Manuel 
Ain aud , l oaqu im Xirau, Alexandre Ga lí, Artur Martorell, Pe re Rosse ll ó i l osep 
Mal lart, la rn ajoria amb un lIibrc publi ca t a la col·lecc ió d'Eumo, a lguns agrupats 
allí amb el tíLOI de L'esco/a l/ova catalal/a 1900-1939, el 1992, i que recomanaria 
als interessms de lIegír i de seguir-ne les pi stes donudes, al cos tat de la gran obra 
hislo ri ca d ' Alexandre Galí. 

¿Cal remarcar com és d'apassionant e l coneixemenl d ' una obra, amb el eli a leg 
e ntre actors forans i ac tors del propi planter, com cls que hem eSllle ntat , parlant di
verses llengües i e lmateix Il enguatge, de la nova pedagogia, dc ]'escola nova o ac
ti va, pel" I'escola pública? Saber COllllreballare n, viatja re n perd iversos pa·isos i e n 
convidaren c ls mi ll ors mestres, com Il eg iren e n diverses llengües, pero tols parl ant 
la de ]'escola nova i e ls seu s vi us i cre ixe ll ts dia1cctcs, i com es rc unircn els mes
tres a les esco les d 'est iu, parlant-Ios to ts en catala. 

Com cs veu apare ixer e l Ill ovi ment de renovació autoctoll, amb alguna pclita 
escola, l'[scola de Mestres de l oan Bardina - un meslre be n malaguan yal- , i 
l' Assoc iac ió Prot ectora de l'Ensenyan~a Catalana, unint indissolublcmcnt la recu
peració de la lle ng ua i la qua lit at de I'escola. 

Quanlcs relacions es veue n es tablir en tre els nostres j oves mes tres, Ll orcn~ 
l ou, Rosa Sensat, Pau Vila i el dan-lac» de G inebra, la capital pedagogica d'[uropa 
on Claparede de ia a Alexandre Galí: «Vous vé ncz régardc r», reGollcixent e l nivel l 

de quali tat pedagogica, atesa i encap~alada pcr e ll en el mov imcnt de renovac ió 
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pcdagbgica cala la, creador de lmodel d 'escol a públi ca catalana lIavors. Aixb pas
saya a G inebra, on es creava e l primer Buró In ternac ional d'Educac ió a les mate i
xes ribes de l Léman a ¡'encanlc ri de l qua l e ls nord-amcricans havicn volgul arrc
cerar la Sacieta! de Nac ions. 

Quin cncéln lc ri , també, el d ' Eladi HOllls i de Palall Ve ra a Chicago, on cone i
xeran I'obra de Dcwey, i especialment I'Escola de Mestres, I 'Escala Experim ental 
i l'Escol a d' Estill de la seva uni vers itat, i les moderncs cditarials de textos escolars. 

r quina re lac ió, la més positi va enlre Calalllllya i Madrid, I'es tab lerta perso
naJmcnt i pro rcssia nalm ent e ntre el Ill ovimc nt pedagog ic calaJa i la Instituc ión 
Libre de Enseñanza. 

Com es ve u avan¡;ar e n responsabilitall ' Aj llntamc nt de Barce lona, fomentant 
aques tes relac ions i creant les propies ins tituc ions amb meslres com Joan Bardina, 
l' aUlor del Pressupost Extraordinari , Manuel Ainaud , e l Gat amb BOles del Patronal 
Escolar, Anur Manare ll , impul sor i de fe nsor de I' eseola munic ipa l. 

1 com comcll\a a dibui xar-se e l mode l de s islem a educatiu cala la, amb una 
Mancomunitat se ll se compclcnc ies, pero amb tones de rea li sme i de vis ió de fUlur, 
pe r crea r l'Escola de l Treba!l , i deIs treba ll s de dive rsos lipus, c ls eSludi s norma! s, 
!' Escola de Bibliolecaries, i pOlenc iar i d irondrc-ho 101 amb la primera re vista (I'al 
tura pcdagogica i les escales eI 'estiu. 

Quan, passat e l primer trango l d'una elictadura militar. la Gcne ralita t de 
Cata!unya pagué rccollir ta ta aque lla he renc ia, en c inc anys de pau, i <1mb e l rere
fons eI ' una repúb li ca, on e ls homes de la fn stituc ión gestionaren !' educac ió, la co
lIita de I'escola nova pe r a I'escola públicn a Catalunya conformavaja un modcl de 
sistema educat i u: 

- parvulari s Montcssori i Decroly 
- esco les primaries munic ipals él I' aire Jliure i grups escolars de l Patronal 
- a ltrcs serveis Illunici puls, C0111 biblioteq ucs i cololli cs escolars, jardins, etc. 
- e lmode l d' ins li tul -escola, de l pmvula ri a les pon es de la uni vcrsitat 
- la nova escola normal 
- 1' Escola del Tre ball assolint la categoria d ' uni vcrsitat induslrial 
- la Uni vcrsitat Autonoma de Barcelona 
- e l movilllcnl de la Fcderació de Mcstrcs Naci onals de Cata lunya 
- 1' Assoc iac ió Protec tora, produim e ls millors manua ls escolars 

L'esco la nova infoncnt I'esco la pública va resistir la guerra , amb e l Conse ll 
d ' Escola Nova Unificada, pero no podia res is ti r una de rrota de la democ racia i les 
sc ves in sliluc io ll s , dei s seus actors rn és irnpo rtants i debil s, e ls mcs tres. Josep 
Gonzá lcz-Agápi to i Sa lomó Marques han fe t c ie nLÍficament la pielosa lasca dc do
nar-los sepultura, de buscar-los casliga ts, 1110 1'15 o ex iliats, de deixar con stanc ia 
de l se u nomo L' an y 1998, amb ocasió del celllenari delnaixelllc nt d ' Ángels Garriga, 
la meva mare, i 111estra , he hagut de tornar a pensar ell que hi hagué dcssOla lants 
noms de mestre , i voldria posar al seu cos tal e l nom d ' An icet Villar, compan y seu 
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i da rrer mestre l1leu al Grup Escolar Pe re Vil a, ¡'autor de Terra ¡ ál/ima, i c l nom 
d ' Herminio Almcndros, I' inspector man xcc casal amb una Ilc idatana, autor de 
Pueblos y leyel/das, i introductor de la imprcmla i de Fre inc t a I'escola de 
Catalunya. 1 el nom de Josep Esta le lla, creador de l ' [nstitul-Escola, que no pogué 
resis tir la pena de vcure' l e n perill de bombarde ig i morí e l 1938, i e l 110111 

d ' AngcJcta Fc rre r, mOrla més de c inqualllí.l anys després, pe ro amb l'a i al COI' de 
I'educació, fibla11l encara. 

Voldria , amb aquests nOIllS i rccords de mestres del primer aC le, pensar i fe r 
pensar en e l so rrime llt que causa la perdua d'aquell model d'escola, per valorar mi-
1I0r la ror~a quc clonarcn a I'impul s per a la seva recuperació. COlllenr;ava un sc
gon ac le de I' obra, que 111011S de nosalt res hem interpretat ja aquí, des de les res
pecli ves prolllocions. Imatgcs, records i personalges del pr imer acte van ajudar a 
rer e ll librct de l segon, inic ialment representat en clandestinila! , en abscncia de de
mocracia, pcro obrinl-se pas inde rectiblclllcnt. 

1 siluem-Io en e l gran escenari de l m6n, on també indcfcc tibl ement es repre
senten i interpre ten ara les grans obres, COI11 ho és la de I'cducac ió. També a rora 
calia encaixar una pos tg ucrra mundi a l, i una gue rra anomenada freela , que posa a 
prova la nOV<1 organitzac i6 mundial de les Nacioll s Unides, i una guerra ideo l6gi
ca que Imuria afectal molt I1cgati vamenl també e l món ele I'cducació si no hagués 
eSla! pel rca lisme que aporta va la Uncsco amb e l coneixemcnt de com eSlava I' es
cola almón, a ls di versos nlons com se' ls comenr;á a anOJ1lenar. El primer, modes
tia a part , e l nos tre, el món occidental , amb rórmules magiques d 'educac i6 que selll 
blaven Irol1lollar; e l segon món, el deis di versos soc ialismes, amb rónnules dubtoses 
d 'educació, pero que posaven e l primcr home a I'espai; e llercer, e ls tercers mOIl S, 
més an lics o més nous que e ls nitres, alllb les se ves riqueses tradicionals i les se
vcs pobrcses materi a ls, tates direrenlS, pero configurant el que J-I cllell Penn ellS re
corda que és e lmón majoritari . 

