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Vestal de ta 
renovado peda^ó^ica 
a íes comarques eironines 
Xavier Besalú 
Roser Batllori E

n el ninrc LICI Primer Con^'ré^ 
de Ui Renoviició Pedagógica v;i 
reñir Une el dia 4 de mari; de 
1995 Ui taulíi rodona -L'e,star 
de la renovació pedagógica a les 
comarques gironines". que es 

va celebrar a la Faculrat de Ciencies de 
rEducació de la UdG i a la qiial van assisrir 
unes 70 persones. 

Hi van participar tres persones signitica-
des deis diversos moviments de renovació 
pedagógica (MRP) que hi ha hagut a les 
comarques de Girona: Antoni Domenech, 
Josep Cufí i Josep Lluís Tejeda. 

Els protagonistes 

Atmmi Damcncch ha estar una persona 
absoluramenc vinculada al revitament de la 
renovació pedagógica a les comarques Je 
Girona després de la Guerra Civil. Va ser 

LJuranr molts anys directcir LICI C P L'Aulct 
de Ceira. que es va considerar emhlematic 
per ais mesrres i pares progrcssistes, i ha 
estat iiiestre i director del CP Eiximenis de 
Girona. Fou inemhre i promotor del Movi-
ment de Mestres per a una Escola de Cata-
liaiya, el primer deis MRP i.|ue va néixer a 
les comarques de Girona. 

joücp Cu/r trehalla a l'Escola d'Educació 
Especial de Palau. En la seva época d'estu-
diant va participar intensament en l'Assem-
hlea l~)emocratica de Girona. Va ser mem-
hre, crític, ilel Mtwiment de Mestres per a 
LUia Escola de Catakaiya i fundador, amh 
Lpaltres mestres joves, de l'ASPEC (Associa-
ció per a rEnscnyament i la Cidtura), un 
MRP radical , que volia ser a l ternar iu a 
Panrerior. Llurant 6 anys ha frehallat de 
mestre a Sud-aiiierica, al Brasil. 

Jij.SL'p IJuís Tcjcda ha estat un memhre 
actiu aquests darrers aíiys tiel Moviment i.le 
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Mcstrcs per ;i unn Encola Jo Caralunya 
¿c l'AIt EmporJa. C ôm a ral ha visL-ut 
tiircctaniciii la nicr! J'aqucst MRP. I"l¡i 
fct de nicstie a Fi.iiucres i en l'aciualirat 
és el responsahic a üirona Jel Progra
ma iriní'unnruiea Ei_iueari\-a (PIE) Jel 
Oeparraineni J'Ensenyaiiieni: 

L'estat de la qüestió 

Vet aqiiíalt,'Lincs JaJes per simar la 
qüestió: 

L'any 1971 va teñir Iloe la la 
Escola d'Estiu de Girona. La 4ÍI Esct'la 
J'Esriu (1976) la va n^,^anir:ar una 
anonienaJa Assticiació J'exaliiniiies Je 
la Noniui!. que, en la praerica, va cons-
riruir el nucli (uiulaL-ional tiel Mo\-i-
n\enr Je Mesrres, que no es creara oti-
cialmenr fins al 1979. Va Jesapareixer 
el 1990. 

L'any 1979 va reñir lloc la la 
Escola J'Esriii Je l'Ali EmporJa. que 
Jonara peii el 1983 a l'inici Jel funcio-
namenr Jel Movimenr Je Meseros (.le 
l'Ali EmporJa. El 1994 va acorJar la 
-seva tiissolució. 

El 1982 va néiNor LASPEC que 
només limlra \'ÍLla (insal 1984-

Aquí recollirem una síntesi Je los 
intcrveneions Jols tres ponenrs, ais 
quals \-am Jemanar L|ue es reteri,ss!n a 
tres qíiesiions: el perqué i el com van 
néiNor els MRP a les comarques Je 
t-^iirona; el perqué han Llesaparet::ur; t 
les perspectivos Je tulur: hi ha lloc 
encara per ais MRP? 

