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Em plau de veres adre<;ar-me a vosaltres, alumnes d'E.G.E.
de l'"Escola EL PI", perqué aix6 em d6na l'oportunitat de
remarcar que teniu el goig de rebre ensenyament en la nostra
llengua. És possible que les meves paraules us semblin una mica
estranyes, peró heu de tenir present que alguna de les
generacions que us han precedit no han estat tan afortunades.

Jo sí que vaig tenir aquesta sort, en una época en la qual
no era pas un fet a l'abast de tothom. El meu pare, que estimava
apassionadament el nostre país i el nostre idioma, em va
inscriure al' "Escola Catalana Mossén Cinto", on totee; les
classes es feien en cataLa . El director i els mestres d'aquest
col.legi tenien com a un dels objectius essencials que els
alumnes ens habituéssim a expressar-nos per escrit. Donaven una
gran importancia a l'assignatura de "Redacció", que ens incitava
a servir-nos de la nostra llengua per comunicar idees i
sentiments, estudiant i aplicant unes regles que del11anenuna
atenció especial, tant -o una mica més- que explicar-se de
paraula.

A mi, l'assignatura de "Redacci6n m'agradava molt. Els
professors ens estimulaven a escriure contant coses suggerides
pel nostre entorn o la nostra imaginació, amb un generós dret de
tria. Ens deien que era bo de procurar escriure tal com parlavem,
per6 que aix6 ens obligava -si volíem escriure bé- a parlar bé.
En conjunt, pretenien fomentar en nosaltres el respecte i l'amor
per la nostra llengua, alhora que ens dotaven d'uns coneixements
que ens havien d'ésser summament útils al llarg de tota la nostra
vida.

Aquests estudis es completaven amb una incitaci6 constant
a la lectura de llibres en cataLá . Ens van ajudar a descobrir
molt aviat que es tractava tant d'un plaer com d'una formació
valuoeíssima. Bé: és possible que el que die uss sembli d'una
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flagrant obvietat, perqué els profe:3sors de l'" Escala EL PI" j a

ho posen al vostre abasto Pero no és maí sobrer insistir-hi i

repet.ir-ho, perqué si alguna vegada us sembla sentir afeixugament

en l'aplicació d'aprendre, cal que ho venceu pensant en futures

satis;faccions i en la f or-ca que us donara el mestratge que rebeu
ara.


