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La tasca pedagógica portada a terme a Catalunya
durant el primer terg de segle ofereix unes experión
cies modéliques en el camp de l'educació, que són -

una font preciosa de dades per al mestre i el peda -

gog deis nostres dies.

Per aquest motiu, l'ICE de la Universitat de Bar¬
celona, amb l'afany d'oferir activitats per a l'apro
fitament i reflexió pedagógica, ha pensat en una se¬
rie d'activitats d'estudi a l'entorn de la pedagogía
a casa nostra.

Sens dupte la personalitat de 1'insigne pedagog
lexandre Galí mereix un aprofundiment de la seva

bra, que destaca en els diferents ámbits del fet e-
ducatiu.

És per aixó que comencem el nostre propósit amb u
nes jornades d' estudi sobre els vessants principáis
ais quals va abocar la seva tasca: Alexandre Galí -

mestre d'infants a 1'Escola Blanquerna, Alexandre Ga
lí mestre de mestres i Alexandre Galí historiador de

la cultura, el qual, a més, continua la seva missió-
pedagógica amb el mestratge que va aportar a les no¬
ves generacions de mestres.
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INTRODUCCIÓ A LES JORNADES

Francesc GOMÁ

Excel.lentíssim senyor Vice-Rector,con
panys d'Universitat, senyores i senyors, com a Degá
d'aquesta Facultat tiñe l'honor d'inaugurar les
"Jornades d'Estudi sobre l'Obra Pedagógica d'Alexan
dre Galí".

D'entrada voldria donar el meu agrai—
ment i el de la Facultat a l'Institut de Ciencies -

de l'Educació de la Universitat de Barcelona i al

Departament de Didáctica d'aquesta Facultat per ha-
ver tingut l'encert de dedicar aquests dies a co—

mentar, a glossar 1'obra d'Alexandre Galí. Natural-
ment, també he de dir —i aixo com a parentesi— -

que, entre els conferenciants anunciats per al dia
d'avui, hi figurava el senyor Pau Vila, que no po¬
dra assistir-hi per raons de salut.
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Si ho repassem, veurem que els diversos
aspectes de l'obra d'Alexandre Galí serán degudament
analitzats per persones especi a1itzades en els seus
temes .Llavors , jo que no sóc certament un especialij^
ta en l'obra d'Alexandre Galí, pero que vaig teñir
1'honor de coneixer-lo i d'apreciar-ne els valors
con a pedagog i com a persona, voldria col.laborar
de la manera mes eficaq possible a aquesta sessió i
per aixo comentaré fent una brevíssima referencia a
la seva biografía, perqué sé que entre vosaltres
—ben prou visible és— hi ha gent molt jove que se-

gurament el van ‘coneixer poc i potser n'han sentit
mes a parlar que no pas en tenen un coneixement di-
recte.

Com sabem, Alexandre Galí va néixerl'any
1886 a Camprodon i va morir 1'any 1969 aquí a Barce¬
lona. Va teñir diferents funcions representatives
dins la vida cultural catalana. L'any 1916 fou se-
cretari del Consell de Pedagogía de la Mancomunitat
de Catalunya, va ésser secretar! del Consell de Cul_
tura de la mateixa Generalitat. Va venir després la
guerra, es va haver d'exiliar i va tornar poc temps
després d'acabada la guerra, cap a 1'any 1943. Mem-
bre de l'Institut d'Estudis Catalans, va poder desen_t
rotllar una obra de foment de la cultura catalana
dintre deis límits que llavors li era permés. Ultra
aqüestes funcions oficiáis, Galí va ésser director
de dues escoles qué van teñir molta transcendencia
al nostre país: Vallparadís, la primera, i Blanquear
na, la s e gona.

L'obra pedagógica de Galí va versar fo-
namentálment sobre tres qüestions: d'una banda, so¬
bre el llenguatge i és natural que aquesta fos una
dedicació primaria de Galí, perqué, a més del fet
que a l'inici de tota formació inte1.1ectua1 hi ha
el llenguatge, Catalunya al temps que Galí va viure
menava una tasca de redreqament, la primera mostra
de la qual era la conservació i 1'estabi1itzaci ó del
llenguatge, com sabem, obra de Pompeu Fabra, sobre-
tot. Segonament, Galí té una série d'obres de peda¬
gogía experimental, la qual cosa vol dir que no so-
lament es preocupava de donar concreció a la forma
més directa de la personalitat col.lectiva del nos
tre país, la llengua catalana, sino que estava al c¡3
rrent deis métodes i els procediments d'ensenyament
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adequats i, a mes, per a valorar-ne el resultat te¬
nia forqa coneixements de la psicología del sen
temps. Per tant va mirar de donar plasmació a uns
ideáis, i d'assegurar-ne la realització efectiva.En¬
tre aqüestes obres de pedagogía experimental n'hi ha
de referides a la mesura de la tasca escolar i sobre
les técniques pertinents.

També té una obra consagrada a les pro¬
ves d'un famós psicoleg anglés de la intel.ligéncia,
Cyril Burt, i que les va dedicar sobretot a 1'ense
nyament de l'aritmetica --la qual fou també un deis
altres temes predilectes de 11 obra de Galí. Aquest
va estudiar i posar en practica més endavant proves

objectives per al se.gon ensenyament. I aixo ho feu
no solament respecte de la gramática i l'aritmetica
sino ádhuc entorn de les ciencies naturals, la lite^
ratura, la historia, l'álgebra, etc. Un tercer tema
que va estudiar Galí fou justament els fonaments de
l'ensenyament actiu, és a dir la manera com es po¬
día assegurar eficaqment la intervenció i la inte-
gració del nen a l'escola. Aixo va ésser exposat en
una obra que es diu Activitat i llibertat en educa-
ció .

A més d'aquesta obra pedagógica que sim
plement he enumerat pels seus títols, Galí té una al_
tra serie d'estudis que en títol general es podría
resumir com una HistSria de les Institucions i del
moviment cultural a Catalunya des de 1'any 1900 fins
el 1936. Segurament molts de vosaltres sabeu - que

aqüestes obres están en curs de publicació i que está
previst que tinguin uns vint volums. Totes elles te¬
ñen un interes excepcional perqué Alexandre Galí fou,
com ja he dit abans, un testimoni lucidíssim de l'e£
forq que en aquesta época Catalunya va fer per tal de
donar integritat a la seva personalitat col.lectiva.

En segon lloc, i després d'aixo que només
ha pretes d'ésser una simple indicació bibliográfica
molt per damunt, ara em tocaría a mí de fer la pre-
sentació deis conferenciants, especialment del conf£
renciant d'avui --el nostre Rector-- i deis conferen
ciants proxims, pero m'ha semblat que llur nom, co-

menqant peí Dr. Badia, és prou conegut perqué jo ara
perdí el temps i us faci perdre la vostra atenció en
coses qué ja sabeu. Llavors a mí se m'ha acudit —i

3



potser aixo d1 alguna manera pot teñir algún interes
ja que molts d'ells han estat o bé deixebles de Galí
directament, o bé alumnes d'institucions proximes a
Alexandre Galí, o bé ban estat en alguna relació amb
el sentit pedagogic de la seva obra, d'indicar-vos,
també molt breument, el que jo cree que va ésser l'i_
deal huma qué Alexandre Galí va creure qué havia de
teñir 1'ensenyament, i no solament perqué amb tota
lucidesa va endevinar --d'aixo n'estic segur-- una
de les característiques basiques, una vessant fonanen
tal del qué és el carácter catalá. Voldria fer al.-
lusió simplement, jo que no he estat alumne de Blan-
querna, a algún tret caracteríStic comú a aquells qué
ho foren. Molts deis ací presents saben que tiñe una
certa justificació per a dir aixo, atesa la proximi-
tat qué he tingut sempre amb els ex-alumnes de Blan-
que rna.

