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Roser Juanola Terradellas 

Is estudis arcístics a íes comar
ques gironines son un refe-
rent iniportant per a la histo
ria de Teducació artística del 
nostre país, una historia sobre 
la qual s'ha comen^at a publi
car en aquests últinis quinze 
anys, en part arran del desen-
volnpamcnc de diverses recer

ques relacionades amb aquest camp i també per la 
celebració biennal d'unes jornades que porten aquest 
mateix nom. Precisanient, el darrer mes de novernbre 
se'n va celebrar la quarta edició a Girona(l) , al Centre 
Cultural de la Mercé, i es van dedicar sobretot ais lli-
bres de text i ais niaterials didáctics, fet que va pe rme-
tre mostrar davant deis estudiosos l ' interessant fons 
antic de l'escola de mestres; un fons que perniet un 
seguiment minuciós de la tasca pedagógica realitzada 
al llarg de la historia. 

Pero el tema deis estudis arcístics no és d'interés 
no]nés per ais invescigadors de Tarea, sino que, d'una 
manem o altra, interessa ferina gcnt. Es per aixtí que hem 
pensat que tora bo publJcar-ne un monográfic que ajudés 
a divulgar algunes qüescions sobre el desenvolupament 
deis esmentats escudis i que, altratnenc, poses de nianifest 
que aquests teñen importancia, tradició i identitat a les 
comarques gironines. Per teñir un convenciment de tot 
aixó ens cal potser disposar d'estudis que ens ajudin n 
ampliar la mirada cap a nioments histories anteriors que, 
tot i la seva llunyania, presente]] tendéncies i inquietitds 
mes estimulants i innovadores. 

A Girona, siguí per la seva situació geográfica, que 
propicia les influencies europees, sigui per les seves bones 

comunicacions amb Barcelona i peí taranná inquiet deis 
ensenyants de les diverses matéries, incloent-hi les artísti-
ques, el professorat ha estat al dia i ha conegut les tendén
cies i les publicacions mes actuáis. Així, en el seu monient 
van incorporar a Tensenyanient les renovacions que pro-
posava TEscola Nova(2) coni a máxim exponenc d'inno-
vació educativa europea. 

Cal destacar un deis gironins mes significatius en 
aquest camp, el professor Cassiá Costal(3) (1876-1937), 
director de la Normal. Aquest pedagog, molt influenciat 
per les teories naturalistes rousseaunianes i la ILE (Institu
ción Libre de Enseñanza), va impartir l'assignacura de tre-
balls manuals, i va impulsar també els berenars pedagó-
gics, que eren cursos de formació del professorat destináis 
a la renovació deis ensenyatnents artístics. 

També cal considerar altees influencies mes recents 
que han entrat per via de les escoles d'estiu o bé per cur
sos de formació , intercanvis, o per la p reocupac ió 
d'alguns municipis que s'impliquen en projectes coni a 
ciutacs educadores, que venen a ser uns fórums de debat 
sobre els difcrencs ámbits educatius. 

Un Intent de classificació 
deis ensenyaments artístics 

Es corrent teñir poca informado de tot el que fa referen
cia ais temes d'educació artística, i sovint es tendeix a 
posar-ho tot ai un mateix sac, com si no existís un marc 
de classificació com hi ha en altres camps. L'área artística 
está també organitzada, encara que potser de manera 
menys jerárquica. Malgrat tot, pero, s'hi poden distingir 
nivells de difere]iciació, d'especialització i de citulació des 
de temps molt llunyans. 
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Rosa Sensat amb les seves alumnes, que realitzen en una pissatra continua dílerents tipus de flors. 

Val a dir que per donar una viúó actual deis ensenya-
i"nents arcístics s'han de teñir en compce diversos punes de 
niira i oíerir vineles amb totes les problemátiques socials. 
l"*er cant, heni de parlar de les aportacions reciproques de 
l 'educació artística i l 'educació ambiental. Teducació 
multicultural, els estudis de genere, e)s valors, l'educació 
eniocional, etc. També cal teñir presents els diferents 
ambits d'ijicidéncia; així, veiem que, a part deis púbücs 
í^scobrs, els centres culturáis dediquen cada vegada mes 
atcnció a diversos coliectius. Actualmenc, per exemple, 
s'ofereixen ensenyi^nients artístics destinats a les faniílies, o 
des del niuseu s'endeguen programes dedicáis ais barris, 
^Is presidiaris, ais invidents o a la gent gran, entre d'altres. 

