
Ispremis 

XAVIER BESALÚ 

Is Premis «Baldiri Rexach» (sic) 
foren convocats per primer cop a 

final de l'any 1977 per la Fundacio 
Carulla-Font i s'atorgaren durant el 
cLirs escolar de 1978-79. Acaben de 

complir, dones, el seu vinté aniversari. 
Van néixer com un "Concurs 

escolar» de llengua ¡ cultura (histo
ria, geografía i literatura, princi-

palment) deis Pa'ísos Catalaníi, en 
Lins moments histories hen precisos, 

quan tot just s'iniciava la recupcraciü de les institucions de 
govern catalanes i de les Uibertats democrátiques. No és pas 
estrany campoc que es presentessin com una continuacio de la 
tasca iniciada per l'APnC (TAssoeiació Protectora de l'Ünse-
nyan^a Catalana), interrompuda per raons obvies el 1939, «en 
una de les seves mes enyorades i eficients activitats». 

En aquests 20 anys d'história no solament s'han prüduVt 
canvis en el tontext social, cultural i escolar cátala, sino també 
en els mateixos Premis. Aixi, per exemple, ja des de l'any 
1978, l'entitar convocant passa a ser la Fundació Jaume I, cre
ada i presidida per Lluís Garulla i Canals. O, des de l'any 
1989, els Premis normalitzen la grafía del cognom del peda-
gog gironí, que passa a escriure's «Reixac» (amb i i sense h). 
El seu ambir segueix essent encara avui el deis Pa'ísos Cata-
lans, pero s'especifica cjue van destináis a «estimular i reconéi-
xer Pescóla catalana de qualitat». 

Des del primer moment, els Premis s'han atorgat amb 
l 'assessorament i la direcció técnica de la De legado 
d'Ensenyament Cátala (la DEC) d'Omnium Cultural, que, 
des de sempre, ha formar part també tant de l'organització 
com del ¡urat. 

Si els Premis es van batejar amb el nom de Baldiri Reixac 
fou, segons consta en la primera convocatoria, peí let de ser 
«una cabdal personalitat en pedagogía i consciéncia cívi

ca; per ser una figura humil i excelsa a la vegada, amb plena 
consciéncia del fet transcendental que té, pedagogicament, 
l'tís exclusiu de l'idioma vernacle en l'ensenyanija; i per 
l'acttialitat de les seves ítistruaions, sorprenent peí seu sabor 
terral i pels pensaments que s'hi troben». 

El cátala a Pescóla 

Com a conseqiiéncia deis resultats electorals de les prmie-
res eleccions democrátiques del mes de ¡uny, el serembre de 
1977 es restablí la Generalitat provisional. El mes de juny de 
l'any següent el govern central aprovava el dccret «d'incorpo-
ració de la lleogua catalana al sistema d'ensenyament de Cata
lunya», que prescrivia l'obligacorietat d'ensenyar el cátala a 
totes les escoles de Catalunya, tot i que molts centres, per 
motius diversos, no el van aplicar o ho van ter de manera 
insuficient. 

L'any 19S1 la Generalitat assumia les competéncies que 
li corresponien en materia d'ensenyament. No será, pero, fins 
l'any 1983 que la Llei de Normalització Lingüística afírmi 
que «el cátala, com a llengua propia de Catalunya, ho és 
també de l'ensenyamenr en tots els nivells educatius; que la 
llengua catalana ha d'ésser ensenyada obligatoriament a tots 
els nivells i els gratis de l'ensenyamen: no universitari; que la 
llengua catalana sigui emprada progrcssivament a mesura 
que tots els alumnes la vagin dominant, i que els centres 
d'ensenyament han de fer de la llengua catalana vehicle 
d'expressió normal, tant en les activitats internes com en les 
de projecció externa». 