La síntesi del debut 

A N T O N I DOMÉNECH: 

Peí let J'haver comeni,ai a ler Je 
mesure fa 42 anys, per to\\n ho «.le cirar 
eoni a preceJent la maneni com vaijí 
viure els osruJis a la Normal volla. A la 
meva época, a causa Je l'espantaJa Jo 
Li í^uerra, la reli^ió imperava arreu i 
imprejrniíva los assi.Linatures. i l'aJoclri-
nameni políric ahrav^ivíi it^ualmenr 
totes les áreos Jel saher. Aquesl Jomini, 
¡iparentment coheront, t'ormava una 
ideolof^ia enormemcnt compacta, sense 
fisures ais nostres ulls. Uns quanrs vam 
teñir la sort Je poder contactar amb 
iiio\'i[iienrs on es permetla certa crítica, 
Pescohisme en aquest cas. Aquests 
iiioviments eren una mena de resisten
cia ideológica al sistema, preparada per 
sohroviuro un teiiips llarg. 

Un cop \'arem ser mes yrans, \'arem 
ser Jetectats per Jos organismos: un (.lo 
molt fort, rOpus Dei, que ospera\'a ca]"»-
tar gent sortija i.le rescoltisme i l'altre, 
el iiioviínent d'en JorJi Pujol, que lla-
\-ors es Joia C C (Cristians i Catalans). 
Aquest moviment estava avalar per 
gent com Raímon Galt, mossén Bardes 
i Pep Espar. Varem conéixor un món de 
gent especialment capacita^-la i interés-
sada en el canvi polític. 

A través d'aquest grup varem con
tactar ainh Ramón Fuster i es va acon-
seguir reunir a Girona (cosa insólita en 
aqueils temps), per Jiies vegades, una 
quanmtena de mestrcs en dos dinars on 
Raimon Galí va exposar el seu pensa-
mcnt. Pero alio es va acabar i persooal-
mont em vaig dedicar a altres qiiestions. 

Al cap d'uns anys em \-aig trobar 
amb sorpresa amb un grup de mestres 
jovcs, capai^os de raonar prenent com 
a base el lliure pensamerir, de mante-
nir actituds democratlques i amb un 
nivell podagdgic remarcable. Davanr 
d'aixo penses que alguna cosa seriosa 
ha passat. 

Tor aqLiesl movimenr de mestres 
va cristal-litzar en dues organitzacions, 
una de caire pedagogic i una altra de 
sindical, el Sindicat de Mestres de les 

coniari.[ues de Girona, que \-,\ arribar a 
lenir 1.400 atiliats. El Mo\-iment de 
Mestres nt> va arribar a teñir mai tants 
atiliats. El va iniciar un grup fort, res
ponsable i amb ganes i relacionar anib 
diwrsos grups polítics, que s'anomena-
ven exalumnes ÍÁC la Normal. En tota 
aquesta gent hi ha\-ia una cosa fona-
montal: no eren niMiiés mestres, sint» 
princi|->ahnent gent preocupada per 
unes idees i que propugna\'a una peda
gogía que hi tos coheront. Aixd ons va 
portar a fer un mo\ament de mestres en 
el sentir mes profiind de la páranla -i 
no un moviment de renovació pedagó
gica-, es a dir, els mestres es mouen 
conjuntament amb la societat, propug
nen uns \'alors i impo.'íen unos metotlo-
logies que estiguin d'acord amb aquesta 
nova societat. 

En rot cas, pero, pensó que el 
Moviment de Mostré.^ per a una Escola 
de Caralunya mai no va arribar a cohe
sionar una referencia practica o a ter 
una propcTsta total i c o h e r e n i . No 
varem alonar mai un:\ alrernariv'a de 
com s'havia de concebre totalmont una 
escola de carácter democrai ic i de 
taranna cátala, L|Liin era en concret 
l'humanisme nou que propugnavem i 
quina havia do ser la íunció de cat.la 

roña / I 74 Hi-iuT- tcbrcr UMfi 55 

file:///-ors
file:///-aig


Exoia t/'E.srÍH ti lu ¡^(irmal tid Ginma. 

;issignntiir;i i qiiin l'estil (,|iie haviii 
i.renglobar-hn tot. 