Malgrat que sempre ha estat polémic establir una 
divisió en les ares i els ensenyaments artístics, a grans trets 
podríem diferenciar algunes categories coiii les següents, 
que es mourien entre Teducació formal i no formal: 

1) Els estudis enfocats cap a la practica professional 
deis artistes dedicats a les arts visuals, a les arts aplicades i 
1̂ disseny. Els crobem en escoles i facultats d'art, i s'encar-

fegiien de donar ais alunmes una formació teórica i pre-
parar-los per a unes prácuques basades en projectcs. 

2) Els que s'inclouen dins els estudis de la filosofía 
(ámbit de Tcstélica} i els de la historia (ambit de la histo
ria de l'art), mes enfocats a coneixements conceptuáis que 
no pas a les practiques artistiques. Aquests estudis están 
incorporats en les diferents facultats d'hunianitats. 

3) Els estudis que relacionen els coneixcmencs artís
tics amb el seu ensenyamcnt i aprenentatge, és a dir, la 
didáctica orientada a la formació del professorat que 
gLiiará una educació per a la llar d'infants, Tetapa infantil, 
pi'imária, secundaria i batxillerat. També té incidencia en 
altres ámbits, com l'educació especial, multicultural, etc. 

4) Els que s'integren dins l'educació formal o reglada, 
els quals vetllen perqué no manqui la cultura artística i 
visual dins la desitjada educació integral. C o m en cots els 
altres canips del saber, aquests coneixements cal incorpo-
rar-los des deis primers moments per anar fent un desen-
volupament gradual en cota l'escolaritat obligatoria. 

5) En i'auíbit d'educació no formal, hi ha estudis que 
proporcionen coneixeiuents artístics específics de nranera 
no reglada. Aquest és el cas de les escoles de pintura, de 
gra\^t, o deis centres on s'imparteixen cursos de qualsevol 
especialitat artística sense Tobjectiu d'obtenir una titulació. 
Aqüestes activitats, sovinc organitzades per ajuntaments, 
presons. hospitals, museus, arxins o ceiitres afms, son cada 
vegada lués abundants, i foferta que proporcionen ia 
cambé una important tlmcíó social de difiísió de les arts. 

Peí que fa ais estudis que s'ocupen de la formació de 
la práctica professioiial deis artistes. primerament caldria 
p!ancejar-se qué entcnem per artista avui día, ja que el 
ternie s'ha ampliat mole i no solament fa referencia, per 
exemple, a un pintor o un escultor. Els ensenyaments 
artístics están picnanient incegrats en el camp industrial 
(disseny grafic, industrial, etc.), en l'arquiteccura, el cine
ma i les noves tecnologies. Pero, malgrat que aqüestes 
noves disciplines están en auge, conviuen i s'interrelacio-
nen amb la formació deis llenguatges tradicionals de 
dibuix, pintura i escultura. 

En aquest senrit, i en el marc de Tensenyament públic, 
cal esmentar la funció que ha fet l'Escola de Dibuix de 
Girona, que durant molts anys ha acollit públic de diferents 
edats i ha tnantíngut l'interés per Tart, orientant l'alumnat 
cap a carreres artistiques o bé consolidant una formació 
Iliure i personal, cosa que lia escat ja ampliament estudiada 
per Perpinyá{4) i mes tard per Marqués(5) (1990). Una 
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Angeleta Ferrer Sensat, filia de Rosa Sensat, 
elaborant amb pedrés una flor. 

funció seniblant han fec escoles d'arts i oficis com la de 
Figueres i d'una manera inés remarcable la d'Oloc. 

Per anar d'acord amb les demandes socials del Cemps, 
i en paral'lel amb el desenvolupament de la nostra univer-
sitat, caldria impulsar mes la formació professional de les 
arts per no quedar-se enrere en comparació amb les alcres 
formacions. Ara per ara ens esperona el projecte de la 
creació de la Facultat de Belles Arts de la UdG, que espe-
rem veure en un fucur immediat per completar els ense-
nyaments artíscics universitaris. 