Aquesta llei, dones, reconeíx no solament l'obligació 
d'ensenyar el cátala, sino el dret a fer tot l'ensenyamenr en 
llengua catalana. Fins l'any 1988, de totes maneres, no 
s'ordenará la incorporació d'objectius i continguts de geo

grafía, historia i rrets socioculturals de Catalunya a 
l'ensenyamenr. 
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De fet, en Támbit de Catalunya, les dades ens 
diuen que l'any 197S només un 15% deis alumnes 
eren enscnyats extlusivament en cátala. Aquesta 
xifra s'havia elevat al 56% l'any 1990, mencre que 
un 34% aprenia en les dues Uengües oficiáis i un 
10% ho feia exclusivament en castellá. 

Paral-leíament a les coses oficiáis, la societat 
civil havia pres com a cosa seva la cacalanització de Tense-
nyament, Com a mostra, per ai cas de les comarques de Giro-
na, el Moviment de Mestres per una Escola de Catalunya va 
fer durant el curs 19^0-81 una enquesta per coneixer el grau 
de catalanització de l'ensenyaraent primari. El resultac fou 
que 187 escoles feien, tocaiment o parcial, l'ensenyament en 
cátala: el 89% de les escoles de la Garrotxa; el 81% de les del 
Baix Empordá; el 70% del Girones; el 64% de la Selva; el 
58% de TAlt Empordá; el 55% del Ripolles, i el 14% de la 
Cerdanya. Únicament sis escoles, pero, feien tot l'ensenya
ment en cátala: les de Ceírá, Bellcaire, Sils, Palau-saverdera, el 
Petit Pianito d'Olot i el Gaziel de Sant Feliu de Guíxols. 

Es en aquest context que van néixer els Premis Baldiri 
Reixac. 

Tres modalitats 

Els Premis teñen tres modalitats: ¡a destinada 
a escoles, la destinada a mestres i proíessors i la 
destinada a alumnes. 

De Premis a escoles se n'atorguen 12 cada any 
(durant les vuit primeres edicions se n'atorgaven 

10) i teñen una dotació de 500.000 pessetes cadascun, que ha 
anat augmentant, dones, progressivament, des de les 200.000 
pessetes de les primeres convocatóries. 

De Premis a mestres i professors actualment se'n dona 
només un, dotat amb 800,000 pessetes, part de les quals son 
per a editar el treball guanyador. En les quatre primeres edi
cions se'n va premiar mes d'un i la dotació económica era de 
100.000 pessetes. 

I de Premis destinats ais alumnes avui se n'atorguen 62 
cada any, amb una dotació de 100.000 pessetes cadascun en lli-
bres catalans a escullir. En les primeres convocatóries la dotació 
era de 15.000 pessetes i es premiaven menys de 20 alumnes. Des 
d'aleshores, cant el nombre de premiats com la dotació económi
ca han anat augmentant fms a arribar a les xifres actuáis. 

El candi deb Premis Baldiri Retxac. La convocatoria deis Premis Baldiri Reixac. 
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En termes globals, la dotació deis Premis és 
attualment de tretze milions de pessetes (en la 
primera convocatoria fou de 2.480.ÜÜ0) i els 
diners provenen de les aportacions voluntarles deis 
socis d'Omnium Cultural, de l'edició de la Nádala 
que cada any publica la Fundació Jaume I i de la 
mateixa Fundació. 

El jurat deis Premis el formen nou persones (7 en les dues 
primeres edicions). Carme Alcoverro, de la DEC d'Omnium 
Cultural, i Josep González-Agiipito, catedrátic de Pedagogía de 
la Universirat de Barcelona, en son membres des de la primera 
convocaroria. També n'és membre permanenr, des de la cinque-
na edició, Rosa Boixaderas. N'han estat membres durant alguns 
anys rhistoriador josep M. Amaud, el pedagog Jordi Galí i 
Miquel Reniu, exdirectot general de Política Lingüística. I les 
gironines M. Antonia Cañáis, professora de la Universitat de 
Girona (cIs anys 1981 i 19^2); Irene Rigau, secretaria del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya i exdelegada territorial del 
Departament d'Ensenyament {els anys 1981, 1982, 1983 i 
1984), i, des de l'any 1997, Mariona Ventura, coordinadora del 
Servei d'Enscnyamenr del Cátala a Girona. 