Comen~ava un nou aCle, de primer només amb dia leg de gestos a I' interior de 
Calalunya, després CO lll e l1~allt-sc a obrir a ¡'ex te rior. Ve ll s noms d'aquí i d 'alla re
trobaven la vcu, cncara que aqu í era veu ba ixa, amb una reverenc ia pe r l'ordre d'e
dat: Alexandrc Galí, Pau Vila, Artur Martore ll , Angele la Fe rrer, i de fora encara la 
fon;¡ a de Dewey, Montessori, Frei ne t, Wall on, en vell s te,xtos o edic ions foranes, 
q ue trobelll a les bibli otequ es de is lllcs tres, íin s ben entrats e ls c illquanla. I als sei
xanla, les primeres cx plosions de textos en frallces i en cata la, a rnés de is caste
lI ans de Mex ic o l' Argentina. Eumo n' ha traduH un petit pero signincatiu mOSlra
ri , e ls d' A. S. Ne ill ,46 bcn enlla en e l corrent del no direct iv is llle; Vi gOlski ,47 ben 
cn~a en e l de l con s truc ti v i sme~ Anna Frcud ,48 ell la psicoana lis i de l' infanl ; Bogdan 
Suc hodolski ,49 explicador de la pedagogia marxi sta; i Paul o Fre ire50 i Loren zo 
Milani,5J que m'agradaria silllar junt s en la pedagogia de I'alliberamcnt que pot 
lrobar-se en te rcers i quarts mons, e ls subproducles de l primer. 

No era senzil1 ni fac il , amb un re refons tan divers i vagarós, i les pil es de les 
propics runes a l' escena, elllprendre e l treball per la rccuperac ió pedagogica de l' es-
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cola, cOl1lcfl(;ant pcr unes propies petites escoles els anys c inquallla i acoblanl-nos 
en I'experie nc ia de fonnació de mestres de Rosa Sensat a l be ll mig de is anys sei
xanta. Se n' ha parla t prou í Ilomés vo ldría dei xar tres cOllstflllc ics, la deis nOllls deis 
seus inic iadors i a lgu ns primcrs mcmbrcs. la d 'un caracter específk de la .f"ol111 ac ió 
de lllcst re que s' hi reia, i la de la deri vació del trcba ll dc rcnovació pedagogica cap 
a la fo nnació de la nova escola pública. 

Primer. Els 11 0 111 S de M. Antonia Canals , M. Teresa Cod ina, Jord i Cots, Pere 
Darder, Enrie L1ueh,jo rnale ixa i Anna M. Roig, per ordre all"abcti c, que si fos pel 
cronol?)gic jo se ria la més gran i en Pe re, e l més jovc. Encara cns sentim jovcs. 
Po[scr en l'avelllUra cOllluna hi havia ront dejove ntul. Mésjovcs són c ls que illl
l11 ed iatamclll s' incorporaren a «aque lla casa», CO lllc1l 9an l per Joan SoJa , c ln oslre 
i actual lllcs trc de IIcngua catalana, que encapyalava una Il ista genc ra l, !larga, am
pla ¡profunda . 

Potser es pode n cOlllprendre aques ts adjectius amb e l nOI11 de quatre companys 
que ens han deixa l: Biel Dalmau, Joaq uim Franch, Oriol Martore ll i Maria Rúbies. 
Aquí també esme ntaré e l nom de is més vc lls e ntre e ls reealats a «aquesta casa» de 
l'Au lonoma. majoritariame nl enlrats per l'Escola de Mcstrcs Sant Cugat, perque 
vosa ltres maleixos jutgeu la seva unitat i divc rsitat : él Jll és de les tres doctores que 
m'anunciaren aq ucst Irasbals d'avui, Carllle Ángel , Pi lar Be ncjam , Montscrrat 
Casas, i elmuteix Pe re Dardcr, hi re1robo Adolf Almató, Rosa eafri ó, JélUJ11e Cela, 
MOlllserrat Corre ig, Pilar Fi gueras, L1uís L6pcz del Castill o, Josep M. Masj uan, 
Ángels Prats i Carme Tomas. 

I hi han pnssat les prilllcres promocions de més gran s dc vin t-i-cinc anys i del 
Pla Especia! per a mestres d'Educació Inrantil, capilanejades per Ire ne Balaguer. No 
eS lllenlo e ls més joves, pc rquc amb cls mcm;ionats n' hi ha prou pe r justificar cJs ad
jeclius aplicals a la Ili sta - llarga, ampla i pro funda-, e n e l nombre, la diversitat i la 
quali tat, i afcgi ri a, e n la bonhomia i la «bonhulll oria». 

Voldria , pe ro, rcmarcar que en la lIista de 10ts aquesls 1101115, e n ¡' aureola im
mensa de les escoles d 'es tiu , hi ha la prova de COI11 e n c ls anys sei xan la anorava la 
sel, I'assedcgame nt , de la renovac ió pcdagogica, I' úni c que pOI j ustifkar una res
posta CO I11 aquella aUlla pro posta tan s imple com la que es fe ia des de Rosa Sensal. 

I aq uí e lllrem a l segon pun!: e l caracter de la seva J"onnac ió de I11 cstrcs. No es 
basava ta n1 e n la rclació profcssor-alumne, CO Ill en la invitac ió a un trcball conjun l 
de renovació. L·cscola d ' esti u ¡ el nucli deis cursos d ' hi vc rn pcrmetere n la pro li 
fe ració d 'cscoles be n di verses i e n barr is ¡ poblac ions ben di vc rses, alltocoord inant
se i dotallt -sc d ' ulls pr inc ipis de canvi i de conti nuÜHI, de contil1L1"itat i dc canvi, en 
cij a ve ll correnl de I'escola nova o ac ti va, de la valoració de l g ru p-cl assc, de I'e
quip de Il1cs lres, de la importancia de la col·laborac i6 efcctiva entre pares i escola . 
I e n la mi:lle ixa d i[,a l11ica hem de situar la constilució d ' lIna constel·lació ele lll ovi
menls de re novac ió pedagog ica, a les comarq ues cata lanes i a l que Il avors ano
menavcm poblcs eI 'Espanya, que penneté la re laci6 amb lllestrcs d'arreu, segons les 
c irc um slancies: de Fral1!(a, 011 busdívem mode ls de form ac ió de mestres; 
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d' Anglatcrra, on Irobávcm e l mi 11 01' cnsc nyament d ' una segona lIengua; de Su"issa 
i Fran <; a, on e ls dc ixcb les de Piagel e l continuavcn; d' Hongr ia, on trobavem el rno
de l de I'escola bressol de Lóczy; de Xilc, quan e l cop eI 'Es!a! ex ili ~ltants profcs
sors; d ' ltiília 0 11 e ls aj unt:1Jllents rogencs havien pres caries en I'educació deIs pe
li ts; fln s a l' URSS , la Xina i Cuba es va arribar algú de Ilosaltres, i a Nord-america, 
scguint les petjades de Dewcy a Chicago i Nova York. 

r ben aviat la tempesta de l Maig de l 68, quan Pau Vila cm tranq ui l·li tza sa l
tant -se les generac ions i dient: «S i ara tin gués cabe ll , me ' ] dc ixa ria c ré ixe r». En la 
cadena generac iona l, en una malc ixa dinami ca de renovació de I'escola, treball ü
vem i helll cont inu at treballant pl cgats, l"ent cursos i escri vin tllibrcs conjunlamcnt , 
ara portant la ini ciativa e ls joves en lots els camps. 