Peí que fa al segon apartac, cal dir que la divisió deis 
escudis de filosofía i lletres és relativament recent, i ha 
donat Uoc a diferents carreres com la Ilicenciatura d'histó-
ria de l'art, la de filosofía, la d'história, etc. La UdG, des 
del seu inici, ha apostat per aquests estudis, que. a pare de 
les corresponents llicenciatures, ofereixen activitats i for
macions paral-leles. Destacarem, per exemple, la creació a 
partir del 1998 del máster de patrimoni cultural, el máscer 
de critica d'art i coniunicació, aixi com la Cátedra de 
Filosofía Ferrater i Mora, nascuda ja els priméis anys de la 
UdG, i la Cátedra d'Arc Contemporani, mes recent. Cal
dria encara incorporar-hi altres disciplines com antropo
logía de l'art, psicologia de l'art, etc., que completarien el 
ventall d'estudis procedents de les ciéncies estetiques. 

Com que no és pretensió d'aquest article debatre a 
fons aquests temes, sino presentar una situació general de 
la qüestió, ens centrarem mes en el tercer i quart apartats, 
que fan referencia a I'educació formal en la doble vessant 
deis nivells escolars i els de la formació del proi'essorat. 

Els estudis que s'ocupen de la formació del professo-
rat han estat els mes estudiats, cosa molt comprensible 
perqué també han servit de punt d'orientació per centrar 
els aprenentatges escolars que corresponien a cada iiivell, 
així com les seves metodologies. 

Tal com hem dit, a Girona tenim un important fons 
de documentació - d e mes de 150 anys d'antiguitat— 
sobre tots aquests ámbits educatius, el qual mostra que des 
de sempre hi ha hagut una persistent preocupació per la 
formació artística deis futurs mestres i ens permet fer un 
seguiment deis programes de formació del professorat de 
l'escola de mestres. A partir de l'any passat, disposem d'un 
important estudi fet per Mercadal(6) que aporta moka 
informació i dona lloc a poder-lo continuar amb altres 
estudis. 

L'educació artística reglada ha rebut diferents noms al 
Uarg de la historia de Teducació escolar: educació estética, 
reahtzacions, educació de la sensibilitat, dibuix artístic, 
etc., i les funcions que ha desenvolupat també han estat 
diverses; actualment, dins el nom á'educació artísúca tro-
bem una formació cultural sobretot enfocada cap a les 
arts musicals i visuals. Encara que sembli sorprenent, 
aquests aprenentatges s'inicien ja en els primers anys de 
vida de tots els nens i nenes i, per tant, podem parlar 
d'una educació artística a Tescola bressol i a les etapes 
infantil, primaria, secundaria i universitaria. A partir de 
I'ijltima reforma educativa, aquesta disciplina s'ha estruc-
turat segons uns continguts obiigatoris i amb un disseny 
curricular paral'lel al de les altres árees, i té, a mes de la 
responsabilitat de proporcionar habilitats i destreses i 
valors, la de transmetre conceptes culturáis, és a dir, que 
proporciona una formació teoricopráctica. 

Si bé el paper deis estudis artístics dins l'educació 
integral és imprescindible, cal dir que el seu estatus ha 
soiert mottes osciMacions: notori en alguns moments 
—que corresponen a etapes d'ideologia progressista— i 
feble en d'altres - q u e corresponen a etapes mes conserva
dores, durant les quals han sigut relegats amb una disnii-
nució horaria i una retallada de professorat-. De l'estudi 
de Mercadal (2000), se'n pot desprendre que hi ha una 
relació directa entre rampliació horaria i determinats 
moments polítics. Per exemple, durant la Segona Repú
blica s'instaurá el pía experimental, i els estudis artístics 
assoliren una cota molt alta de relleváncia. 