Els Premis se solen atorgar durant el mes de juny: els dcs-
tinats a escoles ¡ a mcstres i professors, al Palau de la Genera-
iitat, i els destinats a alumnes, al Casal de l'Espluga de Fran-
colí, propietat de la Fundació Jaume I, i d'on és fíU el seu cre
ador, Lluís Garulla, membre fundador també tFOmnium Cul
tural i, com és sabut, de l'empresa Gallina Blanca. 

Els Premis a escoles 

Aquesta modalitat vol premiar aquelles escoles que s'han 
distingit per la qualitat global de la seva actuado en l'aspecte 
concret de la catalanitat. A la vista deis veredicres está ciar 
que s'ha buscat de reconéixer, des de sempre, estoles deis 
diversos territoris i comarques deis PaVsos Catalans i deis dife-
rents nivells educatius no oniversitaris. 

Els centres que opten ais Premis han de res-
pondre un qüestionati sobre l'ús del cátala com a 
llengua d'ensenyamenc i en els altres ámbits 
(rerolació, tasques administratives, etc.); han 
d'aportar dades sobre la procedencia socioeconó
mica deis alumnes i la parla habitual de Uurs 
famílies, i han d'adjuntar també el seu Projecte 

Lingüístic. Aquests centtcs rebran després la visita de mem
bres del jurar que tomprovaran les dades aportades i que 
miraran de copsar tant la qualitat com la catalanitat de la 
seva práctica educativa. 

En aquests vint anys han estat premiats 27 centres de les 
comarques de Girona (vegeu Annex): ó centres del Girones, 5 
de la Garrocxa i de la Selva, 4 de l'AIt Empordá, 3 del Baix 
Empordá, 2 del Pía de l'Estany i del Rípollcs, i cap de la Cer-
danya gironina. D'aquests 27 centres, 19 son escoles de 
Primaria (flns fa poc coMegis d'EGB), 5 son instkuts de 
Secundaria (fms fa pot instituts de BUP o d'EP), 1 parvulari, 

1 escola d'Edutació Especial 1 1 centre que aplega els tres 
nivells d'ensenyament. D'aquests 21 centres, n'hi ha 4 que 
son escoles petites que treballen en l'ámbit rural i únicament 
2 son centres de titularitaf privada. 

De Tescohi de Bellcaire, premiada en la primera convo
catoria, es destaca <da tasca metitória i arrelada al medí del 
seu equip de mestres, no sois en l'án bit escolat estríete, sino 
en tota mena d'activitats d'animació cultural catalana al 
poblé». De l'institut La Garrotxa d'CMot, <diaver establert i 
mantingut la catalanització total de l'í.mbit general del cen
tre, de l'activitat docent, deis textos, e;t,, en un nivell edu-
catiu en el qual és molt reduí't el pmcés de catalanització i 
amb la dificultat afegida de l'origen sociolingiiístic de 
Ealumnat». A l'escola Font de la Pólvora de Girona, se li 
atorga el Premi perqué «en un barrí amb important presen
cia de poblado gitana, l'escola ha aconseguit una catalanit
zació total, tot respectant les característiques socioculturals 
de la comunitat, albora que ha assolit un bon nivell de qua-

Liiurameni áeh IVemi.s BcMin Reixac al Vaiau ác la ijeneraliíat de Catalun-\a. 
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a aplica 

cío-y cxcra-
licat pedagógica i ha sabut projcctar-se social-
ment a través de la integrado al món del trc-
ball». I a l'escola La Farga de Salt, «per la tasca 
desenvolupíida al llarg deis darrers anys en la 
dinamització de la caltura i la lleagiia catalanes 
en tot el ve'ínat, I per fer-ho partint d'una situa-
ció que té una elevada presencia d'alumnat pro-
cedent de la immigració d'altres i variades tultutes, Realit-
zant la seva casca amb esperit de servei i encert». O, en la 
darrera convocatoria, en premiar l'escola Verntallat de la 
Valí d'en Bas, se'n destaca que «des de fa anys es duu a 
terme un ensenyament cátala arrelat ais costums i les tradi-
cions de la comarca, en un ambient de tranquiMitac i har
monía i on la llengua catalana és el vehicle d'cxpressió i 
comunicació en totes les situacions». 