I tercera constanc ia : to t a llo no pod ia quedar en un Illovimcnt de Illestres, en 
una suma d 'escoles. com vam rer amb Coordinació Escola r. Coord inac ió Esco lar 
seria e l nucli del CE PEPC, que I'escola (r estiu de Rosa Sensat redefinirí a. Perque 
aq ue ll Illovime nt tenia un objcc tiu implíc it de recuperar no sois la qualitat pe
dagogica, sinó I'enti tat de l sistema educaliu per al país, d ' aconsegui r I'escola pú
blica catalana, com s' havia rel amb el se u Ill odel el primer len; de scg le. 

Amb e ls documenls de 1975 i 1976 acaba aq ue l! acte i comen'ta e l tercer, que 
hauria d'acabar fe li ~ l11 ellt i av iat , d ' implantac ió de I'escola pública, 3mb els seu s 
millors models al nostre país i arreu de l món, i subratllo arrcu del l11ón. 

Voldria resum ir les orieJ1lacions en pro de la cons trucció de I'escola pública 
que cm semblen vigents, necessaries, alesa la situació actual. En els gaircbé vint anys 
de rcsponsabil ital política de I'escola, no hi ha dub tc que quantitati vament s' ha pro
grcssal molt , en valors nbso luts i relatius, ti Catalunya. Pero en e ls e lements de qua
lital , els dubtes planen, han de planar pcrquc e ls mali sos poden ser essencial s: e ls 
dubtes sobre C0 111 poden quedar en fonl1uli sll"lCS o fonnalisllles, en Illassa casos, 
I' act ivitat lliure del nen , dessota els currículum s més elabora!s; la recuperac ió de 
la llcngua, en la de is pronollls febles; la renovac ió, en el vernís de noves tecnolo
gics: I'autonomia del centre , amb un projecte cducatiu adotzenal ; I'equip de mes
tres, en c1austres func ionarial s; la col· laborac ióe rect iva, en partic ipac ió reglamen
tada; la col·laboració in stituc ional , en di sc uss ió de compett~llcies. 

La Ili <;ó de polÍli ca educati va, d'educac ió i d 'escola públiqucs, que cns donen 
e ls pcdagogs al l1 arg de la histor ia ens proposa unes orientac ions : la del somn i, la 
de la tens ió per I'ed ucac ió, la de la rllbia, la de lajustíc ia per acomplir un dret, 
la de l treball i la il · llIsió, la de I'a tenta o bservació, la de la imaginnc ió, la de la 
col· laboració, i la de la bonhomia i e l bon humor, la de l sentimellt del deure envers 
I'educac ió de cada inl"am, en la perspec ti va de la rea li tzació de la persona, de la co
Illunitat, de la hUlllanita t. 

Vold ria remarcar la constalac ió que he fel al llarg d 'aquests villl anys, 11101t 
Illés enlla de l que es pod ia vcurc en les in stanc ies polítiques, de leg islació i d 'ad
Illini stració on he treball a!. La consecuc i6 de I' escola pública nccess i!a la re ina de 
cada dia , en to ts i cada un deIs Ilocs on som, a I'escola, a la unive rsit at, a I' adllli-
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nistració, pero sobretot necessita horit zons conceptual S i gcog raíi cs tan arnpli s COOl 

ens s igui possible abasta r, i fln s la hUlll ilitat i cen esa de sabe r que n' hi ha que no 
abaste lll , i I'cspcran ((a que segurament altres hi arribaran. Kant ja ho dcia. 

HCIll de saber que 11 0 farem bona escola, i per tant no farem bOll a escola cata
lana, si ll omés la rcm des dc Cata lullya; e ls venls i les veus de l món no lcncn froll 
teres avui. El poc o moll que hem apres i que hem e nsenya t, o que e ns afi guravc lTI 
que aprcníem i e nsenyavem, a Europa, o a ln ord d ' Arrica , a l' America Central, de l 
Nord i de l Sud , a l' As ia . més propera o més enc im bellad a, ha val gut i va l per a UIl S 

i alu"es, en ta nt que hem compartll un malc ix objecliu, universal : el de salÍ sfe r e l dret 
de tOlS e ls nens i ne ncs de l ITI Ó Il a una educac ió que prevegi i potcnc ii" lo tes les se
ves capacitat , com dej a la M. Antonia Canal s e l 4 de febrer d 'aquest an y, en I' ac
te d 'obertura de I'escola de mestres que porta e l seu nom a Katmandú, e n un pont 
de so lidarit at ent re dos pai"sos .. e l Nepal .. i Catalun ya. 

L' an omcnat in formc Dc lors pe r a la Unesco, Edllcaóú: hi ha IfI J fresol" a11/{/ 

gar a diJ/s - un títo l que e ns fa recordar el secret amagat de Kant- , ens dóna e l 
nlapa mundial de l que cc lebravem a Katmandú ra un s mesos. 1 més, pcrque I'allra 
front era que cal trencar és la frontera de les concepcio ns. la fa més de vim any s 
que Re imcr i IlIich e ns espantaven amb la profec ia de I'csfondrament de I' esco la, 
i en fa gairebé deu que vam voler reconvertir aquell temor ell I'optimi sme de con
siderar la c iutat educadora i I'escola integrada e n aques ta. Queda Ill o lt de carnp pe r 
córrer, aquí i almón, i pobl ar aq uesl a nova Arcadia de I'cducac ió amb ve ll es i no
ves jnsl ituc iollS. La integracíó de la concepci ó d' escola nova o ac ti va ell la d 'escola 
públi ca , i de la d' esco la pública ell la de ciulat educadora , en e l pan orama Illundia l 
de les cOlllunilats, de la comunitat humana, és la «11leva única IIi¡;ó trans fe rible), 
CO Ill anomenava la se va el meslre i polílic irlandes Dav id Hume, premi Nobe l de 
la Pau , fa UIl S mesos a Barcelona. 

La me va és una lIi¡;ó feta i apresa en companyia, a I'esco la , en els lIibres, en 
e l treball polític, una companyonia que se nto CO Ill e lmés gran goig de que he gau
dit , i que em perm cl accepLar i companir, !abo";s causa, aquesl honor que Ill ' he u 
concedit a la Uni versitat Autonoma de Barce lona, que vaig veure né ixcr i on vai g 
trcba llar C ll la formac ió de Ill es tres i d 'eseoles . 
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NOTES 

l . Marta MATA. ¿Qué em ? UI edllcación pública ¿ Qué es? (Barcelona: Destino, 1997). 
2. Per 1111 (/ 1101/(/ escola pública (Barcelona: Rosa Scnsat, 1975). Perspec li va 

Escolar. 4. 
Per fll/a l/ova e.w;o /a plÍblica cata /al/a (Barcelona: Rosa Scnsnl. 1976). 

3. Jord i C OTS. La Declameiá Universal deIs Dre/s de 1' /11[(1111 ( Barce lona: 
Rosa Sensat/Ed. 62, 1979). 

4. COl/.vell ció sobre els tlrets deis illfal/!s. Nociol/s UJ/ ides. /989 (Centre Unesco de 
Catal un)'a, 1990). 

5. PLATÓ (429-347 ae) . Paldeia: Protágoras, de la República, de les Lleis 
(V ic Eumo, 1988). A cura de Caries M ira lles. 

6. Ramon L LULL ( 1232- 13 16). Púgil/es pedag()giq//es (V ie: Eumo, 1992). A cura 
de Lola 8adia i A lbert Soler. 

7. Joscp DE CALASSAN<; ( 1557- 1648). D OCUfll e ll t s funda cionals de J 'EscoJa Pia 
(Vic: EUJ11o, 199 8) . Pr6lcg de 10al1 Florcnsa i Parés. 

8. Joan P ROFITÓS . El ¡libre deIs il/fOlIlS (Barce lona: Editor ial Catalana, 1922). 
9. Oelavi F UU .AT. l?ejlexioJ/s sobre I 'edCl caci6 (Barcelona: Nova Terra, [966) . 

10. 1. A. CO"ENlUS ( 1592-1670). CO/lSI/lla /IIlil'ersal (Vie: Eumo, 1989). 1 ntroducció 
de Dagmar Capková. 