Finalment, i seguint la classificació inicial deis estudis 
artístics, caldria remarcar els ensenyaments en ámbits no 
formáis. Per entendre la seva importancia, a part de les 
circumstáncies en qué s'han desenvolupat els ensenya
ments artístics cal considerar també algunes de les seves 
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peculiaritats intrínseques, que els han suposac desavantac-
ges respecte a d'altres disciplines. Per exemple, cal valorar 
el fet que no son uns aprenentatges ni faciis ni breus, sino 
que necessicen una llarga formació que cal iniciar de bon 
principi i cambé exigeixen un nivel! rigores de preparació 
per part del professorat que els ha d'impartir. Per tot ple-
gat, els ensenyaments ardstics en Támbic de Teducació 
formal han estac sempre mole Uigats ais ámbits de l'educa-
ció no formal, és a dir, que sovint ha calgut completar la 
formació en hores extraescolars. Per aíxó, dones, és can 
imporCant l'aparició de centres públlcs i pri\'acs que s'han 
ocupat de completar l'educació artística, i en cap cas es 
poden desvincular de Teducació formal, 

En el sector de l'ensenyament privat a les comarques 
gironines hi ha bague importants iniciatives pedagógiques, 
Mercadal ho recull en una entrevista a Pere Vila, en la 
qual ens diu: «Girona compta tot primer amb Tacadémia 
de dibuix i pintura de jaume Ponti Martí i després amb la 
de Joscp Aguilera (Salt, 1882 -Barcelona, 1955), dibui-
xant que recrea amb el seu llapis una Girona lírica i 
espectral. A redós de la seva escola, la primera que treballa 
a la ciucat amb model nua, neix l'any 1918 l'entitat Amics 
de les Arts, que promou diverses activitats i culmina la 
seva trajectória Tany 1930 amb la i n a u g u r a d o d 'un 
monument a Fidel Aguilar ais jardins de la Devesa. Des
prés de la guerra, l 'ensenyament de les arts plastiques 
continua a TEscola Municipal, dirigida per Joan Carrera i 
Dellunder, i s'imparteix també en nombrosos tallers par-
ticulars, coni el de Juan Orihuel i, mes tard, els d'lsidre 
Vicens i de Doménech Fita» (Mercadal, 2000:357). Tan-

mateix, es podrien esmentar molts altres centres, tant de 

Girona com de les comarques, que han proporcional una 

educació artística encarada a un otici o bé que ha servit 

com a cultura en el Ueure. 

De la formació de mestres 
a l'educació infantil i primaria 

Els ensenyaments artístics dins la formació del professorat 
han cingut una funció clau: en ocasions han estat un pun
ta! básic dins Tcducació integral, en altres han adquirit un 
caire mes lúdic i social, en altres han servit per integrar-se 
en el món laboral, etc. Toe i que el seu significat ha anat 
variant segons les polítiques educatives i evidentment 
segons la formació deis ensenyants, sempre han merescut 
un paper reconegut. 

Durant molt de temps fcducació artística ha estat una 
de les matéries que ha manifestat la seva preocupado per 
valors com la sensibilitac, la pluralitat d'idees, el respecte 
per les diferencies, etc. De la mateixa manera, també ha 
tingnt en compte l 'educadó emocional, ara tan en auge 
pero fms fa ben poc tan deixada de banda, llevat de 
poques excepcions, com ara les classes artístiques. Tanma-
teix, ]io es pot deixar de dir que, malgrat que se'ls reco-
neguin tots aquests valors, en el moment present —marcat 
per la societat de la informado i de la comunicado , 
segons els sociolegs- els ensenyaments artístics cenen un 
tractament massa sectari, relegat a unes quances habiliCats i 
a uns minims coneixements de cultura artística; malgrat 
que en els nous dissenys curriculars d'educació iníantil, 

priinaria i secundaria es reconegui el 
seu paper cognitiu, costa mole que se 
superin, tant per part deis responsables 
polítics com deis mateixos ensenyants, 
els prejudicis creats en etapes anteriors. 

Aixó fa que, ara com ara, no esti-
gnem a l'almra de les exigéncies socials, 
tal c o m ho havíem estat en altres 
mo]nents, i que no seguim la mateixa 
orientado d'altres pai'sos que valoren el 
desenvolupament creatiu des de les arts 
com des de les déncies i des de toces les 
hitmanitits. La tendencia dones, és con
siderar -equivocadament- que aquesta 
formació és elitista i poc pragmática, 
moriu pe] qual ha de suportir continua-
des recallades en els currículums. 