Dones bé, parlaré una mica de com veig jo
que son i de la manera com 1 'Alexandre Galí podia veii
re que havien de ser aquells alumnes que ell formava,
Tinguem present que aixo está d'acord amb el moment
historie en qué es va realitzar aquesta obra pedagó¬
gica qué comentem. Si justament es tractava de donar
forma i entitat a la personalitat individual i col
lectiva de Catalunya, calia no solament ésser un bon
pedagog --com sempre va proposar-s'ho el Sr. Galí--
sinó a més calia formar catalans, gent qué realment
fossin adequats a la nostra tasca de redreqament col._
lectiu. Llávors, ell, no cree que solament pensés
a ensenyar bé gramática o aritmética o ciéncies, fo¬
ssin les que fossin, sino que volia sobretot formar
la personalitat deis xicots i noies catalans tal com
ell 1'entenia. I aixo cree que ho va aconseguir.

Per comentar, la primera de les notes di¬
ferenciáis deis qui foren alumnes de Blanquerna, cree
que és la seva forta personalitat; vull dir que en
Galí, més que preocupar-se perqué els seus deixebles
sabessin coses, donava importáncia a qué fossin homes
amb consisténcia suficient, que tinguessin una estruc
tura humana prou solida perqué Catalunya pogués fiar¬
se d'aquests nois més endavant i qué, arribat el dia
de demá, tinguessin la representado i el paper a qué
estaven destináis i que podien aspirar a representar
dintre de Catalunya. Aquesta personalitat qué ell ere
ia que havien de teñir els alumnes i, en general els
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catalans era la d'una mentalitat especialment equi¬
librada, que no es destaques per aixo o per alio,
sino que fos una totalitat harmónica, absolutament
integral. Després vindria la seva dedicació peculiar,
pero inicialment calia que fossin persones realment
senceres, completament estables. I aixo, ho he com-
provat especialment en llur actitud intel.lectual.
Cree que el Sr. Galí volia sobretot que el saber fos
assimilat, fos realment incorporat a la totalitat de
la ment humana mes que no pas un simple conjunt de
dades per a poder exhibir en concursos o en realit-
zacions que, d'alguna manera, podrien ésser mes pro
va de lluíment que no pas prova de maduresa personal

Dic aixo perqué em sembla que una de les
--no sé si gosaria a dir l'adjectiu

diferencial-- de la pedagogía de Galí va ésser 1'in-
tent ben reeixit de formar persones senceres, intte
grals, més que no pas de construir una possible se-
qüéncia d'erudits en aquest o en aquella materia.

Conjuntament amb aixo i com a part inte-
grant d'aquesta consistencia personal, l'Alexandre
Galí, volia també que els seus alumnes fossin prou
oberts i prou arrelats a la nostra circumstáncia o
país perqué tinguessin, com a part de la seva forma-
ció, una sensibilitat constant per a les coses qué
ens volten, vull dir que no solament sabessin alio
que en programes d'ensenyament és requerit, sino que
desenro111 essin prou sensibilitat per a la geogra¬
fía nostra, sabessin acceptar i fruir de l'art popu¬
lar, les arts plastiques, la poesía, la canqó, en u-
na paraula assumir i integrar una tradició qué ens
constitueix i, logicament i dignament, ens diferen¬
cia.

A més d'aixo, hi ha un tret qué jo també
he trobat constantment en els deixebles d'Alexandre
Galí que tan a prop he tingut sempre. I és que la
formació moral de l'home no s'ha de idealitzar en una

mena d'heroisme, conseqüéncia de transtorns interiors,
sino com una feliq conjunció de la moralitat o, si vo
leu, d'ética i estética. Es a dir que l'home no ha de
portar-se bé per atriomfar d'unes determinades passions
o inclinacions inferiors sino que ha d'ésser alio que
aquí a Catalunya en diem "un home de bé i com cal", o
siguí una síntesi entre moralitat i estética. Cal no
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exagerar heroismes ni trasbalsos sino fonamentalment
ésser corréete, adequat, el que ja els classics en
deien "1'ésser decent".

Que l'home es distingeixi peí bon gust
--bon gust que no vol dir elegancia superficial sino
sortir d'allo que és adient i adequat.

Finalment, hi ha un fet que, tenint sem-
pre present la diferencia de les circumstancies his-
toriques de les epoques a que em refereixo, té també
un valor fonamental: i és que el noi qué ell formava
havia de teñir un adequat sentit social, o sigui que
havia d'estar obert a tota possible controversia, a
un dialeg i a una comprensió, no tant per una mena de
simpatia o d'efusió afectiva sino sobretot per equi_
libri racional. Tots nosaltres ens relacionen! amb els
altres segons nivells diferents (1). Hi ha qui esta
d'acord amb els proxims no pas per aquesta mena d ' in
ducció cordial sino perqué simplement els amics tenen
un arrelament racional que els vincula amb un sentit
de nivell superior. Dones bé, cree que les persones
formades per l'Alexandre Galí —i potser aixo és un
tret tipie deis catalans— en lloc d'unir-se ais ai-
tres perqué consonen amb ells, s'amparen sobretot en
un nivell racional comú dintre del qual es poden en-
tendre; per tant la relació inter-humana esta munta-
da no en una mena d'afinitats sentimentals sino en

una homologia de tipus intel.lectual, sobretot.

Simplement, aquests són uns quants deis
trets qué m'han semblat basics i qué jo he anat apre
nent --i gaudint— de la companya próxima deis deixe^
bles d'Alexandre Galí. Es ciar, en podria dir d' a 1_
tres, pero em sembla que els esmentats poden teñir
interés, perqué en bona part responen a la nostra pe_
culiar manera d'ésser .catalana.

Com us deia al comenqament, serveixi aixo
només per a retre homenatge a una personalitat qué ad
miro profundament i amb la qual he estat indirectament
vineulat amb lligams afectius ben sincers.

(1) Hi ha qui Higa facilment perqué consona afecti-
vament com si diguéssim, el seu cor sent que el cor
de l'altre batega al mateix ritme. En canvi hi ha
qui esta d'acord amb



Després d'aixd, ja no puc fer altra cosa
mes sino esperar, con vosaltres també la conferencia
del nostre Rector que amb paraula molt mes autoritza
da que jo podra parlar del nostre homenatjat.

1 mol tes grades
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CONTEXT PEDAGÓGIC

Jordi CARBONELL

En primer lloc tauria de dir que resulta
bastant difícil --si mes no complex— parlar del coja
text pedagogic quan es tracta d'Alexandre Galí. I
dic que resulta summament complex i dificultes pejr
que en realitat l'obra pedagógica d'Alexandre Galí
es pot dir que s'inicia molt a comenqaments de se
gle --concretament 1'any 1910 és cridat peradirigir
una escola, Vallparadís, a Terrassa-- i la seva a£
tivitat continua durant el temps del franquisme.Fins
i tot intervengué molt de prop en la gestació i en
la creació --a través de diversos contactes-- de la

segona fornada de renovació pedagógica, a l'entorn
de Rosa Sensat; recordeu fins i tot que havia arri^
bat a assistir a algunes d'aquestes escoles d'estiu.