11. John L OCKE ( 1632- 1704). Pel/sall/el/Is sobre {' edl/cació (Vic: Eumo, 1991) . 
Prolcg de Pere Sola i Gussinyer. 

12. Bald iri REIXAC ( 1703· 178 1). IJ/sfru cciolls per a f 'eJ/selIyw/ {:a deIs m in)'olls 

(V ie: EUIll O, 1992) . Prblcg de Salomó Marq ues. 
13. A ntoni BALM ANY,\ ( 1847- 19 15). Mcstrc d ' Espolia duranl més dc quaranta anys. 
14. Josep PALLAC¡! ( 1920· 1977). Ers lII es/res públics i la reforllla de I'el/ sel/)'amem 

a Calall/I/WI (1901-1908j (Barcelona: CEAC, 1978). Dedica una especial aten
e ió al magisteri g ironí. 

15. lean-laeques ROUSSEAU (1 7 12- 1778). Elllili o de I'ed// cació (Vic: Eumo, 1985). 
Prolcgs de Josep Gonzálcz-Ag;:ípi lo, Salomó Marq ues i A lain VCljal i Massmann . 

16. CONDo ReET ( 1743- 1794). La ¡l/sl/'l/ cció pública (V ic: EUJ11 o, 1996). Proleg de 
Jordi M Oll és Puj o l-Busquets. 

17. ImJ11all ucl K ANT (1 724- 1804). Sobre pedagogia (Vic: EUJ11 o. 199 1) . Proleg de 
Joan·Carles M cl ich i Sangra . 

18. Johall ll Heinrich PESTALOZZI ( 1746- 1827). COII/ Gertrl/dis edl/ ca els jills 
(V ie: EUJ11o, 1986). Ill troduceió de Bernat Sureda. 

19. Friedr ich FRÚBEL ( 1782- 1852). L'edl/caeió de {' /¡olll e i el jan lí d 'ill¡allls 
(Vic: Eumo, 1989). Proleg de Marta M ata i Pepa Ódena. 

20. Jo l1 allll Fri ccl ri ch HERI3ART (1776- 184 1). Esbós per a 1111 ( /1 1'.'1 de pedagogia 
(Vic: EUIllO, 1987). Proleg de Joscp M . Bordas. 
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21. Hcrbcrl SPENCER ( 1820- 1903). L'educació 'lIIe/·/eell/a!. moral, física 
(V ic: EUIllO, 1989). Proleg de Jordi M onés. 

22. Lev N. TOLSTOI ( 1828- 1910) . Qui /¡a d ' eusel/yar a qui (Vi c: EUlno, 1990). 
Prbleg de Gcrard Jacas. 

23. Éllli le D UR KHEIM ( 11 858- 1917). Educació i sociologia (Vie: EUIllO, 199 1). 
Prolcg cI 'Oriol Homs i FcrrcL. 

24. Francesc FERRER I GUARDIA ( 1859- 1909). L'eseola moderna (Vic: EUlno, 1990). 
Proleg i notes de Pcre Sola. 

25. Des del primer momenl , les act ivi lals de la Institución obriren l'opinió púb li
ca i proCess ional al concixements deIs 1l 0 US corrents de pensamcnt i de real it
zació pcdagogics. al s quals s' adherien amb crileris de valorac ió de )'cducació. 
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CURRÍCULUM 
DE 

MARTA MATA 1 GARRIGA 



Ne ix a Barce lona e l 1926. Els pares prove nen de l Penedes. Josep Mala i Virgili 
( [ 896- 1934), hcrc u d ' una antiga casa pagesa de Saifores, és ¡ecnic industrial. Mor 
en acc ident de tre bal l. Ánge ls Garriga i Mart ín ( [ 898- [967), nascuda a Salll Vicen ¡;; 
de Calders, és meslra de l Patronat Escolar de l' Ajuntament de Barcelona, i després 
de l M ag iste ri fa els Estlldis NOflna ls de la GCllcrali tat, de 1920 a 1923 . 

Marta Mata fa el parvu [ari i la primaria als grups escolars Ba ixeras i Pere Vi la, 
amb e ls mes tres Án geles Echávarri, Teresa Vila Arru Llt , Pilar Rahola de Falgas, 
Ange ls Rueda, la matcixa Ángels Garri ga i Ani cct Villar de Sercs. E l 1937 co
men¡;;a e[ batxi ll erat a I' lnsti tut Esca la de l Parc de la Ciutadell a, diri git pcr Josep 
Estalc lla, i:1I11b c1s professors Angeleta Ferrer, Enric Bagué, Arl1la Saavedra, Emes! 
Cervera ¡ l oan Llongueras, entre d ' alt res. Di versos meslres i professors d'aquests 
centres van ser desti tu"lt s o d ispe rsals el 1939. 

Acaba c ls cstud is de batxi lle ra t e l 1943 a l' InslÍ tut Verdaguer, i el mateix an y 
inic ia els de Cie nc ies Natural s a la Universitat de Barcelona. Els ha d ' in terrompre 
aban s d ' acabar e l pri me r Cllrs a causa d ' lI na llla laltia. 

El 1944 es tras liada a passar la convalesccnc ia a la casa fam ili ar Cal Mata de 
Saifores, un pctit pa ble ele seíxan ta habi tan ts 0 11 cO l1l e n~a a tre ballar enl' educac ió 
del temps lIi ure de is infants, seguint les orientacions el' Angcls Garriga, que e l 1946 
s ' ha reti ral <l IJa rtJale ix a causa d ' una para li si. Villcn a Saifores hn s al 1965. 

Des de Saifores fa, en reg illl lli ure , la lI icenciatura de Filosofla i L1etres, que 
acaba el 1957, i cont in ua c1s c ursos de doc toral. Pertan)' a la pr ime ra prom oció ele 
I' espec ia litat el e Pedagog ia, represa després ele la c lausura de 1939 . Fa ra de la 
Un iversitat seg lle ix e l mestratge d ' Alexandre Galí, Artll r Martore ll i Jordi Rubi ó. 
També des de Saifores col· labora cn I'in ic i de I'csco [a Talitha, e[ 1956, i d ' un s pri
mers grllps de re novac ió pedagogica. E l 1959 fa una pri mera son ida a G ine bra per 
estudiar el fOlls del Ili bre de texl de l BlI reau Inte rnati onal d ' Éducalion, 0 11 cone ix 
Pere Rosse ll ó. Asscssora les edi tor ía ls Nova Tc rra i La Galera i la revista CavalJ 
Fon en I' area pedagog ica, i tre ba ll a e n publicac ions de l' Instituto Nac iona l de l 
Libro Españo[ i cn [es editoría ls T'ciele i Viccns Vives. L'es tiu ele 1964, viu un mes 
al kibblllz Dv ir d ' lsrael, 0 11 cone ix e l seu s istema d' edllcac ió. 

El 1965 , es u·asllada a Barce lona i, amb M. Antoni a Canals, M. Teresa Cod ina, 
Jord i Cots, Pere Darder, Enrie Lt uch i Anna M. Roig, meslres de di ve rses escoles, 
i amb e l suport d 'alguns de is pares d'a lumn es d ' aquestes escales i a lu·es persones 
interessades, inic ia dc mane ra dandes ti na l' Esco la de Mesu·es Rosa Se nsat, a la 
qual es ded ica a temps eomple t. 

L'octubre de 1965, am b la modes tia que imposen les c i rcums t~lJ1c i cs i I'ambi 
ció de rccupe rar alió que s ' hav ia perdul, «Rosa Sensat») es proposa de fer , en e ls na u 
mesas escalars, e l ClI rs de Tarda, que dÓlla una formac ió simi la r a la deis tres cur-
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sos de is Estudi s Normals de la Mancollllln ilal, i e l j ul io l de 1966, e n qu inze el ies, 
una esca la d 'estiu q ue vo l seguir lambé e l Illode l d 'esco la d 'CSliu de la 
Mancolllun ital , que durava un mes . Aques t maleix any, establ e ix re lac ions amb 
mestres renovad ors de 101 Cata lun ya, les Il les, el País Va lencia i e l País Base, que 
adaptaran e l mode l eI'Escola d ' Estiu a les se ves comunitats. 