La to rmac ió del professorat ha 
estat diferenciada fins fa poc per una 
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separació de k s matéries artísciques, que eren sobretot 
dibuix (artístic i técnic) i crebaüs maiiuals. L'educació 
estécica en general oo s'lia cractat adequadamenc, i la 
historia de la cultura artística ha quedat fragmentada en 
diferents parceMes a la carrera. 

Potser a causa que, tant a l'etapa infantil com a la 
primaria, les escoles no teñen professorat especialitzat i 
per tant els falta assessorament, els mestres han tendit •.t 
adoptar la mateixa divisió de matéries que varen rebre en 
la formació del professorat. S'ha creat dones, sobretot per 
part de rensenyament primari, un desfasament en relació 
amb els models educatius actuáis, que s'orienten cap a 
uns concixeniL-nts globak i ajunten niolces disciplines i 
camps del saber afins. Així veieiii que les noves tendea-
cies vctllen per orientar tota la cultura visual que ens 
envolta i Tensenyament integra el patrimoni artístic de les 
nostres ciutats i museus. Es procura que tots siguem 
capados d'interpretar i expressar les idees i els sentiments 
en diferents Uenguatges artístics, i a la vegada, mitjancant 
les practiques de tecniques artístiques, s ' intenta que 
ralumnat adquireixi una expressió personal i creativa. 

Si bé podem dir que tenim estudiada la formació deis 
mestres de les coniarques gironines. no podem afirmar el 
inateix de la repercussió directa d'aquests cnsenyaments a 
l'educació infantil i primaria. En tenim informació aiUada 
i noticies disperses, pero no cstudis ni recerques sistemáti-
ques, Sense volcr caure en el pessimisme, pero en un 
intent de donar una visió crítica d'aquesta última reforma 
educativa, cal dir que el nivell de formació d'aquesta área 
en les etapes esiiicntades és molt desigual segons les esco

les, encara que per primera vegada els continguts siguin 
obtigatoris per a tothom. Com que s'ha dedicat a aqües
tes disciplines molt poca atenció horaria, sobretot durant 
l'etapa de primaria, s'ha generat una crisi polaritzada en 
dues situacions molt extremes. Per una banda algunes 
escoles, conscients del problema, s'hi han dedicat enérgi-
cament i han fct projectes molt personáis i creatius, que 
han obtingut niolts bons resultats. Tenim exemples molt 
interessants de centres que demanen ajudes i pardcipacíó 
ciutadana-i preparen projectes interdisciplinaris en els 
quals es connecta amb els museus, els artistes, se soMiciten 
assessoraments ais departaments de didáctica de l'art de les 
universitats i, en resum, s'aconsegueix un engrescament i 
íMusió que supera l'estricta obügatorietac. Per altra banda, 
i val a dir que potser d'un manera mes generalitzada, 
algunes escoles cauen en un ensopiment i rutina emparats 
en la falta de preparació del professorat, que, sota el pre-
text que no en son experts, no troben camins per donar 
ais alumnes els nivells adequats. D'at^uesta manera, s'entra 
en un parany en el c^ual bona part de I'alumnat deixa de 
rebre coneixements básics en una etapa que és fonamental 
per a la seva futura preparació, tant si es volen encaminar 
cap a carreres artístiques com si no. 

Pero a Thora de valorar com están l'educació infantil 
i la primaria a les escoles gironines, hem de fer-ho en dos 
apartats diferenciats, perqué responen a dues realitais beii 
diferents, Aquesta última ha heretat usos i nianeres de fer 
inadequats, ínconveníents ais quals c;ü afegir una interpre-
tació dispersa deis programes. El treball resultanc, dones, 
tal com hem dit, és molt desigual segons la formació deis 
responsables deis centres. Actuahiient la important tasca 
feca en relació amb els departaments d'art deis museus, 
que vinculen el fet artístic en el present i en el passat, ha 
ajudat molt a proposar críteris sólids í a crear projectes 
interessants. L'educació inñinril, per la seva banda, té una 
trajectória molt diferent, perqué el seu reconeixement 
oficial com a especialitat data només deis anys vuitanta. 
Per tant, s'ha creat una formació basada ja en unes neces-
sitats especifiques que ha buscat metodologies innovado
res, i s'han invertit mots esfor^os en la formació del pro
fessorat. Els corrents innovadors d'Europa sempre han 
arribat puntualment, i també les innovacions del grup 
d'escoles de R e ^ í o Emilia (1991), de la mateixa manera 
que les influencies anglosaxones, decisives per a la inno-
vació educativa actual. M'atreviria a dir que és un fet 
reconegut majoritáriament que els ensenyaments artístics 
de l'etapa infantil a les comarques gironines gaudeixen 
d'un prestigi reconegut i teñen una identitat envejable. 
ToE i així, l'etapa de primaria arrossega moltes inñuéncíes 
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que provenen d'una determinada forma-
ció del professorat, com la divisió de 
dibuix i els treballs manuals i una tenden
cia a una formació per generes: un tipus 
de treballs es consideren propis de la for
mació femenina i uns altres de mes téc-
nics, propis deis nens. Aquests enfoca-
nients, lan superats i ja desierracs en els 
monients politics de !a segona república, 
varen reaparéixer en els anys del franquis-
nre i han deixat una enipremta difícil d'esborrar, perqué és 
la formació rebnda per la majoria dVducadors en exercici. 