Ara bé, parlar del context pedagogic d'A
lexandre Galí voldria dir parlar gairebé de seixan
ta o setanta anys d'historia. Jo, per tant, em linri
taré solament a esbossar unes línies molt generáis.
D'altra banda, també el programa és prou dens i prou
detallat perqué jo m'estengui en aspectes concrets:
pedagogics, metodologics o histories. Perqué cal dir
també que la personalitat d'Alexandre Galí es una
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personalitat extraordináriament polifacética peí fet
d'ésser un historiador, un mestre, un teoric, un pe

dagog ... I tot aixo tindreu ocasió, en tot cas, de
comprovar-ho en el transcurs de les intervencions.

Jo diria que aquest context pedagogic ,si_n
téticament, el podríem agrupar en quatre períodes. Hi
ha un primer període que és aquest comenqament de se
gle, caracteritzat per un rigid centralisme, on no hi
ha cap mena d'oportunitat per al desenvolupament de
les cultures autoctones, en qué comenqa d'haver-hi un
moviment de resisténcia nacional, un moviment de re
sisténcia catalanista de caire cultural i també de
caire escolar. Es un moviment nacionalista qué té una
série de precedents. I en el terreny concretament es
colar es pot dir que comencen de crear-se escoles ca
talanes, escoles actives, ja a fináis del segle XIX,
concretament 1'any 1898 es crea 1'Escola Sant Jordi,
i a partir d'aquí aniran apareixent una série d'esco
les catalanes. Des deis inicis cal dir que aqüestes
escoles tenen una doble vessant: d'una banda tenen

una orientació de signe catalá i de l'altra un contrn
gut de renovació pedagógica; per tant, catalanisme i
renovació pedagógica són dos elements que sempre ani_
ran lligats, des de principis de segle i en el trans^
curs de la historia.

> Aquesta etapa, per tant, es podria carac
teritzar perqué aquí a Catalunya, concretament al
Principat, no es disposa d'uns instruments de govern,
d'unes institucions publiques, d'una xarxa de ser
veis que pugui possibilitar una dinámica amb prou
arrelament. M'estic referint tant a la creació d'es-
coles coi a la creació d'uns instruments i servéis
culturáis i educatius. Per tant, tot tipus d'inicia-
tiva ha d'ésser de caire particular, privat; enaquest
sentit, per exemple, naixera l'Associació Protectora
de l'Ensenyanqa Catalana, un seguit d'establiments
com les escoles del districte IV, VI, i també, més en

davant, una série d'escoles entre les quals podríem
situar la d'Alexandre Galí qué passa a dirigir 1'any
1910 a Vallparadís, de Terrassa. Es una escola acti¬
va, una escola que es fa per encarrec deis industriáis
de Terrassa, per la qual cosa és una escola amb unes
condicions determinades i amb una línia clarament de
renovació pedagógica. Es una etapa, per tant,de grans
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dificultáis on les iniciatives son molt localitzades.
Em sembla que si haguéssim de parlar en termes quali-
tatius es podria dir que escoles com el Mont d'Or,com
el Vallparadís, de Terrassa, d'Alexandre Galí, o com
l'Horaciana, de Pau Vila, son institucions d'una extra
ordinaria qualitat pedagógica on es practiquen i s'ex
perimenten una serie de tecniques i metodes forqa in-
teressants; pero cal dir també, que aqüestes realitza
cions a nivell d'abast quantitatiu, són realment mínjl
mes i 1imitadíssimes dins de tota la geografia catala
na .

Hi ha una segona fase que és 1'etapa de
la Mancomunitat de Catalunya que esta precedida per
una serie d'intents frustrats dins l'ámbit de l'ense-
nyament públic.

L' any 1908 , per exemple, ens trobem amb
el Pressupost Extraordinari de Cultura i també alesho
res la Diputació de Barcelona comenta ja a teñir unes
atribucions, que si bé no les té molt determinades lje
galment, les comenqa a prendre com a servei. La Manco
munitat de Catalunya --que disposa d ' un Consell de Pe_
dagogia al front del qual com a secretari hi haurá
Alexandre Galí-- comenta a bastir tota una obra, to¬
ta una xarxa de cultura, que vindria des de l'ensenya
ment primari fins a 1'ensenyament tecnic i professio-
nal.

Quant a 1'ensenyament primari potser cal
destacar, a més d'un conjunt d'iniciatives —parvula-
ris, experimentació del métode i extensió del metode
de Montessori—, sobretot els Estudis Normáis de la
Mancomunitat i la primera tanda de celebració d'Esco-
les d'Estiu. I Alexandre Galí participa com a profes-
sor, com a organitzador i una mica també com a ideo-
leg en 1'organització d'aquestes Escoles d'Estiu. Eli
també dona classes més tard ais Estudis Normals.Així,
dones, es pot dir que la vinculació d'Alexandre Galí
en tot aquest context, en tota aquesta xarxa cultural
és realment extraordinaria. Per tant —i em sembla que
és important de fer-ne referencia--, Alexandre Galí,a
més de deixar una obra práctica, ha pogut deixar-nos
una obra molt important com a historiador de la cultu
ra i de l'escola. En aquest sentit, em sembla que és



prou interessant que faci un parell d'anys s'hagi co

menqat, després de molts intents frustráis, a editar
la seva "obra gran", que és la historia de les insti^
tucions. Ha aparegut justament fa un any un deis vo-
lums que parla de 1 ' ensenyament primari en que expl^i
ca amb prou incidencies i detalls quin ha estat el
funcionament de totes aqüestes escoles. I ei sembla
que realment no hi ha hagut un historiador de l'esco
la —estic parlant d'aquell temps i del Principat—
com Alexandre Galí.

Aleshores, en aquesta etapa de la Manco
munitat, es pot fer una acció sobretot de difusió p_ú
blica i d'assaig experimental. No es pot parlar enea
ra d'un sistema educatiu dit propiament catalá, per¬
qué les limitacions, les prerrogatives i el pressu-
post de la Mancomunitat son molt limitáis, pero sí
que es pot comentar a parlar ja no només d'una acció
privada sino també d'una certa dinámica d'incidéncia
pública.

Cal dir, també, paral. lelament, que Ale^
xandre Galí com a mestre,no com a home només al cap-
davant d'unes institucions publiques, té un contac¬
te, un arrelament realment molt fort amb el magiste-
ri públic, amb les converses pedagogiques a les difjí
rents comarques (Girona, Tarragona ...), i també a
través de les Escoles d'Estiu. Aquest contacte es no
ta molt, per exemple, en publicacions tais com el
"Butlletí deis Mestres", que és una de les publica¬
cions més representativas d'aquest període conjunta-
ment amb el "Magisteri Catala", i cal dir que Alexan
dre Galí n'era un deis fundadors i també l'editoria-
lista. Aleshores, em sembla que es pot seguir moltbé
l'obra d'Alexandre Galí, és a dir, el seu pensament,
i la seva posició davant de certes qüestions esco-
lars rellegint els editorials del "Butlletí deis Mes
tres" .

La Mancomunitat és una etapa de transi-
ció. Després hi ha un col.lapse, que origina la Dic¬
tadura de Primo de Rivera, i seguidament entrem de
pie a la II República.
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La República representa un salt quali-
tatiu des d'un punt de vista polític-social impor-
tant perqué >a nivell estatal>hi ha una nova Consti-
tució que regula 11 escola coi a servei públic i les
autonomies ... si bé en el cas de Catalunya potser
no tingueren l'Estatut desitjable en ésser retallat
a Madrid per les Corts.