Actualmcnt smii miissu tccnics, o 
almenys si alguna cosa és notoria és la 
fredor técnica i el preciosismo meto-
dolügic. Glübalinent s'ha perdut capa-
citat de generusitat, I aixo potser ens 
ho ha fet perdre el fet de veure que la 
gent s'ha valgut deis moviments per 
pujar, i aixó ha inhihit la gent de sego-
na línia, que cstava disposada a treba-
llar pe! país a canvi de res. En tot cas 
tomar a pensar en moviments de mes-
tres com a organitzacions no governa-
mencals ( O N G ) seria una cosa real-
ment interessant. Els moviments de 
mestres haurien de crear una pedagogia 
que garantís una educació democrática, 
sense fer inadaptats, i haurien de ser 
capai;os de no acabar essent engolits, 
digerits o convertits en un no-res per 
obra i gracia d'una administració vigi-
lant a tot alio que son alternatives a les 
propies estructures de ptider. 

Cree que sí que ens hem d'organit-
zar. El que passa és que a l'Administra-
ció no l'interessa que hi hagi gent críti
ca i organitzada. Jo pensó que l'Admi-
nistració se l'ha de posar a les cordes 
sempre, perqué sino s'anquilosa en el 
poder. Haurícm de donar una alternati
va global a l'escola (que és el que el 
Moviment de Mestres no va arribar a 
fer), que no hauria de ser ni cxcloent 
ni monocultural, pero que sí que hauria 
de fer que es prescntessin unes perspec-
tives de futur, a l'alumne que entres en 
aquella escola en qué totes les coses 
que s'hi fessin fossin cohcrents. 

JOSEP CUFÍ: 

- Nosaltres, l 'ASPEC, vam viure 
només de l'any 1982 al 1984, o sigui que 
d'história n'hi ha poca. Mes aviat el que 
hi ha es un reícrenr a alio t|ue pensá-
vem, que cree que continua essent del 
tot valitl. 

Aixo ¿c la renovació pedagógica 
és, d 'alguna manera, un gran bluff. 
Renovar és canviar una cosa per una 
altra, pero en cap cas vol dir que es 
canvií cap a millor. Els moviinents de 
mestres s'han omplert la boca il'aqiies-
ta paraula, pero gairebé mai no s'ha 
i.lefinit cjuina renovació es volia. Si fa 
100 anys que renovem, com por ser 
que el 50% deis alumnes d'EGB fracas-
sin? Em sembla, des d'un punt de vista 
Idgic, una contradicció evidenr. O bé, 
com es pot aplicar una reforma educa
tiva o com es pot renovar pedagogica-
ment en la línia de la qualitat quan el 
50% deis professors LIC Secundaria, tiue 
hauran d'aplicar aquesta retorma o 
renovació, no hi creucn? El que plan-
tejava l'ASPEC en aquells anys (pero 
no vam ser cápateos de continuar, vam 
fracassar t e r r ib l emcn t ) i el que jo 
pensó que s'ha de tornar a replantcjar 
ara son unes Ifnies de treball basit]iies 
per iniciar un trehall que porti a algún 
lloc. Ens hauríem de plantejar quina és 
l 'educació que haurien de teñir els 
nens de Girona, perqué em sembla que 
les coses s'han de concretar, d'aquí a 
10 anys. Aquesta línia de trehall hau
ria de ser enfocada des de di\'ersos 
angles. A mi em sembla que aquesta 

uniforínitat que es vol (una escola, un 
moviment, una associació) és comple-
tament negativa; s'hauria d'entrar en 
un context de pluralitat. 

Una altra cosa que s'hauria de 
plantejar és per qué els nens, i.les que 
neixen fins ais 16 anys han de teñir la 
mate ixa educac ió . O sigui, qu^ és 
aquesta h is tor ia que els nens han 
d'anar a la mateixa escola, han de pas-
sar peí mateix curriculum? Qui ho ha 
inventar aixo? Per qué ha de ser així? 
Jo pensó que és una aberrado, una nor-
mativització del món de les persones 
L|ue és terrible i que em sobta que no es 
(.¡üestioLii ties del món ediicatiu. 