Deis vint veredicres emesos, almenys pcl que fa a les esco
les de les comarques de Girona premiades, es por dir que s'iía 
reconegut l'esfori, de renovado pedagógica dut a terme pels 
equips de mestres; l'esfor^ de catalanització i d'educació en 
contextos socialment i economicament difícíls; la relació deis 
centres amb el seu entorn social i cultural i la seva contribució 
a la dinamització de la vida deis pobles respectius; Tedicio i ús 
de materials i recursos didactics de qualitat i en cátala, i 
l'esfori;- continuat d'arreíamenc en el medí i la superació de 
djfícultats especifiques. Dit d'una altra manera; s'ha premiar 
la qualitat pedagógica, que a Catalunya és indestrlable de la 
catalanitat, per damunt d'aspectes mes quantitatius i crida-
ners. S'ha premiar el treball continuar i coMectiu d'alguns 
equips de mestres i professors mes que no pas les iniciarives 
puntuáis i individuáis. 

Els Premis a mestres i professors 

Els Premis a mestres i professors ho son a un treball de 
temática pedagógica «que contribueixi a l'ensenyamenr en 
caralá». 

tacioscadau-

mxe las Sen 
cias,yla.ríJ¡!; MI 

En la III convocatoria (1980-81) van obtenir 
un premi ex aequo dos professors, Gloria Llinás i 
Caries Auií, de rinstirut, que Uavors era de For-
mació Professional, La Garrotxa d'Olot per un tre
ball titular Eines i Ofkis. En la IV convocatoria 
(1981-82) un deis cinc premis que s'atorgaren fou 
també per a una professora del mateix insticut, 

Concepció Ferrés, per un rreball de Programado de Parea de 
Cíénáei Sodals de Ir cun d'PP. Geografía Económica. En aquesta 
mateixa edició cambé foren premiats ex aequo cinc mestres 
empordanesos que havien elaborar una Geografía de I'Alt 
Emparda: Albert Fita, Joseu Gifreu, Maria Male, Miquel 
Mallén i Marra Serra. 

En la V convocatoria (19^2-83) el Premi -¡a únic- va 
recaure en tres professors d'insrirur gironins, Jordi Carreras, 
Josep Comas i Josep Pi, peí seu treball Fonética, fonokgia i orto
grafía catalanes. Programado i exercicis per ais continguts de fonéti
ca de BU P i COÜ. 

En la convocatoria de 1983-84, la sisena, el proíessor 
del que llavors era insrirur d'FP d'Anglés Pere Pujólas va 
obtenir una menció especial per la seva Programado de tecnolo
gía de la fusta. Ir curs d'FPl. I el darrer premi obringur per 
un mestre de les comarques de Girona ha estat el concedit a 
la professora Maria Mercé Padrosa, un cop mes de l'institut 
La Garrotxa d'Olot, peí seu rreball El caíala al ciclepolivalent. 
Programado global per a I'experimentado de la Reforma de 
l'emenyament mitjá. Aixó passava en la Vil convotaroria deis 
Premis, el curs 1984-85, 

Si alguna cosa hem de destacar d'aquesta modalitat seria, 
sens dubte, el professorat de l'institut La Garrotxa d'Olot, que 
l'ha obtlngur en tres ocasions difcrents, fet que confirma el 
prestigi que li és reconegut ranc a la seva comarca com a tor 
Catalunya. Fer notar rarabé que la major part deis professors 
guardonats son de Secundaria i que s'han premiar rreballs no 
només de caire fdológic, sinó també de Ciéncies Socials i de 
Tecnología. 