Des de Rosa Sensat i duran! deu anys, connecta amb grllps de llleSlres de di
verses zoncs d ' Espanya ¡Portugal, compra mesas amb la rcnovació pedagog ica, i 
tam bé amb pro rcssors un iversilari s i in sli tuc ions de Fran<;a, el Regne Unit , I' URSS , 
Xile i h i'¡] ia. En aquesta epoca, a més de tre ballar en la J"o rmació practica i teori ca 
de is meslres, s' espec ia lilza e n I'e nsenyament de les llengües en s ituac i6 de con
tacle i e n la didacli ca de la lIengua esc ri ta i la fonolog ia catalana i cas tellana. El 
1974, im pulsa la c reae ió de la rev is ta Perspectiva Escolar, i el 1975, la declarac ió 
de la X Escola d 'Estiu : Pcr una Nova Escola Pública. 

El 197 1, partic ipa en dues in ves li gac ions de l' rCE ele la UAB , i el 1972, en l' i
nie i de l' Eseola de Mestres d 'aques ta uni versitat , on imparle ix cursos de Didactica 
de la Lle nglla i de Pedagogia de manera illle rmi telll fin s a l 1977. Des de l 1976, tre
ba lla unes hores selmana ls a I' ICE de la Uni versitat AUlonoma de Barcelona, en te
Illes d 'e nsenyallle nt de l cmala i COIll a responsable d ' Investigac ió tlll S al 1980. Entre 
1975 i 1977: prepara la tcs i doctorar sobre ( Met odología de la lIengua escri ta a 
Cata lun ya»), que no pOI acabar a causa ele la se va deel icac ió a la política activa. 

El 1976, s' afilia el Convergenc ia Soc ialista, que esdevé e l matc ix any e l Parlit 
de is Soe ia lis les de Cata lunya i, finalme nl, el Pan i! dei s Socialis les de Cata lu nya 
(PSC- PSOE), al qual pertany en I' actual itat. Les clecc ions de 1977 la porten al 
Congrés de Diputats per la c irculll scripció de Barce lona, i lo rn a a ser parlame nta
ria e l 1979. El 1980, les c lecc ions la fan diputada al Parlament dc Cata lun ya per la 
c irc ulllscri pc ió ele Tarragona. De 1983 a 1984 , és se nadora e n represcntac i6 de l 
Parlame nl de Catalunya. 

Els anys 1982 i 1983, partic ipa de manera re llevant enl'organit zac i6 i la rea
lilzae ió de l 1 Congrés ele Movime nts de Renovació Pedagog ica, quc patrocina e l 
Mini steri d : Edllcac ió. 

El 1984, torna a ser d ipulada a l Pa rlamellt de Cata lunya, per la c irc lI mscripc ió 
de Barcelona, carrec que de ixa e l 1988. 

El 1987, l'elegc ixen regidora a l' Ajuntame nt de Barcelona, i ho sera durant 
dos mandats, fin s al 1995 . Els vuit anys s'oc upa de l' Área d ' Ed ucació. De 1987 a 
199 1, coordina també la Illa leixa ~l rca a la Dipulac ió de Barcelona . En una i a llra 
insti tució ha de ges ti onar eli verses escoles cread es e l primer ten; de l segle i que no 
eslan pral! inlegradcs e n e l s islema que ara rcgeix la GCllcra litat. 

De 1993 a 1996. és senadora per la ci rcumscripció de Barcelona. Semprc, al 
Parlament , a les Corts i al Senat , ha treball al en temes i comi ssions d' educació i 
c ultura i, cOllcretam cnt , en e ls textos conslitucional i cs tatu tari d 'educac ió i en e ls 
de di verses lle is: LOBeE, LODE, Normalitzaeió Linguístiea, pas de les escoles de l 
CEPEI'C a públiques, consells escolars, LOGSE. Ha presental proposicions de lIei 
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i a[tres propostes en el camp educatiu i, d' una manera especial, en el de [' educació 
deIs infants fins a tres anys. 

És membre del Con se ]] Escolar de [' Estat, com a personalitat del camp de la 
renovació pedagógica des de la seva creació e l 1986, del Consell Escolar de 
Calalunya com a representant de la Federació de Municipis, de 1987 a 1995, i pre
side nta del Consell Escolar Municipal de Barcelona -que es va consti tuir durant 
la se va rcsponsabilitat eom a regidora- per delegació de I'alcalde, de 1990 a 1995. 

En la se va condic ió de política i pedagoga, i de manera especial després del 
1 Congrés Tnte rnacionaI de Ciutats Educadores - que el [a impu[sa-, i amb e l de
signi d'estcndre l' Associació Inte rnacional de Ciutats Educadores que presideix 
fin s al 1995, viatja als Estats Uníls, 1'Argentina, Colombia, Xile, Suecia, Costa 
Rica, Slli"ssa, Fran9a, Italia, Anglaterra, e llVfarroc i El Salvador, i rcp a Barcelona 
la vis ita de professors i instituc io ns educat ivcs d'aquests i d'altres pa·(sos. 
Darrcrament, ha viatjat a [ Nepal per assistir a la signatura del conve ni cntre les un i
vers itats de Katmandú i Vic per a la c reac ió de l'Escola de Meslres Maria Antonia 
Canals. 

El 1990, se li cOllcedeix la medalla d' Alrons X e l Savi, i el 1995, [a nOlllenel1 
filia il·lustre de Banyeres del Penedcs, municipi al qual perlany Saifores. Des del 
1996, torna a viure a Saifores, on alllarg de vinl-i-cinc anys ha anat convertint I'an
tiga casa familiar pagesa en un centre d'estada, convivencia, estudi i espl ai, oben 
a falllílics i grllps en general, i especialment dedicat a mestres i infants. Rosa Sensat 
i molles escoles hi fan cursos i estades des del 1970. Des del 1979 s'hi du a terme 
l'Escola d 'Esliu del Penedcs. El 1984, la casa passa a ser seu de la Fundació ;\11 -
gcls Garriga de Mata, e l patronat i el consell de la qual presideix Marta Mala. La 
Fundació vel [1a per les actlvitats que es fan al seu si al Ilarg de I'any. 

EI2 de sClembre de 1997, rep la medalla d'Or de Barce[ona al Merit Científ-Je, 
i el 2 1 d'octubre del mateix any, [a Crcu de Sant lordi de la Generalital de Catalunya. 

El 1998, la Fundació que presideix ha fel diversos aCles i publicac ions en cQm
mellloraciéJ de l centenari del naixemem d' Angcls Garriga, en e ls q ual s s' ha 1110S

lrat la in cidenc ia de la seva generació de Illestres en la renovació de J'escola cata
lana. 

Saifores. 1999 

43 



BIBLIOGRAFIA 
DE 

MARTA MATA 1 GARRIGA 



A IgwlfIs orientaciones para e/ flSO de ehi,-ibi!. P,-ilJlerlibro de lec/liras. Barcelona: 
Vicens-Vives, 1970. 

A.uge/s Garriga: la seva escola: la seva gelleració de fil es/res. Sairorcs: Fundac ió 
A.ngels Garriga de Mata, 1998. 

La biblio/eca en la educaciól/. Tesi de !I icencialUra. Un i vcrs iull de Barcelona, 1957. 

«Carta semipcrsonal , sem iabierta, a Mariano Pérez Gahl.n». A: Por la escuela pú
blica. Madrid : Fundac ión C ives, 1998. 

«Catala a I'esco la brcssol: un enfocamcnt soc iopedagogic». A: Catalá a I'escola 

bren'ol: recf/II de cO/lfed1llcies . Barcel ona: Pat ronal Muni c ipal de Guarder ies, 
Aj unlamenl de Barcelo na, 1988. 

Chiribi,. Primer libro de lec/liras. Barcelona: Vicens-Vives, 1963.2 v. (2a eel. 1970). 

«Com mon object ives 01' Ihe cd ucaling Ci lies». A: Life/ollg learnillg ill educatillg 

cities . G6tcborg: 2nd Inte rnat ional Congres, 1992. 

L'edllcac ;ó a Barce/olla: inforllle presellta! al PIe del 5 de lebrel' de 1989. 
Barcelona: Ajulllament de Barcelona. Arca c! 'Educae ió, 1989. 