Una altra gran contradicció és quan 
s'atirma que estem educant els nens per 
a la Ilibertat, per a la solidaritat, etc., 
pero aixó s'acaha ais 17-18 anys: «Heu 
de passar per la selcctivitat i aquí s'ha 
acabar el hróquil. 1 després, a mes a mes, 
heu d'entrar en el mercat laboral, en un 
niercat flexible en el qual baureu de 
competir per guanyar mes diners que 
l'alcre". Aquesra és una separació clarís-
sima entre el món real i l'escola on es 
viu com en una ampolla, com al cel. 

Sempre es diu que aixó és utópic. 
No és que sigui utópic, sino que estem 
tots tan normativitzats que tot el que 
surt d'aquesta normalitat ens sembla 
utópic. Jo pensó que les escoles s'han 
d'anar desmuntant, s'han d'anar aca-
bant. Les escoles que tenim s'han de 
substituir per altres coses, en la línia 
també del t|ue es plantejava ta uns anys, 
les xarxes educatives, les escoles de coo-
peratives de pares, les escoles munici-
pals, les escoles d 'aprenentatge a la 
carta, l 'aprenentatge a casa, grups de 
nois i noies... Estem en un sistema edu-
catiu qLie es d'un uniformisme, d'una 
seriositat i d'un pessimisme terribles; 
l'educació hauria de ser mes imaginati
va, mes creativa i mes alegre. 

Hi ha també la qüestió de la iorma-
ció del professorat, de les disciplines que 
s'imparreixen. Com pot ser que encara, 
l'any 1995, estiguem fent les mateixes 
disciplines que ja feien els grecs? No hi 
ha altres disciplines que les puguin subs
tituir o complementar? Em sembla que 
aixo també és d'una manca de creativi-
tat terrible. 1 no les poden aprendre 
d'una altra manera? 

En aquesta línia, em sembla que el 
que s'hauria de potenciar per enriquir 
el món educariu seria un piló d'assocJa-
cions, moviments , grups, sindicats. 
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coi)pc'r;iri\'cs de p;ircs, ctiopLM"ati\'cs Ac 
miis, pLT lev un dclxii Je veritiU, per 
anar a les arreis del problema. S'hauria 
d'ohrir una línia de nchal! per deixar 
de crcLire en una escola/un mestrc i 
passar a crciire en infinitar tic Unes 
d'aprencntarjíe que s'interrelacinnen. 
Igiialment a mi ein .sembla que aquesta 
hiscñriii í.\c rensenyameni- púWie/privar 
és cíimpletanienr ulrrapassada i que és 
d'un manÍL|ueisme terrible. 

jo estic unalmenr en cuntra del 
pessimisnie. H¡ ha multes sortii-ies: el 
passat és el passar i s'han ile ter coses 
noves. Jo no estic en contra de les or^'a-
nitzaeions, al contran. Jo pensó que la 
í^ent ha de partieiiiar com iné.s míllor. El 
quL- em sembla que seria nei,'ariu és que 
n'hi ha^ués nciniés una que ho intentes 
englobar tot. 

JOSEPLLUÍSTEJEOA: 

- L'aiiy 1982 vaii^ acabar cls estudis 
de Mat^isteri. Hos anys ahans vait; deseo-
brir que bi havia una cosa anomenada 
Escola d'EstÍLi, L|ue desconeixia qué era, 
pero bi vaiy anar. I vaig dir: -Ai.xo esta 
bé, son coses que no véiem a la Normal, 
som-hi». Coneixes una ent i ta t i, si 
t'interesses, vas mes enlla, t'hi r"̂ '̂-"̂  ' '-'̂  
vas engrescant. 

l 'any 1985 passo a formar î ari del 
iivup lie persones que s'encarre,L:ava '.fel 
Mov imen t de Mesires de l 'Ah 
Emporda. Al^uns deis .scus meuihrcs 
ha\-ien passat a ocupar carrees de tipus 
políric o técnic, amb tota legitimitat, 
pero deixant a les persones que queda-
vem odes dliisioria. Qué ter.' 

El Moviment de Mestres havia 
d'aconscguir ter un canvi en la cons-
ciencia de país. Una altta cosa és que 
havia d'aconseguit ter canvis en el que 
ara en diem curriculum. Havíem de 
promoure el canvi respecte a ^lüestions 
organitzatives de l'esctíla, respecte a la 
situado política, respecte a la siruacio 
pi-oíessional. Aquesta idea era truit de 
la prcssió d'aquesta geni que va iniciar 
el Moviment. 