Acles fcslim entorn deh Premh Baldiri Reixac. 
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Els Premis a alumnes 
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Els Premis descinacs ais alumnes s'awrguen a 
aquells treballs fecs ptr alumnes de qualsevol 
nivell educatiu no universitari que «suposin un 
aprofundimcnc de la realicac nacional catalana i en 
la nostra tradició cultural». 

Duranc aqucsts vint anys s'han atorgat 89 premis a alum
nes -individualment o en equip- que estudiaven en centres de 
les comarques de Girona. En alguns casos es tracta d'escoles 
que cambé han estat premiades, pero el llistat de centres par-
ticipants és molt mes extens. S'han premiar alumnes de 4l 
escoles diferencs, cosa que vol dir que algunes d'aquestes hi 
han participar i alumnes seus han estat guardonats en mes 
d'una ocasió. Les que ho han estar en mes ocasions son el 
col-legi Nostra Senyora del Carme de Ripoll, que ha obtingut 
trerze premis; l'institut La Garrotxa d'Olot, que n'ha obtin
gut set, i les escoles Verge del Remei de Banyoics i Bac de 
Cerdanyad'Alp que n'han obtingut cinc cadascuna. 

Els alumnes premiars pertanyen, la majoria, a escoles de 
Primaria. Per comarques, s'han premiar alumnes de 9 escoles 
de l'Alt Emporda, 8 del Baix Empordá (alguna ja desaparegu-
da com la de Peratallada), 7 del Girones, 4 de la Selva, del Pía 
de l'Estany i del Ripolles i 2 de la Cerdanya gironina. 

Els temes deis treballs premiats son d'alló mes variats: 
des á'Armes ripolleses {alumnes del coldegi Santa Maria de 
Ripoll, any 1979) ^ Mossén Centans, nn hanyolí il-lmtre (alum
nes de l'escola Verge del Remei de Banyoles, 1980), Des d'un 
Giussari aenttfk en cátala (alumnes de l'institut La Cjarrotxa 
d'Olot, 1982) a Les presons (alumnes de l'institut d'Amer, 
1987). Des de Naufragis a Caduques (alumnes de l'escola Cari-
tat Serinyana de Cadaqués, 1989) ais Diaris de guerra. La ven 
del 56 (alumnes de l'institut de Cassá de la Selva, 1997), 

No tots els anys hi ha hagut la mateixa sort: així, en la 1 
convocatoria es van premiar quatre treballs d'alumnes giro-
nins. Pero en dues edicions només se n'han premiar des -la 
cinquena i la setena- i en dues d'akres, la vuitena i la dotzena, 
se n'han premiar ser de diferenrs. Segons Mariona Ventura, 

membre del jurar, si una característica cal remar
car és l'exrraordinária qualitat deis treballs presen
táis per aquesrs alumnes. 

D'ara endavanc 

El 1992, el Departament d'Ensenyament des-
piegava les competéncies que li atorgava la nova liei d'educa-
ció de 1990. Ens referim a aquella que l'übliga a «definir el 
curriculum que s'ha de seguir en l'educació infanrÜ, primaria 
i secundaria, mitjangant l'establimenr deis objectius, deis con-
tingurs i deis críteris d'avaluació de cada área». 

L'escola catalana en continguts, dones, és un fec perfecta-
menr normativitzat. 

El mateix decret estableix tanmateix que «el cátala s'uti-
litzará normalmenr com a llengua vehicular 1 d'aprenentatge» 
a totes les escoles i instituts del país. L'escola en cátala, des 
d'aleshores, ja no és només un dret, una possibilitat, sino un 
deure emparat i dictat per les Ueis. En aquest sentit, la nova 
Uei de Política Lingüística, de 199H, que tanta polseguera ha 
aixecat, en el camp de l'ensenyament no fa sintS rarificar el que 
ja és norma i tranquil-la realitat: «que els centres d'ensenya-
ment han de fer del cátala el vehicle d'expressió normal de 
llurs activitats docents 1 administratives». Totes les escoles de 
Catalunya, dones, han de ser i son escoles catalanes. 