Aixl 1'ensenyament requeia tant en mans
del govern central, en el Ministeri d'Instrucció Pú¬
blica, com en mans deis poders públics de Catalunya.
Per tant, hi havia una doble xarxa escolar, amb com-
petencies a Madrid i competencies a casa nostra. Ai-
xo, evidentment ,creava unes restriccions importants
de cara a bastir un sistema educatiu estrictament au

tocton i nacional. Pero malgrat tot, el que sí és
cert és que s'obren unes possib i1itats concretes a
través de l'acció conjunta i mixta de l'Estat i de
la Generalitat ,especialment, o a través d'altres ins-
titucions, i,aleshores, hom comenqa a organitzar certs
servéis i certs nivells de 1'ensenyament.Les escoles
primaries, per exemple, no depenien de la Generalitat
sino que depenien del Patronat Escolar de l'Ajunta-
ment mitjanqant un acord previ que ja existia 1'any
1922. La Generalitat no tingué propiament escoles pri
máries sino fins al 1936, és a dir, amb la creació
del CENU durant la Guerra Civil. Pero sí que la Gene
ralitat va crear una serie d'institucions i d'escoles
a nivell secundari, normal --com per exemple 1'Esco¬
la Normal de la Generalitat-- i també va teñir una

acció important en tot 1'ensenyament técnic, profes-
sional, el servei de biblioteques, 11ensenyament del
catalá, la difusió de la cultura, etc.

Durant aquesta etapa, caracteritzada per
una creixent acció pública per part de la Generalitat
i de 1'Ajuntament, Alexandre Galí intervé prop de la
Conselleria de Cultura, dins del comité de llengua,a
l'Escola Normal de la Generalitat com a professor i
també en els cursos de l'Escola d'Estiu que es repre
nen el 1932.



En aquest moment sembla, pero, que Ale^
xandre Galí es centra pedagogicament molt de pie a
l'Escola Blanquerna que és una escola reconvertida
com a continuítat de les escoles Montessori i de la

qual n'és l'ánima, el director i l'animador pedago-
gic. Es una fase —la República-- en que hi ha un
salt —en que tampoc no entraren— que és la Guerra
Civil, que representa un parentesi en qué com a no¬
ta destacada hi ha la creació del CENU (el Consell
de l'Escola Nova Unificada), que representa un in-
tent d'esgotar les possib i1itats legáis que li ofe¬
ria l'Estat i la Constitució de cara a crear una es

cola realment catalana, una escola unificada, i so-
bretot de coordinar tots els servéis de l'ensenya-
ment a Catalunya.

Tots sabem prou bé com s'acaba 1'any
1938. Tampoc no entraré en el període del franquis-
me ... Només diré que en aquest context, al voltant
deis anys cinquanta i sobretot seixanta, encara que
aixo fos poc conegut i tingués poca ressonancia ,Alje
xandre Galí entra en contacte, com hi entra també
Artur Martorell, Pau Vila, etc. ,amb una serie de mes
tres de les primeres escoles actives que apareixen
de nou. I d1aqüestes converses amb els mestres, —i
també d'altres contactes--, més endavant en sortirá
Rosa Sensat. Pero cal dir que aquí hi va haver una

participació menys important d'Alexandre Galí.

Aleshores, aquest seria una mica el cori

text, un context que suposo que és prou conegut per
la majoria de vosaltres ... El que passa és que,evi.
dentment,a mi se m'ha encarregat que parli del con¬
text i, per tant , no puc entrar tampoc ara a anali_t
zar l'obra pedagógica d'Alexandre Galí la qual cosa
fara en Josep, pero almenys sí que m'agradaría sim-
plement assenyalar quins son els punts sobre els
quals s'insisteix en tot aquest període pedagogic
que abraga des de la Mancomunitat a la República.

El primer punt és la catalanització de
l'escola. Catalanització que no vol dir només trac
tar l'aspecte de la llengua, i, evidentment, tot el
que fa referencia ais problemes de bilingüisme a
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1'escola, sino també els continguts específies de
l'ensenyament i els problemes derivats de l'autono
mia nacional. Bé, en aquest sentit em sembla que
han estat forqa valorades les investigacions, els
treballs i les experimentacions d'Alexandre Galí.
(Sobretot del contacte de llengües, el bilingüisme,
la seva experiencia en aquest camp). De tot aixo
se'n parlara prou aquests dies i sembla que ahir
ja se'n va comenqar a parlar.

Hi ha un altre aspecte important que
és la renovació pedagógica. La renovació pedagógi¬
ca permetra a Catalunya des de l'exterior, em sem¬
bla que no es pot parlar específicament d'una reno
vació pedagógica de carácter autócton aquí a Cata¬
lunya, sino que mes aviat em sembla que s'ha de par
lar d'una escola nova, d'unes tendencies que venen

d'Europa i que aleshores aquí es comencen a deba-
tre, a acceptar-se, a adaptar-se a cada situació es
pecífica.

De tota manera, cal dir que,en aquest
sentit,Alexandre Galí,amb aportacions tais com la
mesura objectiva del treball escolar, em sembla que
és un deis pedagogs que fa unes aportacions més es¬

pecifiques .

Aixó no obstant, em sembla que cal par¬
lar més aquí durant aquests anys de penetració, de
contacte d'altres corrents, metodes i técniques es-

trangeres, sobretot de l'Escola Nova, definida per
Ferrier i ,després,amb metodes que aquí tindran espe¬
cial incidencia durant tot aquest període51'Alexandre
Galí —concretament el Montessori—, a la Mancomuni-
tat, la Generalitat, també deis centres d'interes
croly, de tecniques Freinet ...

Un altre aspecte seria la coeducació de
sexes i també els aspectes d'unificació escolar.L'Es
cola Unificada —encara que va ésser un projecte que
no es va acabar de realitzar sino que hi va haver no
més intents tímids, en tot cas, d'experimentació ais



 



de quins métodes emprava, jo diría que Alexandre Gja
lí també era molt pragmatic a l'hora de casar-se amb
un métode, amb unes técniques concretes. Encara que
ell, com tots sabeu, va practicar els metodes Monte
ssori. Pero també aplicava els centres d'interés dj[
crolians i, en tot cas, també seguía, adaptava,ajus
tava, en funció de cada situació concreta ^ol tes a_l
tres técniques i aportacions de 1 'Escola Nova.

Galí és de les poques persones d'aquell
temps que,a través deis seus testimonis i els seus
escrits, és crític envers altres corrents pedago-
gics. Per exemple, ell rebutja frontalment les es¬
coles racionalistes, concretament 1'Escola Moderna
Ferrer i Guardia; jo diría que per dos motius (enea
ra que em sembla que hi ha poca valoració d'aquest
tipus d'escoles per part de Galí): d'una banda unes
raons de tipus ideologic, i de l'altra de tipus tec
nico-pedagogic, en el sentit que Galí pensa que a
l'Escola Moderna de Ferrer i Guérdia no hi ha una

renovació pedagógica en un sentit actiu, sino que fo
namentalment fa una tasca de propaganda ideológica.