¿Qllé era? La edllcación pública. ¿Qllé es? Barcelona: Deslino, 1997. 

L 'escola per a I';fllllllgrellll. Barcelona: Estela, 1966. (Separata de Qiies!iol/s de 
Vida Cristialla, núm. 3 1 ( 1966) . 

«El grup ele lIengua escrita de "Rosa Scnsa¡" ». A: Aprenentalge de la leclI/ra i I 'es
criplura . Bellalerra: Univcrsi tat Autonoma de Barcelona. ICE, 198 1. 

«(La instit ució escolar i la c iutab . A: La Cil/lOl educadora. Barcelona: Ajunlamcnt 
de Barcelona, 1990. 

( L' Insti tul -Escola}). A: Cicle de Conferencies Organilzol per I 'Associació d'Alllics 

de J.' l lIs/iulI-Esco/a. Barcelona: Gcnerali lat de Calalunya. Dcpart ament 
d'Enscnyamcm, 1982. 

47 



u¡ llibertat religiosa en l'educació deis in/mus. (Separata s. p. i.) 

El país de las cien palabras. Vcrsió cas te ll ana d' Asunción Lissón . Barcelona: 
La Ga lera, 1968 (Nuevos Horizontes). 

o País das cem pa/avras. Traducc ió d'Eduardo Alves de Moura. Lisboa: Platano 
Editora, 1973 . 

El país de las cien palabras. Adaptac ió i guió: Núria Tubau; notes i escen ificac ió: 
Martí O laya; cobena i il ·lust racions: Ana Maria Riera. Barcelona: La Galera, 1970. 
(Juego de Equipo, 3). 

El país de fes cenl paraufes. Barcelona: La Galera, 1968 (Nous Horitzons). 

El país de les cenl paraules. 4a ed. Barcelona: La Galera, 1987 (La Gavina). 

El país de {es cen! paraules. Adaptació i guió: Nú ria Tubau; notes, biog rafia, 
esccnificació i joc dranútic: MartÍ Olaya; il·lustracions: Anna M. Riera. Barcelona: 
La Galera, 1981 (loe d'Equip, 3), 

La proyección social de la leclura a partir de la escllela. Madrid: M inistcr i de 
Cu ltura. Direcció General de Promoció del Llibre i de la Cinematografia, 1983 . 

El tema de l' edllcació cristiana. Barcelona: Estela, 1966. (Separata de: Qiiestioll s 
de Vida Cristialla, núm. 33-34 (1966) . 

«Tú y Jos li bros. Valoración y estudio de los resultados de la encuesta pasada a ni
ños de escuelas de Barcelona». A: ESPINAS, Josep M. Los ni/ios qrtierenleer/ibros. 
Barcelona : Amigos de la Cultura y del Libro, 196 1. 

Obres en coHaboració 

Arlr/r Martorell i Bisbal (/894-/967). Josep M, Ainaud de Lasane, Jordi COIS i 
Moner, Josep Gonza lez-Agapito, Mart<l Mata i Garriga, Bru Rovira i Jarque . 
Barcelona: Ajuntalllent de Barce lona, 1995 (Gen! de la Casa Gran, 9). 

Barcelona ci/{tat educadora /900 ... 2000. Coord.: Marta Mata i M . Josep Ud ina . 
Barcelona: Ajuntamenl de Barcelona, 199 1. 

48 



Civisme i urhOllifar. Rcdacci6: Marta Mata iM. Josep Uelina. Barcelona: Ajuntan1cnt 
de Barcelona, 1993 . 

Cuadros defol/ología para la ellSC1Iallza de la lectura y la escritura. Mana Mata 
i Josep M. Cormand. Barcelona: Biblograr, 1978. 

Declaració sobre l'educació cristiana: el pes de la trad¡eió. Amb introducció, co
mentaris i notes de F. Bassó, J . .M. Espi nas, O . Fullat, M. Mata i 1. M. Rovira. 
Barcelona: Nova Terra, 1967. 

Declaración sobre la educación cristialla: el peso de la tradición. lntroducció, co
mcntaris i notes de F. Bassó, J. M. Esp in as, O. Fu ll at, M. Mata i J. M. Rovira. 
Barce lona: Nova Terra, 1967. 

/2 coma l/es de "e/via de Saifores. Angels Garr iga. COlllpilació de textos: Marta 
Mala i Garriga. Barcelona: La Galera, 1998 (La Galera Domestica). 

L'evolució historica del treball al Pellcdes dcs d'w/ arxillfallliliar . .Maria Mata i 
Imllla Socias. A : Notes sobre el trebal! al Penedes. Sairores: Fundac ió Angels 
Garriga de Mata, 199 1. 

FOl/emes, SOIlS i grajies del vocabu/ari basic cata fa. Marta Mata, Grup de Llengua 
Escr it a de l' Associació de Mcstres Rosa Scnsa1. 3a ed. re\'. Barcelona: Rosa Sensat, 
1986 (Dossiers Rosa Sensat, 14). 

El gar amb botes. Charles Perrault. Adap. ¡guió: Ángels Garriga; notcs biogratiques: 
M3I1a Mata; il·lustracions: Malla Balagucr. Barcclona: La Galera, 198 (loc d'Equip, 6). 

Les l/etres MOllfessori adaptades a lafonologia calalalla. Marta Mata, Grup de 
Llengua Escr ita de l' Associació de Mestres Rosa Sensato Barcelona: Onda: Cabirol: 
Rosa Sensat , 198 1 . 

Lo /libertat el/ f'edllcació. M. Mata, O. Fullat i O. Casasses. Barcelona: Franciscana, 
1966 (Criterion, 32). 

Métodos de aprendizaje para la lectura y lo escritura. Marta Mata, Imllla Benet i 
MonLserrat Corrcig. A: Didáctica de fa lel/gua y la literatura. Madrid: Anaya, 1988. 

Papal/etres: l1I{/{erial pmgmlHat pe,. a I 'aprel/el/latge de la /lellguo escrita: del so 
a la comprellsió. Marta Mata, Grup de Llcngua Escri ta de l' Associació de Mestres 
Rosa Sensal. Barce lona : La Ga lera, 1986- 1987. 5 quaderns, 103 lám in es i lIibre 
del Illcstrc. (Vcrsió casLcllana: Papa/erras) 

49 



Pellselll ell!a 1I0va erlucació. Marta Mata i M. Josep Udina. Barcelona: Rosa Sensat/ 
Ed. 62, 1981 (2a. cd . 1984) 

Pensemos ell ¡a llueva edllcaciólI. Mana Mala i M. Josep Udina. Madrid : Nueslra 
Cultura, 1981 (Mano y Cerebro : Seri e Pedagogía-Anális is). 

Pipirigaíia (l/el/gua castellana pe,. a cata!aJ/oparlallls). Imma Benet, MarIa Mala 
i M. Josep Ud ina. Barce lona: Onda, 1 982~1988. (La Llave de Rosa Scnsal). Ir, 2n, 
31', 4t, Se, 6c, Te i Se c urs cI 'EGB. L1i bre de I' alumne, Ilibre de lectura i guies de l 
meslre. (2a ed. rev. 1992) 

Pril1leres j/}I(ltges, prillleres paraules: primer vocabulari per la if.lustmció. Sclccció 
del vocabulari reali tzada per I'equ ip de meslres Rosa Sensal, sola la direcció de 
Marta Mata. Barce lona: La Galera, 1967-1975. 16 v. per a I'alumnc, fllx cs, !libre 
dclmestre ¡una col·lecció de diapositives. (Adapta! al caslella, euskera i ga llee.) 

Los problemas plallleados por el bi/iJ/giiis11/o. Memoria-informe. Dir.: [\Ilarta Mala. 
Bclllllerra: Universitat Autoll oma de Barcelona. ICE, 1970-73 . 

Prograllla L/e/ra per lIe/ ra: materia! programat per a l' el/senyamenf de la lec/ura 
i !'escriplum (preescolar i Ir d'ECBj. Grup de lectura de I'equip de mestres Rosa 
Sensat. Barcelona: La Galera, 1974.24 quaclerns per a I'alumne. 