Es legítim, dones, preguntar-nos peí senrit actual d'uns 
Premis que van néixer en un context historie molr diferenr i que 
volen premiar uns mestres en tant que contribueixen a l'ense-
nyamenr en cátala, unes escoles peí seu grau de catalanització, i 
uns alumnes |>el seu treball d'aprofundiment de la tradició i de 
la realitat nacional, quan tot plegat ha de formar part del treball 
diari i continua! d'escoles, mestres i alumnes de Catalunya. Els 
Premis Baldirí Reixac han fec al llarg deis anys una ríLsca impe
cable i estimulant de reconeixement deis aven "̂os pedagoglcs 
prodtuts a Catalunya des de 1978. Afortunadament, des de sem-
pre, han premiar la qualitat pedagógica del treball educatiu de 
mestres, escoles i alumnes i l'esforí; per trobar soKicions imagi-
natives i eficaces i per superar els nous reptes que ha anat assu-

Aiumnt.s gyardonüt,s amh el V-ínrm Baíiiirí Ktixac. 

#3 
Revista de Girona ,'¡11011. 192 ¡¿^ncr - íebrer 19^9 



PREMIS BALDIRIREIXAC 
Escoles premiades 

Curs 1978-79: Escola de Beücaire d'Empordá. 

CoMegi Santa Maria de RipoU 

Curs 1979-80: Escola L'Aulet de Celrá 

Curs 1980-81; Escola Eiximenis de Girona 

Curs 1981-82: Escola Verge del Remei de Banyoles. 
Institut La Garrotxa d'Olot 

Curs 1982-83: Escola Gaziel de Sant Feliu de Gm'xols 

Curs 1983-84: Escola Joan Maragall de Santa Pau 

Curs 1984-85: Escola Uuís M. Vidal d'Aguílana. 
Instituí Montsacopa d'Olot 

Curs 1985-86: Institut Rafael Campalans d'Angles 

Curs 1986-87: Escola Pous i Pagés de Figuetes 

Curs 1987-88: Institut Montilivi de Girona 

Curs 1988-89: Instituí Castell d'Estelad'Amer 

Curs 1989-90: Escola Pompeo Fabra d'Angles 

Curs 1990-91; Escola infantil Daina de RipoU. 
Escola Font de k Pólvora de Girona 

Curs 1991-92: Escola Caritat Serinyana de Cadaqiiés. 
Escola El Castanyer de Sant Joan les Fonts 

Curs 1992-95: Escola Caries de Fortuny d'Esponeíla. 
Escola Els Angels de Palamós 

Curs 1993-94: Escola El Rodonell de Cor̂ á 

Curs 1994-95: Escola jacint Verdaguer de Sils 

Curs 1995-96: Escola La Farga de Salí 

Curs 1996-97: Escola Doctor Garulla d'Arbúcies 

Curs 1997-98: Escola Víla-roja de Girona 
Escola Verntallat de la Valí d'en Bas 

mint Leducació deis futurs ciutadans d'aquest pafs, Aquest, sens 
dubre, pot ser el camí que fací encara necessaris els Preinis avui, 
pensant especialment que «cada centre docent ha de formular el 
seu projecte educatiu, que ha de donar coherencia i continuitar a 
l'acció educativa». Pensant també que, com en totes les coses, la 
realitat no és sempre tal com la pinten les liéis. Pensant encara 
que els gestos de reconeixement, que els cops a l'esqucna, son 

mes necessaris que mai per a uns actors i unes institucions que 
no semblen pas gaudir de l'estima i l'estfmul social que els per-
tocaria arenent a la funció que acompleixen. 

Llarga vida, dones, ais Premis Baldiri Reixac. 

Xavier Besalú Costa es professor de Pedagogía a la UdG. 

Aciivitats distingideí amh els Premis Baldiri Reixac. 
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