Una altra crítica va dirigida a les prj.
meres escoles catalanes: no totes elles tenien un

contingut técnic o pedagógic, és a dir, eren unes e£
coles que en tot cas naixien amb una voluntat clara-
ment catalanistes, pero no totes elles tenien una
orientació de renovació i un esperit técnic i cien-
tífic adequat. Aleshores, en aquest sentit també es
poden trobar moltes critiques o diverses critiques -
d'escoles concretes d'Alexandre Galí una mica peí que
fa a tot aquest tipus de catalanisme, que,en tot casj
ell diu que valora perqué fa un bé de cara al país,
de cara a Catalunya, pero,en tot cas,1'escola no ha
d'anar únicament per aquí.

Un altre aspecte que cal teñir en comp-
te és aquest arrelament important amb els mestres,
és a dir, amb la base del ministeri püb1 ic.A1exandre
Galí --i aixo em sembla que és important-- era mes-
tre, pero ,potser,és deis pocs mestres que també van
teoritzar. I em sembla que aixo es nota molt en la
historia de la renovació pedagógica: aquest tall que



hi ha entre els mestres amb una practica escolar de
terminada i després els teorics de l'educació. Em
sembla que en Alexandre Galí conflueixien l'obra e£
colar practica i també la reflexió teórica. La prác
tica en l'obra escolar em sembla que és prou evi-
dent, pero també ho és mo11 la reflexió teórica.Per
exemple, d'ell hi ha una quantitat d'escrits, de d£
cuments, de qué també es parlaré, sobre la conce£
ció de la llibertat en el nen, l'autoritat, la dis¬
ciplina en 1'organitzaci ó escolar. En aquest sentit,
em sembla que és bastant interessant veure Alexandre
Galí com un teóric, en tot cas, en funció també d'£
na practica, perqué si e11, potser no sempre, des
deis anys de comenqament de segle en endavant,va e£
tar contínuament en una escola, sembla ^ero tque va
alternar prou bé la seva estada en escoles amb la
seva acció de govern, de govern en tot cas institu¬
cional --aixo és important-- i també l'acció de
creació editorial.

Bé , aleshores, a mi no m'agradaría es-
tendre'm més, perqué em sembla que també el temps
s'esgota. Com que sembla que hi haurá col.loqui, ja
hi haurá oportunitat en tot cas de preguntar. Sim-
plement diré una vegada més que lamento .potser, una
mica 1'esquematisme de l'exposició, pero repeteixo
que el context pedagogic de Galí és tan ampli que
es fa més que dificultós de centrar-lo i fer-ne una
s í n t e s i .



ALEXANDRE GALÍ I LA LLENGUA CATALANA

Estructura lingüística i llengües en contacte

Antoni M. BADIA MARGARIT

Senyor Director General d'Ensenyament,
amics Degá de la Facultat i Director de l'Institut
de Ciéncies de l'Educació, amics de Blanquerna —en

veig molts aquí— senyores i senyors.

En el moment de comenqar aquesta inter¬
venció meva en el present acte, haig de confessar
que em sentó pres de diversos sentiments diferents
i, segons com, contradictoris: uns, ocasionals,d'al.
tres, profundament arrelats en mi.

En primer lloc, jo sóc un d'aquests el
retrat deis quals feia co1.1ectivament el dega de
la Facultat, sóc un deis que aspiravem a ser alio
que el senyor Galí volia que fóssim, i aixo ja us
explicará d'entrada, ádhuc impossible, de desempa-
llegar-me d'una forma i molt poderosa cárrega afec¬
tiva. Feu-vos-en carree.



Jo, de tota manera, procuraré d'objecti^
var, en la mesura que em sera possible, tot el que
diré. Primer sentiment, dones, profundament arrelat
dins meu. Un altre sentiment, ja no sois no arrelat
sino recentíssim, és que he sabut que la participa-
ció en aquest acte, que havíem de compartir, ultra
el dega de la Facultat, Pau Vila i jo, es reduia a
la meva intervenció. Ho he sabut fa uns minuts,així
que he arribat en aquesta casa. Només que ho hagués
sabut una estona abans potser hauria mirat de tro-
bar, entre carpetes i altres papers, algunes dades
per a exposar ací ^erque els qui veníeu a sentir
dues pinzellades diferents d'una mateixa persona no
us sentíssiu defraudáis, ja que ,forqosament,la meva
intervenció no arribara a emplenar alió que havia
estat anunciat per a aquesta primera sessió. Encara
un altre sentiment, que segons com, haig de qualifi^
car d'enutjós, és que el tema del qual hom m'ha de-
manat que parli avui, en realitat jo ja l'he trac-
tat en una altra ocasió, i no és mai agradable de
repetir coses que un ja ha dit. Així, si jo haig de
parlar d'Alexandre Galí i la llengua (i, per raons
d'honestedat científica no podría parlar d'altra c£
sa), havent-ne dit aleshores alió que en sabia, no

puc contradir-me --si encara ho veig de la mateixa
manera—, i no tiñe més remei que tornar a dir ací
coses ja dites. No és que aixó em sapiga greu, car
el tema no deixa d'ésser d' interes, i també interejs
sa molt de fer-lo coneixer pertot arreu.D'altra ban
da, ja us he dit abans que em resultava difícil de
desempellegar-me de la carrega afectiva inherent;ai^
xó no obstant, us puc assegurar que tot el que diré
ha estat molt garbellat per mi mateix, perqué no es
pugui titilar d'expansió sentimental, sino de quel-
com reconegudament objectiu i fonamentat;jo voldria,
encara

, que fos qualificat de tasca humil, pero cien
tífica, és a dir seriosa. I, també ,puc dir que no con
sidero incompatible que jo parli ob j ectivament d'a.
quest tema i que, en alguna ocasió,em retregui jo na
teix com a exemple d'alló que Galí, de fet, operava
amb nosaltres els seus alumnes en qüestions de lien
guatge.

Alexandre Galí era, primer de tot, i fj3
namentalment, un educador; jo diria que potser no
era més que un gran educador, en tots els sentits de
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la paraula i en tots els nivells. Ja es desprén del
que heu sentit que deia el degá de la Facultat a pro^
posit d'ell: Galí era un educador. De manera que^si
jo parlo avui de Galí i la llengua catalana, sera
sobretot a través del prisma de 1'educador i del pe
dagog. Aixo vol dir el subtítol que ha estat do^
nat a aquesta exposició, que diu: "Estructura lin¬
güística", vista per Galí i practicada per Galí, i
el tema de "llengües en contacte", vist per Galí i
practicat per Galí, o sigui segons la seva essencial
condició d'educador. Educador, d'altra banda, deis
que havien alqat, des del primer moment, la bandera
de l'anomenada escola activa o pedagogia activa —tam¬
bé s'hi ha referit el doctor Goma--, aquesta escola
activa que intenta que els infants esdevinguin ells
mateixos protagonistes de la tasca de la propia edu
cació i que, en el cas de l'expressió lingüística^io
podria situar mai els alumnes en una situació de fic-
ció, com seria que aquest protagonisme en la propia
educació fos fet en una llengua altra que la deis
mateixos infants.

Voldria insistir en la condició de pedji
gog que Galí mostrava en tot moment. Així, els que
hi ha aquí de l'escola >somriuran si recordó que , de
molt petits ,de vegades ,ens posavem una mica nervio¬
sos si comenqava a dir alguna cosa davant un grup,
perqué parlava tan baix. Parlava baix i la nostra
reacció era de dir: "Parli més alt, que no ho sen-
tim". 1 no, ell continuava parlant baix, i ,aleshores>
el silenci es produía molt més rapidament i molt més
absolutament. Aixo, abans de comentar un acte,ja era
una primera lliqó que nosaltres,naturalment>no ente
níem com a lliqó, pero que ,sens dubte,la hi assimila.
vem. 0' aquest parlar baix i deis seus efectes, nosal^
tres n'hem parlat sovint, de grans.