Tot alió que caldria recuperar 
per a una renovado pedagógica 

Oe tot el recorregut de llums i ombres que han travessac 
í̂ ls ensenyaments artíscics, fóra bo valorar aquells aspectes 
que hi han estat singulars i que ens caldria recuperar, no 
per tornar al passac, sino per adequar-los a la realitac actual. 
Quan pensem en possibilitats de millora, hem d'adnietre 
que mokes de tes prccarietacs que ara pateixen els ense
nyaments artístics cenen solució: tan sois calen politiques 
decidides i creatives que obrin nous camins i que incorpo-
fin alió que ja tenien en els seus bons niomencs i li donin 
el caire que correspon ais nostres temps. 

A fi de creure conclusions deis estudis histories i a tall 
d'exemple, podríem dir que l'esperit de la renovació 
pedagógica cjue es va portar a terme en el període de la 
República va ser de moka qualitat. Es \'a vetllar per les 
condicions deis edificis, el sentit estédc era present en tot 
i era també un element clau de la formació, i es potencia-
va la relació amb el medí i la lliure expressió, així com la 
valoració del patrimoni artístic. La formació deis mescres 
en ensenyaments artístics (tant inicial com continua) va 
gandir d'un gran respecte, i la seva formació practica va 
ser exemplar. Seria desitjable que ara que s"esca reivindi-
cant la Uicenciatma en els estudis de mestre —qücstió en 
qué arrosseguem un notable endar rer iment respecte 
d'altres pa'ísos europeus— i s'han aprovat els estudis de 
belles arts a la UdG, s'aprofités aquesta conjuntura, que 
"o teñen totes les universitats, per fer una oferta progres-
sista i d'acord amb les necessitacs socials. D'aquesta mane
ra es podria considerar la possibilitat de solucionar la for
mació d'un professorat expert eii ensenyaments artístics, 
satisfent així la insistent demanda deis ensenyants tant 
d'infantil com de primaria, secundaria, universicaris, i de 
diferents coMectius que proposen noves titulación? en 
relació amb els ensenyaments artístics i Teducació. 

L-ARTAL'ESCOU 

LiMiKrp'-auín del ditmii en 1'escola, é! cosa mnlt 
ülslinm de In que ota úanar-sc en uní nca-

demia do bcltes aru, IHs lins U hm pot, en que! 
dibuiíno hin'la sigm conjiderai com un mcdi idu-
csliu, reasenyiimja d'ell. en l'tscoln, era li inale!-
]ta que co l'ücademia. Se dnnavu al nui un proce-
dimcni, una mncern 6in. invídableds ¡mcrpielnr 
I M lornws Mlurals. Ei media usu-ils eren elj U-
rocntublti qundcnadc dlhuk i les llodnes, i eo un 
Btau mperior la tipia del eaii. Es i tlir, en cli 
dos caaoi quelcom de Intenmut entic d aol 1 Ii 
realitiU. 

Una página del llibre Notes sobre Art 
de Joaquim Torres-García. 