Uibre del mesO'e: bases per a /fila didáctica de la leclura i L 'escripllt ra. M. Mata, 
M. Corre ig i J . M. Cormancl. Barcelona: La Galera , 1978. (Adaplal al caslella: 
Prograllla Lelra por letra) 

Quadres de fonologia catalana per {l l'ellsellyamel/l de la leclUra i l'escrip fum. 
Marta Mata j Josep M. Cormand . Barce lona : Biblograf, 1974. (Adaptat al cas te ll a. 
1978). 

¿ Qué libros hall de leer ¡os nirío . .,,? Scminari de Bibliografia Infantil de Rosa Sensat, 
dirigit per Assum pció Lisson, Marta "f\.1ala ¡Eulalia Valeri, Barcelona: Rosa Sensat, 
1977. (2a ed. rey. i ae l. 1980). 

Quills !libres han de llegir e/s l/el/s? Seminari de B ibli ografia Infantil de R osa 
Sen sal, d irigít per Assumpció Li ssOIl, Marta Mata i Eu lal ia Valeri. Barcelona: 
Rosa Scnsat , 1977. (2a. ed. rev. i act. 198 1). 

El Scminari contin ua e laboranl els apendixs: 1981/85, 1985/89, 1989/93 .. 
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Saifores /998: UH C/l1)' d 'aniversaris. Coord. de la redacc ió : MarIa Mala i Garri ga; 
reco llida de la doc umenlac ió o ra l i escr ita: M. Dolors Marlí Ve nlosa . Saifores: 
Fundació Angels Garriga de Mata, 1998. 

Tres qiieslioJ/s a deba!: els c;/lladans més pefits, 17Iunic;p; i edIl ca ció, les ciwCJIs 

educadores'. 1. Ba lag uer, A. Mayordomo i i\/1. Ma ta. Barcelona: Dipu tació de 
Barcelona. Arca d' Educaeió, 1994 (Temes d' Educació, 7). 

7i'is, Iras: primer eurs cicle illieial. Marta Mata, Josep M. Corm and i Montserrat 
Correig. Barcelona: O nda, 1979 . Pri meres leclures, quadern de lec tura, mater ial de 
c lasse i llibre de l meslre. (Adaptat a l castella, gallee i valenc ia). 

Prólegs 

BENEJAM, P. Lajoffl}aciól/ de maestros: ulla propuesra a{femativa. Barcelona: Laia, 
1986 (Cuadern os de Pedagogía, 28) 

BENElA~'l, P. El Pencc/es i la viJ/ya. Pilar Benejalll i Joaqu im FalTé. Barce lona: Rosa 
Sensat, 1979 (Dossiers Rosa Sensat, 3) 

- Calidad de enseFíaflza y escuela delllocrárica. Madrid: Popul ar, 198 1 (Papel de 
Prueba, 11) 

CARIlONELL I SEllAR ROJA, 1 L' Escala Norlllal de la Gelleralilal ( 1931-1939) . 
Barce lona: Ed . 62. 1977. 

CARRERAS, C. OlgaJ/ilzació d 'ul/a bibholeca esco/m; popular o iI~faJ/!i! . Concepció 
Carreras, Concepc ió Martínez i Teresa Rov ira . Barcelona : Rosa SensatlEd. 62, 198 1. 
(Rosa Sen sal, 10. Serie Didácliques) (Tradulda al cas tellá. Barcelona: Paidós, 1985). 

CORREIG, M. Fono/agio aplicada: primen; passos en l'aprenel/tatge de la l/engua 
escrila. Barcelona: Rosa Sellsat: Ed. 62,1985 (Rosa Sensat, 28. Serie Didactiques), 

COTS I NloNER, J. La Dec!aració Universal deIs Drets de i' InJanl. Barcelona: Rosa 
Sensat: Ed. 62, 1979 (Rosa Sensat, 3. Séri e Estud is). 

DA!WER V!DAL, P. El jUl/cionamen! de./'escOla privada a CatalunJc7. Barc~lóna: 
Rosa Sensat/Ed. 62,1987 (Rosa Sensa!. 31. Serie Estudis). L L.J 
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DOMENECH DOMENECH, S. Manuel Ainaud i la tasca pedagogica a L 'Ajuntamem de 
Barcelona. Pr6 1egs de Marta Mata i Josep M. A in aud de Lasarte. Barcelona: 

Publicacions de l' Abadia de Montse rrat, 1995 (Biblioteca Abat Olíva, 152), 

DíAZ PLAJA, A. La biblioteca a l 'escola. Barcelona: Nova Terra, 1970 (Nadal, 26). 

DR ISCOLL, G. P. L'estudi del comportall/elll deis injams. Barcelona: Nova Terra, 

1968 (Nadal, 19), 

L'educació cívica a ['escola: de 5 a /4 anys: recursos perals mes/res. Joan Pages 

el al. Barcelona: Rosa Sensat/Ed. 62, 198 1 (Rosa Sensat, 13. Seri e Didacliqucs) . 

L'cllscnyamenf. Scminari d' H islori a de l 'Ensenyament i Rosa Sensat. Barcelona: 

La Llar de l L1 ibre, 1985 (Coneguem Catalu nya, 8), 

FARRÓ, D. Constructors i picapedrers de ['epoc{/ romó"ica. Barcelona: B lume, 
1981 (Els Camins de l' Art a Catalunya, 3), 

FRÜEBEL, F L'educació de l'home i el jard{ d'i,ljallls. Pr61eg de Marta M ata ¡Pepa 

Odena, Vic: Eumo, 1989 (Textos Pedagóg ics, 19), 

GONZÁLEZ-AGÁPITO, J. Rosa Sensat i Vilá,jer de la vida escola. ProJeg d' A ngeleta 
Ferrer i M arta Mata. Barcelon a: Rosa Sensat/Ed. 62, 1989 (Rosa Scnsal, 35 . Serie 
Estud is) , 

JUBERT GRUART, l; NAVARRA ALZAMORA, l El primer [lny de vida: desenvolupa
lIJeJ/' i aprenenlatge. 1: De I 'allleba al nadó. Prblegs de Mart a M a ta i 
J, M, Espada ler. Barcelona: Rosa Sensat/Ed , 62, 1987 (Rosa Sensat, 30, Serie 
Estud is), 

MAKARENKO, A. La educación ú(!cmtil. Madrid: Nuestra C ullUra, 1978 (Man o y 
Cerebro, 1), 

MASJUAN,1. M . Els meslres de Calaflmya. Barcelona: Nova Tcrra, 1974 (Síntesi : 

DOCUIl1ents a la Recerca, 11). 

MONÉs, l E/s primen quinze aH)'s de Rosa Sensal. Barcelona: Rosa Sensat/Ed. 62, 
198 1 (Rosa Sensat, 15, Serie Estudis), 

NEI LL, A , S, Hijos ell libertad, Barcelona : Gcdisa, 1976 (Libertad y Cambio, 1), 
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ODENA, P ; FIGUERAS, P L'edl/cació musical a fallar d'injaflls . Barcelona: Onda, 
1988. 

RENA U MA NEN , M. D. E/s il/icis delllellguarge / la c011l//1/icació el.l [,illfan!. 
Barcelona: Rosa SensallEd. 62, 1980 (Rosa Sensal , 8. Serie Didacliques). (Tradu"lda 
al caslel la. Madrid : Nuestra Cultura, 198 1). 

SAVATER, F Elica per a/llleu fill. Barcelona: Ariel, 1995. 

SENSAT, Rosa. Les ci¡mc/es a la vida de fa Itar. Barcelona: Altafulla, 1998. 

VIMORT, J. Els jo ves i la /libertar. Barce lona: Publi cacions de l'Abadia de 
Monlserral, 1973 (Saurí, 10) 

Adaptacions 

Cabellos de oro: los Ires OJOS. Barcelona: La Galera, 1983 (Cuentos Populares, 1). 

El genncl d'eH Joan I1rul. Barcelona: La Galera, 1990 (S irena, 42). 