Permeteu-me d'adduir una altra mostra

del Galí pedagog. El seu instint d'educador feia que,
fins i tot en matéries en les quals ningú no l'hauria
considerat --i amb rao-- especialista, ell.arribat el
moment, fos capaq, fos més capaq d'introduir segons
quines nocions que no pas 1'especia1ista del camp al
qual pertanyia la noció en qüestió. En poso un exem-
ple: probablement, Galí no hauria pogut fer una lli-
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qó de física sense preparar-la molt bé, per tal com
aquesta no era la seva especia1itat. Pero estic con
vengut que d'introduir la idea de 1'electricitat , el
concepte de 1'electricitat, ho feia mes bé Galí que
un professor de física, el qual,d'altra banda, des-
prés,podia parlar amb molt mes coneixement de causa
de les maneres com 1'e1ectricitat es produeix i com
es transmet i com s'utilitza. Aquí, Galí probable^
ment ja no hi hauria arribat o s'hauria hagut de dcí
cumentar. En canvi, la noció de 1'electricitat —per
aixo jo cito aquest exemple com a tipie d'un educa¬
dor-- la podia donar amb tota naturalitat i molt més
ben donada que un professor de física, que,tot i sa
ber molta física, podia no saber tanta pedagogia o
podia no teñir aquest instint d'educador que tenia
Galí. Aixo mateix es veu en tot el que podem dir s£
bre la llengua, camp en el qual Alexandre Galí va
representar un paper important, i que jo considero
que cal veure des de dos angles diferents. L'un és
el de la tasca en la lingüística; l'altre és el de
la que dugué a terme en la socio1ingüística. Potser
convindria que separem,des del primer moment,aques¬
tos dos conceptes. La lingüística estudia la llen¬
gua en si mateixa, en tant que instrument,sigui en
la seva estructura sigui en la seva evolució, men-
tre que la soci o 1ingüística es refereix ais anome-
nats aspectes d'ús de la llengua: tot alio que es
relación! amb aspectes o problemes d'ús d'una llen¬
gua, aixo ja és socio1ingüística. Presentades les
dues nocions i d'una manera tan casolana com he po

gut, ja es compren que,de fet,a la practica,de vega
des,se superposin lingüística i soci o 1ingüística, i
que> sovint només en un pía teoric,puguem separar cía
rament els camps corresponents. Tota llengua la c£
neixem en la mesura que és usada, per tant és difí¬
cil de destriar-ne la descripció i 1'ús. Pero,si en
aquests darrers temps, parlem tant de sociolingüís-
tica al nostre país, és precisament perqué la llen¬
gua catalana, que está descrita i definida des de
fa molts anys, té uns problemes d'ús, i uns proble¬
mes d'exp1icació, a l'hora d'ésser emprada en els
diferents nivells expressius. I aixo ja és sociolin
güística: la qüestió deis nivells de llengua, les
ocasions en que fem servir l'un o l'altre deis dife
rents nivells, com també és socio 1ingüística tot a
116 que es refereix a llengües en contacte, que és
el mal que més patim avui. Alexandre Galí realitzá
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comeses importants, tant en el camp de la lingüís¬
tica, en el terreny gramatical, dones, com en el
camp de la so ció 1ingüística. Sobretot en aquest
punt que jo ara acabo d'anunciar sota la denomina-
ció de llengües en contacte. I torno a dir que
aqüestes comeses importants que desenvolupa en un
i altre de tots dos camps, les desenvolupa des de
la seva inevitable óptica d'educador, de pedagog.

El que primer haig de dir respecte a
tots dos camps és que Alexandre Galí acomplí un ex
traordinari paper de precursor i que aquest és un
deis mérits más importants d'allo que podem dir Sj3
bre ell respecte a la llengua catalana. Venturosa-
ment totes les cultures tenen, de tant en tant, un

precursor, és a dir una persona que s'avan^a de bon
tros a alio que anys després ha d'esdevenir habi^
tual en l_|_activitat científica i també pedagógica
i, en el cas nostre, Alexandre Galí fou un precur¬
sor de primera categoria. El paper de precursor,jo
mateix l'he retret alguna vegada respecte a Pompeu
Fabra i no és fora de lloc que faci sortir aquí el
nom de Pompeu Fabra, tan lligat com es trobava amb
el d'Alexandre Galí. Alexandre Galí fou un deis que
més i millor secundaren Pompeu Fabra en la seva o-
bra de reestructuració de la llengua catalana reco
brada. El mateix Fabra ja fou un gran precursor.En
una época en la qual conrear la lingüística era n£
més estudiar historia lingüística, com a heretatge
del positivisme lingüístic del segle passat, sobre
tot deis anomenats neo-gramatics, que només conce-
bien l'estudi de la llengua en la dimensió evolut_i
va, Fabra ja féu lingüística descriptiva. La llen¬
gua, des de l'angle que avui anomenem sincronic o
descriptiu, era ensenyada ais infants, també una
mica al batxillerat, bé que molt poc, i era essen-
cial per í l'aprenentatge d'una llengua estrangera,
pero, com a materia científica —llevat d'unes po-

ques, molt poques excepcions--, no era objecte d'es^
tudi. Hi havia hagut unes repliques ais neo-grama¬
tics, com la dialectología i, després, cap al 1920
comenta d'ésser difós el gran Curs de Lingüística
General, de Ferdinand de Saussure. En canvi, i mal-
grat aquest ambient historicista, Pompeu Fabra pu¬
blica el 1912 la Gramática de la LENGUA CATALANA, -

que tenia la gosadia de presentar-se com un llibre
de descripcio sincrónica de la llengua, quan aixo no
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era considerat un treball prou científic. I bé,pocs
decennis després, venia el gran esplendor deis estu-
dis sincronics, que havien d'assenyalar les pistes
de tota la lingüística moderna. Pompeu Fabra, en un
moment que aixo no era de moda, publica una gramati^
ca que era sincrónica, descriptiva i comparada amb
el castella. Alexandre Galí, que, des de molts punts
de vista, era un esperit molt afí a Pompeu Fabra,
també tingué no sé si dir el do (perqué de vegades
fer alio que no es fa correntment no és un do, sino
una impertinencia), tingué, dones, la impertinencia
d'avanqar-se en alguns decennis a alio que; tant en
la lingüística com en la sociolingüística avui,i ja
fa anys, tenim a l'ordre del dia.