Per altra banda, caldria poder fomen
tar mes recerca en aquests ámbits i poder 
disposar de documents, per exemple bic-
gratles o diaris de mestres, com ara Testu-
di sobre el mestre .A.ntoni Balmanya Í 
Ros{7), en el qual, a part de les moltes 
informacions d'un mestratge interessant. 
ta]nbé hem vise la seva prcocupació pels 
ensenyaments artístics. Al mateix tcmps, 
s'hauria de fer una tasca de recuperado i 

divulgació d"arxius tan destacables com el de Jordi 
Verrier(K} al qual agraVm profundament la seva generositat 
i dedicació, que ens ha perniés d'analitzar moltes de les 
dades que han servic per ampliar els nostres coneixements 
en aquest camp. 

Si es poguessin vertebrar cots els elenients que hem 
anac analítzant, no es trencaria la lógica que fa possible 
que un sistema educatiu sigui coherent i s'hi reflecceixiu 
totes les cultures, totes les edats i lots els interessos socials. 
També s'evitaria que la recerca i la docencia anessin per 
camins diferents sense cap mena de connexió. 

Roser Juatiola Terradellas és professoni de ¡a Utüfat de Ditüictka de l'An 

iic lii Paailíiii de Cii'iicics de l'Edni'anió de la UdG. 

Notes 

I.- Es pdiJL'ii corisiikar eU Uibrcs d'actts edicaK pe 1 scrvci de piibliLMcions lie 
ILI IJU tLs pnys 201X1. l-WH, 1996 i 1994. 

2.- AqueH correnc partcix d'aucors com FrÜelu-l (l7H2-18fí2), que aporra 
un foiiei.voiiient scnstirial ais eiiscnyaniL-nts ardstics; Decroly (1S71-
1''̂ o2), que cracta Li capacitar d'utwL'rv'.iLió i cxprcs-iió; o IÍL-WCV (1^59-
1952), L[iio L'ícudia rapríjiiL-nt,icg(.' en c\ procés de truball. Tambó es va 
implantar L'1 mciodL' MotitL-sBori (1870-1952}. tjut- tljmcntava tiri nou 
nit'Cüdij d'wkiL-adó infantil, i sobru'tot L-S té inok cu ;:(impHí el mestratge 
de Freinet (1 S%-19f;i6), quL' V,T obrir un cami ni dibuix lliure i a la 
i'omuuicatió que peniiet una nova relació entre nens i adults. 

3 . - CLftRA, J.; CoRNlELLA, P.; l'uicBERT, J. (19'J5). Li N«ri\M íiv Gimui. 
ÍSOMys <n¡¡siorlii (1844-1994). Publicacitins UdG. 

4.- Treball iuedit elaborat amb niotiu de la tesina de Uiceiiciatura preseut.i-
da a la Facultat de Beílei Ans de [Jnrcelona {sense iLita i elabonit entre 
els anys setanta i vuitanta). 

.S.- MARQUÉS, S. (lyi^Kl). De ¡'Escola lumidiuii de <¡iiwix ¡i i'cí>vlii ilv Bclle^ 
Aris di dniííii. Ajtnitament de Girona. 

f).- MERCAIML. M . Els prí\i\crs 125 ¡iiiys d'eiMeiiyaineuls atihtla a l'Escoh dv 
Hmisicri de Giroiia (¡fi-14-!'J70). Uiut ii¡mixhi\i2ció ¿i Id tioma idcmial adiu-
nr/. Tesi doctoral dirifíida per la Uuitat de Didáctiea de TArt de la 
F.icultat de Ciéncies de l'Educaeió de UdG, presentada el juny de Zíllíü. 

7.- Vegeu Testudí realitzat per I'UJOL. D. (I9'J2), Bl HWSITC .-IHÍDÍÍJ liídiiianya 
i Ros. lit\ ¡i¡icii\di>r íJi' hí M'iiDiMnii pcdiivi'ffca ¡i Ciiiíiltinyu. I'ublicaáiins de 
rAjuntament d'Empolla. 

8." Jordi Verrier va ocupar el carree d'awtóSQt: en ul depaitament d'pilsííiya-
-——ment-diirantrTls"^niííérs^nys de creació de la Cieneíalitai. Froeedent 

d'una fiímilia de ^ans inquietuiis culturaLs, ha recollit interessaiits infor
macions relncionades amb diterenC; temes i d'un especial interés per a 
Teducadó general i artística. 