Cote/docks al/d fh e I/¡ree bears. Traducc ió d' Ali s Alejand ro. San Francisco: 
Chroni cle Books, 1998. 

El hermano de Juan el Sucio. Barce lona: Nova Terra, 1966. (Cuentos de la Tía 
Sara). 

j-lisl(jria de tabalel . Adaptació de M. Teresa Cod ina, Marta Mata i Eul ali a Valcri . 
Bareelona: La Gal era, 1972. (Con les Populars, 5). 

Ellfop, el garrí, ,'onec i / 'oca. Adap. de M. Teresa Codina, Marta Mata i Eu lalia 
Val er i. Barcelona: La Ga lera, 197 1 (Con les Popul ars, 6). (Trad u"lda al caSlella. 
Baree lona: La Galera, 197 1). 

EllIop, el garrí i I'oca. Adap. de M. Teresa Cod ina, Mafla Mata i Eulalia Valeri . 
Barcelona: La Galera , 1994 (Galera Popul ar, 13) . 

Rínxo[s d 'or. Barcclona : La Galera, 1979. (Co nles Populars, 1). 

RíIl.XO[S d'or. Barce lona: La Galera, 1993 (Galera Popular, 4). 
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Direcció pedagogica de les coHeccions següents 

La Clau de «Rosa Sensat». Área de Llcngua. Onda 
Desplega Vela. La Galera 
La Galera d'Or. La Galera 
Els Llibres de is Co lors. La Galera 
Nous Hori tzons. La Galera 
Ronda ll es de Me norca. Menorca 
La Rula de l Sol. La Ga lera 

Entrevistes 

Opinione.v sobre la coedllcación. Barcelona: Nova Te rra, 1972. (Cuadernos Genus : 
Serie Psicología, 14). 

Marfa Mafa, Pilar Benejam. Barcelona: Aj un lamcnl de Barcelona/Laia, 1987. 
(Diit legs a Barce lona, 19). 

ROIG, M. Penol/aiges. Barcelona: Portie. 1978. 

Villf -i-ulI d'elllre llosa/tres. Barce lona: Nova Tcrra, 1968. 

Articles publicats a la revista Infimeia 

EdilOria ls. Redacció deIs guions tenütics de l consell de redacció 

AportacioHs a /a his!oria de ['educació deIs fII és petits a Calalul/ya. Núm. 53 ( 1990). 
P 4- 12. 

El Dcae! del CENU i la LOGSE. Núm. 100 ( 1997). P.27-32. 

La ;mport¿mcia de l'educació en els primen allys. Núm. I (198 1). P. 3-5. 

La integració de /'educació infantil al sisTema edllcafiu. Núm.45 ( 1988). P.4-9. 

Lapreparació del mestre duran! f'estiu. Núm. 8 ( 1982). P. 4-5. 
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Q/le és (a I{ellgua peral l/el/ petit? Núm. 12 ( 1983). P.4- 10. 

La rolldalla de la casa ql/e coll/a rol/dalles. Núm . 4 ( 1982) . P. 39-41. 

E/ treba// IIIWIl/O/ i el treball illtef.lectl/a/ a /'esco/a . Núm. 27 ( 1985). P. 6-9. 

Articles publicats a la revista Perspectiva Escolar 

A/exalldre Ga/i, lIIestre de lIIestre.\'. Núm. 108 ( 1986). P. 57-61. 

Aporraciol/s pera l/l/a historia de la didóCfica de la lectura a Cata/r/1/ya. Núm. 14 
(1977). P.2-9. 

Artur Martord/, mesfre al servei de l'Adnril/isfració pública. Núm. 185 ( 1994). 
P.61 -68. 

L'assoc/acioJ(isme de/s mestres per la rel/ovadó pedagógica de Catalunyo. 
Núm. 105 ( 1986). P. 14- 17. 

La biblioteca escolar a Catalrmya . Núm. 22 (1978). P. 3-7. 

Carta obierfo a D. Cruz Alar!/lI ez Esterue/as. Núm. 1 ( 1975). P.55 -56. 

CivislJle i urballi!at. Núm. 176 ( 1993). P. 73-78. 

COl/grés de Culrrrra Cata/al/a. Apor!aciol/s de ¡'eseo/a. Núm. 11 ( 1977). P. 2-3. 

Els drels /ingii/slics del l/ en a la nos!ra escola. Núm. 11 5 (1987). P. 7- 12. 

EIl defellsa del lIIestre. Núm. 90 ( 1984). P. 34-35. 

En mell/oria de Fener i GlIÓrdia . Núm . 140 (1989). P. 41-46. 

L'ensen)'Oll/enf al Par/all/el({ . Núm. 114 (1987) . P. 2 1-24. 

L'escola i (a immigració el/. temps de la República . /. Record.\" de ['esco/a. 
Núm . 40 ( 1979) . P 4-8 . 

Esco/a «Ilacial/ol». Núm. 83 ( 1984). P. 19-23. 
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L'escola rural. Núm. 36 (1979). P. 54-57. 

L'escriplllra i ell1el1 . M. Mata, A. Oliveras, D. Rius. Núm. 86 ( 1984). P. 10- 14. 

L'estudi de la fiel/gua escrita a «Rosa Seflsat» . Núm. 89 ( 1984). P. 2-4. 

Examen de la Normal. Núm. O ( 1979). P. 14-22. 

Fa cinquanta al/ys .. Núm. 68 (1982). P. 2-3. 

Famllia, societat, escala bressol. N úm. 64 ( 1982). P.46-47. 

Les/ol1/s i elllJarc de 1'll1s/ila/-Escola. Núm. 63 ( 1982). P.2-9 . 

ForlJwció d'educadors. L'experiellcia de reciclatge i els seus c riteris a «Rosa 
Sel1sa/N. Núm. 7 ( 1976). P. 12- 15. 

La/onl1ació de/meslre . Núm. O (1974). P.2-3. 

Laformació del primer l7Iesfre. N úm. I t I ( 1987). P. 2 1-25. 

La globalilzaciá en la prilllera etapa. Núm. 19 (1977). P. 22-25. 

La /lel1gaa al /larg deis cicles. Núm . 75 (1983) . P. 17-19 . 

Els llibres a e/asse. Núm. O (1974). P. 47. 

VII mOllográfic de I/engua? Núm. 2 (1975) . P. 2-3. 

La l1/Orf d'H erl1linio AI/JIendro.r¡ . Núm. I (1975) . P. 54-55. 

Els l1em, l'eseola i la Ielevisió. M.l\1ata, 1\1. J. Udina. Núm. 3 1 ( 1979). P.2-5. 

Els/wI/s programes d'edilcació general básica a les cOJ1/[lIlitars mooJ/o/JIes. LlcngllCt 
i ciél1cies socials . Núm. 56 (198 1). P. 14- 16. 

Miria Ramos i Pagam. Núm. 28 (1978) . P. 40-4 1. 

Par/allfenl el1 record de Biel Dalllfall. Núm. 193 ( 1995). P. 54-55. 

Participaciá i !erri!oriali!zació al Reglle Ullit . Núm. 101 ( 1986). P. 22-26. 
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Pall Vila i Jeall Piage/. Núm. 49 ( 1980). P. S-52. 

Pall Vila, lIl es/re . N ÚI11. SO ( 1980). P.20-25. 

Perspectiva elll 'educació de/nen pelit. Núm. 34 ( 1979). P. 2-4. 

Les profeeies. ql/il/ze Cl l/ yS després. Núm. 146 ( 1990). P.29-35. 

Proposiciá de ¡fel de cOllse{(s escolars (ent revista) . Núm. 94 ( 1985). P. 52-54. 

Qllé jórelll (1mb les jál/es d 'orlografi(l ? Núm. 38 ( 1979). P. 18-22. 

Rosa Sellsat, \'illl al/ys. Núm . 100 (1985). P.2. 

Sala Allgeleta Ferrer. Núm. 19 1 ( 1995). P. 63-65. 

Serllles /re .. . Núm. 41 ( 1980). P. 2-5. 

Tres decades de fa literatura i/lfami/. Núm. 43 ( 1980). P. 2-8 . 

I nombrosos anicles a di vcrses revisles i pcribd ics. 
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