Precursor, primer, en el camp de la gr£
matica. Deia que, en el terreny lingüístic, alio que
privava, a comenqament de segle, era l'estudi dia-
cronic o evolutiu de la llengua. Aquest punt de vis^
ta evolutiu ja havia estat discutit, des de fi de
segle, per algunes metodologies, com la dialectolo¬
gía, i d'una manera especial, més tard, en el Curs
de Lingüística General, de Ferdinand de Saussure.
L1obra del lingüista ginebrí anava preparant el te¬
rreny per a l'eclosió de l'anomenat estructuralisme
lingüístic, el manifest del qual acostumem de fixar
el 1928, al primer Congrés Internacional de Lingüis^
tes, celebrat a la Haia, on fou feta pública la fa¬
mosa quarta ponencia de Trubetzkoy i els seus col.-
laboradots, sobre la fonología. L'estructuralisme ,en
comptes d'estudiar so per so, forma per forma,frase
per frase, tractava la llengua com un conjunt, i hi
pesava més la idea d'aquest conjunt que no pas 1' es^
tudi nomografic de cadascuna de les peces que l'in-
tegren. Cada peqa té valor, més que per alio que és
en si per alio que la distingeix de les altres pe¬
ces del mateix conjunt, de manera que tota modifica,
ció que el conjunt sofreix en una de les seves pe¬
ces afecta tot el conjunt. Aixo vol dir que la lien
gua és presentada com una estructura o com un con¬
junt, que és de si harmonic i coherent (i, quan no
ho és, ja se les arregla la mateixa llengua per a
transformar-se en una estructura més harmónica i més
coherent). Encara que no tot és tan senzill, per tal
com hi ha alts i baixos, la tendencia és aquesta. I
el que és important és que l'optica de l'investiga-
dor té més en compte aquest conjunt de peces que no
pas les peces soltes, estudiades singularment i mo-
nográficament.



La presentació de la llengua com un con

junt harmonio i coherent era una temptació massa
gran perqué no hi caiguessin els educadors a 1'hora
de transmetre coneixences i d'introduir els infants
en les qüestions de llenguatge. I aixo és el que feu
Alexandre Galí.

Aquí tenim el fonament de l'empresa que
Galí escómete dins la renovació deis estudis grama-
ticals i dins la renovació de 1'ensenyament del lien
guatge i de la gramática a l'escola. Eli coneixia
molt bé l'obra de Ferdinand de Saussure i també en

coneixia les aplicacions que alguns psicolegs i al-
guns educadors --sobretot francesos— n'havien fet,
de cara a la pedagogia escolar. I bé, és amb aquest
bagatge, amb un sentit profund tant de la llengua -

que calia ensenyar ais infants com deis métodes més
adequats per a aquest ensenyament i, gairebé no ca_l
dria afegir-ho, amb una gran dosi de sentit comú, -

que Alexandre Galí cap ais anys trenta publica les
Lliqons de llenguatge —el 1931— i la Introducéis
a la Gramática --primer volum el 1935, segon volum
el 1937, que han estat reeditats fa poc. Totes dues
obres, les Lliqons de llenguatge i la Introducció a
la Gramática contrasten amb estridencia, amb violéii
cia, amb el patró aleshores més habitualment emprat
a les escoles. En efecte, les gramatiques de l'épo-
ca no fugien d'una rutina que anava trasl.ladant -
d'un text a l'altre, i de cada edició a la següent,
una mateixa doctrina sobre les parts de l'oració
(amb una presentació que feia molts anys que s'arro
ssegava de la mateixa manera), la sintaxi, l'orto—
grafia (amb una casuística deplorable que constitu¬
ía un terror per ais qui l'havien d'aprendre), de
manera que tot plegat feia que les classes de grama
tica sovint es convertissin en el malson més temut

deis infants. Enfront d'aquest patró de gramática,
Alexandre Galí, pie deis principis de 11estructura-
lisme lingüístic, plantejava 1'operació des del co£
tat oposat: posava davant deis seus petits alumnes
un text, naturalment a l'abast de l'edat mental de
qui s'hi havia d'acarar. No els proposava les re¬
gles de formació del plural o de formació del feme-
ní ni una llista de conjugació deis temps verbals -
ni, encara menys ;una llista com la de les preposi--
cions, que si més no ,en castella ,tots sabem de me¬
moria (jo en caíala no la sé dir de memoria, pero
estic segur que no me'n deixaria cap). Res de tot
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aixo: un text simplement un text de nivell de com-

prensió, com deia, naturalment, adaptat a l'edat -
deis qui l'havien de llegir, entendre i comentar.-
No cal dir que aquest procediment recolzava damunt
els principis de 1'estructuralisme. T o t un text, -

que era llegit abans de res mes, abans de fer-ne -

cap análisi. El procediment recolzava igualment da
munt els principis de l'escola activa. Així, si la
llengua havia d'ésser entesa com un conjunt, sobr£
tot com un conjunt que funciona, d'altra banda, si
els infants no havien de teñir un paper passiu en
el desenvolupament -e les tasques escolars, sino
que s'hi havien d'incorporar amb esperit d'inicia-
tiva propi, és obvi que la lógica mes elemental
obligues a foragitar-ne les definicions i les abs-
traccions. Els infants que fan servir una frase -
com "la cadira" no han d'ésser introduíts en els

conceptes d'article "la" i nom substantiu "cadira",
perqué no van peí món pensant que separen "la", ar
ticle, de "cadira", nom substantiu,del qual aquell
article, no és més que un accident gramatical, co¬
sa que ja aprendra més enlla. No cal continuar. Es
fácil de veure dos mons en una flagrant oposició :
el món que, en voler anar de la teoria a la practi^
ca, feia que els nens i les nenes no digerissin -
teories desproporcionados i inadequades, la qual -
cosa només podia canalitzar-se a través de la repjs
tició memorística, com la que els feia estudiar -
les preposicions de memoria. Un altre món que pre-
nia la práctica com a punt de partenqa:amb el text
llegit, ben aprés i ben comentat, i després d'es—
gotades totes les possibilitats d'interpretació , ja
era molt més fácil de fer veure que en una frase
com "la cadira", l'element "la" era separable de
"cadira". L'element "la", article, era separable -

perqué s'oposava a la situació del plural, que exi
geix la forma "les"; "les cadires". I aixo ja és
una manera de separar: "la cadira" no és una sola
cosa ("lacadira") perqué, si, quan n'hi ha més d'ii
na, diem "les cadires", aixo significa que aquesta
"s" té la funció de marcar una frontera entre 1'ac
cident i el substantiu del qual l'article és 1'ac¬
cident o bé quan s'hi posa un deíctic i es diu
"aquesta cadira", tenim una altra manera de fer veu
re que "la cadira" no és un sol mot sino que són
dos mots i si diem "una cadira", etc..
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L'instint pedagogic d'Alexandre Galí li
féu anticipar una- aplicació de 1 ' estructuralisme a
l'ensenyament de la llengua, que gairebé pertot arreu
fou més tardana. Ais anys quaranta, quan les obres -
de Galí ja havien estat molt difoses, --ja hi havia
qui les estava fent oblidar, d'altra banda, perqué-
la situació general del país i de la cultura havia
canviat totalment-- comenqa de difondre's, sobretot a
America del Sud, la Gramática castellana d'Amado Alori
so i Pedro Henríquez Ureña, que, tot seguit,assolí un
éxit molt remarcable. Jo recordó que, fins i tot més
enqá deis anys quaranta, també ais anys cinquanta en
cara, opositors a cátedres d'institut de llengua i
literatura castellanes anaven adelerats al darrera -

d'aquesta gramática, que no feia sino alio que ha¬
vien fet Alexandre Galí i altres a diversos paísos.