Nüsaltres cns vam ttobar que no 
teníem adversan, no sabícm contra qui 
bavíem Je Iluitar. Qui se'ns resistía a 
qualsevol cosa que proposé.ssim? Ningú. 
perqué no podíem fer el que volgué.ssim. 
i és en aquest moment, l'any 1986, que 
el Moviment té la primera crisi: no 
sabem si la nostra feina és criticar algu. 
No sabem si hi havia alguna cosa a can-

\'iar, pero sí (,¡ue sabem i,[ue Cot el i.|ue 
anem tcnt té éxit, a tot arreu hi venia 
gent. I, ciar, atxo t'csperona i vas tírant 
fins que ve la patacada. L'any 1992 
t'adones que no és un problema d'éxir, si 
fcm coses, sino de plantejar-se a qui ser-
\'eix aixó. I vareiii veure que no ser\'ia 
ais associats i que calia fer un canvi. Sí el 
Moviment Je Mestres no es movía, 
poJíem continuar o plegar. Vam decidir 
que, de la mateíxa forma que, quan 
havia comeni^at, havia estat fniít d'una 
conjuntura histórica determinada, ara 
aixo no es donava. Mantenir la mateíxa 
estructura era una aberració: les activí-
tats que feiem sempre cenien éxit, pero 
no generaven renovació í, a mes, esta-
\-en totes pagades per rAdmínistració. 1 
vam dir que fora, que s'havia acahat I 
vam decidir tancar. Vokiria acabar dient 
que m'agradaria que aigú, algún día. íes 
l'excrcíci de veure sí, efectivament, és 
veritat que els docents están comprome-
sos amb la societat. Perqué pensó que no 
és veritat que els docents no facin res. 
Conec molts mestres que, a part de la 
feina de l'escola, participen en un munt 
d'activitats no en tant que professors, 
sino en tant que ciutadans. 1 aquesta és 
la principal diteréncia que trobo entre el 
moment actual i l'anteríor, en qué, pm-
ser calia que la qüestió docent s'agluti-
nés. A\'ui día és ptioritari que un es defi-
ncixi com a ciutada, perqué - i aixo ho 
hein tic lenir molt ciar els que cns Jedi-

L|Lieiii a la docencia- la gent, els nens i 
els grans, no aprenen només a l'escola. 
Per tant, plantejar el tema de la renova
ció pedagógica com a renovació de 
l'escola és esbiaixar el prc^blema. 

Quan una associació com la nostra 
va tenint éxit, vn fcnt coses, pero no 
produeix el canvi, el que está fent és 
interposar-se Javant del canvi. I aquesta 
és la retlexió que ens \'arem fer nosaltres: 
si no provtxiuem el canvi, la millor cosa 
que podem fer és desaparéixer perqué es 
proi.lueÍxi el canvi. Aquesta és la idea. 

Si el JiscLirs pedagógic i la renova
ció pedagógica han de ser portats per 
coMectius docents, la meva proposta és 
t|ue aquests puguin dir claramenf que no 
a certes coses. Pero no en tant que 
docents, sino en tant que ciutadans. Si 
el Jiscurs pedagógic és el discurs de la 
inimediatesa, aixó no tira mes cnda-
vant. S'ha de Jir algún día, per exemple, 
que l'assígnació de diners a les escoles 
privades esta provocant unes situacions 
Lrinjustícia en certs entorns que no es 
resolen per molta inversió humana que 
s'hi posi. 1 aquest és un discurs que s'ha 
de fer un dia o altre. Les decisions políti-
ques afecten el món de l'educació. En 
aquest tema em sembla que s'ha acabar 
el discurs estrictament pedagógic. 

Xavier Bcsalú i Roscr Batllori 
Í.Ó11 prnk'ssors de Ui Facuítai LIC Ciciicies 

JcrEducació(UdG). 

Aíiíaiii Domcncch, en una Escola d'Esihi, 
amh írcni; Rigau, que mes L'?n:ifli'iint\ 

va ser ÍÍCIL'ÍJÍIÍIÍI d'Enscnyamem 
de ki Gcncraiiun a Giroiiíi. 
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