No cal exagerar, perqué, al cap i a la-
fi, Galí, que estava en contacte amb el món deis edu
cadors, de Franqa sobretot i,també,d'a 11res paísos ,-
reflectia, amb el seu treball, alio que preocupava -
els pedagogs de tot arreu. Pero vull dir que, quan
jo vaig veure aquesta gramática, no vaig teñir la
sorpresa que d'altres devien teñir, perqué a mi el
procediment no em resultava tan desconegut. No ign£
ro que la comparació que acabo de fer no és del tot
justa, per tal com la gramática castellana de qué
parlo era sobretot dedicada al segon ensenyament, i
Alexandre Galí havia escrit llibres per a 1'intro
ducció a la gramática de primer ensenyament, pero -
també és cert que, si Galí no publicá mai treballs de
nivell d'ensenyament secundari, jo havia assistir a
classes seves, tant de catalá com de castellá a 1'E£
cola Blanquerna, i us puc assegurar que el métode -
era el mateix, canviant-ne el to i la profunditat -
deis comentaris. Algunes vegades he recordat que jo
i els que constituíem el nostre curs —no sé si aixo
també és extensiu ais d'altres cursos— no oblidarem
mai una lectura comentada que havíem fet, amb Alexan
dre Galí, d'un deliciós conte de Prudenci Bertrana,-
que, si no em falla la memoria, té per títol,Expedi-
ció de guerra contra un famos conill de la provincia
de Lleida. Us el recomano i, si alguna vegada agafeu
aquest conte i penseu en tot el que acabo de dir so¬
bre l'análisi aprofundida deis textos, veureu (per¬
inés que ara son coses molt més divulgades i ja no
son cap revelació), les possib i1itats que es poden-
treure del contacte amb els textos, sobretot quan la
formació gramatical del mestre té en compte l'estru£
tura del conjunt.
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M'adono que encara volia encabir una s£
gona meitat, sobre l'obra de Galí i la llengua, cosa
que faré molt breument. Es tracta de l'altre paper -
de precursor d'Alexandre Galí, ara en el camp de la
socio 1ingüística, que, en el cas nostre, té molta im
portancia en alio que es refereix a les anomenades -

"llengües en contacte", tradúcelo de Languages in
Contact, títol d'un conegut llibre d'Uriel Weinreich,
que es publica el 1953 a Nova York, resultat d'una -

copiosíssima informado de problemes de contacte d'i
talia i anglés a la ciutat de Nova York, i sobretot
del castella de "portorriqueños" que, en arribar a
Nova York, es troben amb un altre món lingüístic.
L'autor d'aquest llibre, que de fet assenyala la pri
mera etapa de la so ció 1ingüística, és el que, amb la
interpretació d'aquests conflictes personáis, sobre¬
tot escolars, (entre castella i anglés i entre ita-
lia i anglés a la gran urbs de Nova York, donava,com
deia, les línies mestres de vint-i-cinc anys de so¬
cio 1 ingüí s t ica . Des del decenni del cinquanta al sei^
xanta, grácies a aquest llibre, hom va considerar
pertot arreu nascuda, estructurada i,tot seguit,molt
desenvolupada la socio1ingüística. Avui.tot el que
intentem fer en el cas, tan delicat, de contacte-
entre castella i catalá,obeeix a metodologies i pos¬
tuláis que són del domini de la socio1ingüística. P£
ro, i qué passava abans de 1950, abans, dones, de la
publicació del llibre que significa l'inici de tota
una nova metodología? Passava, tristament, molt po¬
ca cosa. El panorama que oferien els treballs sobre
bilingüisme era desolador. El tema que avui conside-
rem del mes alt interés era ben poc estudiat, i,quan
ho era, ho era d'una manera molt poc satisfactoria.-
I,si és cert que on podríem espigolar algunes infor-
macions i alguns títols valuosos és en el camp de la
pedagogia, tornem a trobar-hi el nom d'Alexandre Ga¬
lí com una de les persones que més tractaren d'aquest
tema, quan encara no existien idees clares respecte-
a la separació entre la descripció de la llengua(que
és la lingüística) i els aspectes i problemes d'üs -
de la mateixa llengua (que és la sociolingüística).-
Naturalment, els problemes d'üs tenen una aplicació-
molt principal al camp de 1'ensenyament. No solament
per les qüestions de nivells, per les qüestions de
modalitats o de registres, que ja es donen en qualse
vol país unilingüe, sinó,sobretot,en el cas de la
coexisténcia d'una llengua oficial i una llengua co-
rrent, que és el cas nostre. Galí tenia recollits --
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abundosos testimonis de la pertorbació que, en 1'ús
de la llengua, causava el contacte de la llengua --

oficial, el qual alterava constantment el desenvolu
pament lingüístic deis infants, i no cal dir que, -
amb el desenvo1upament lingüístic, sortien unes al-
tres pertorbacions molt greus, com és la lentitud -
en l'aprehensió del món exterior. No oblidem que, -

peí llenguatge, ens introduím en el món exterior i,
gracies a la fixació del vocabulari dins el camp -

mental, arrodonim i precisem les idees. Es una mena
d'aforisme que una idea no es pot considerar estruc
turada com a idea si no ha rebut la seva expressió
verbal en el llenguatge o si no és susceptible de -
rebre-la-hi. També la lentitud en 1'assimilació del
vocabulari general, constituít per uns quants cente
nars de paraules; és sabut que aquest vocabulari g_e
neral costa molt més d'adquirir en el cas d'un con-
flicte lingüístic personal que no pas quan aquest -
conflicte manca. Ja fa anys, i perdoneu que em citi
jo mateix, que vaig poder adduir el testimoni d'inj;
pectores de primer ensenyament a Barcelona, que no
eren pas catalanes, les quals em deien que els nens
en els quals hi havia hagut el xoc entre la llengua
de la familia i la llengua de l'escola posseíen
menys vocabulari general que els nens en els quals
no s'havia produít aquest xoc. Per descomptat, tam¬
bé n'era alentida la formació de la personalitat i
les mateixes possib i1itats d'expressió i de comuni-
cació. Aixo arribava --i Alexandre Galí també n'ha-
via parlat manta vegada-- a aspectes prácticament -

patologics del llenguatge, en forma de complexos i,
sobretot,en forma de l'anomenada inhibició verbal.-
Quan aquesta és constatada ("aquest nen no diu res,
no parla", diu la gent), aixo vol dir que dins
aquell nen passa alguna cosa, sempre que es tracti
d'un nen d'una inte1.1igeneia normal.

Galí exposa les seves idees sobre el -

bilingüisme a l'escola al Congrés de Luxemburg
(1928), on la seva comunicació causa sensació. Re-
prengué el tema, molts anys després, com es pot veu
re al text refós que inserí al volum Aportació a
1'any Fabra, (de la Col.lecció Popular Barcino).
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El que va reprendre el mateix Galí,--
molts anys després, i fou refós el text en un volu-
met publicat per la Barcino fa poc temps, que va és^
ser la seva contribució a 1'any Fabra, a l'homenat-
ge amb motiu del centenari de la naixenqa de Pompeu
Fabra, 1'any 1968.

Els problemes de bilingüisme a casa
nostra atenyen la máxima gravetat a l'escola, i Ga¬
lí hi dedica un deis seus llibres mes treballats (i
que, segons que he vist en el programa de les pre-
sents jornades, será objecte d' un estudi especialit_
zat en un d'aquests dies): La Mesura Objectiva del
Treball Escolar, publicat el 1928 (i, en versió cas

tellana, el 1931). En una época és un veritable de-
sert bibliográfic respecte a un tema trascendental
des de diversos punts de vista —educatiu, psicolo-
gic, lingüístic, ádhuc polític--, Alexandre Galí
es va manifestar en aquell llibre que no era pas -

pie d'elucubracions teoriques, sino de dades. Jo he
dit devegades que nosaltres érem una mica els sub-
jectes experimentáis de Galí, i els exercicis que
ell ens posava, anaven a engruixir les fitxes i les
cedules d'altres treballs. Com veieu, la Mesura Ob¬
jectiva del Treball Escolar és de 1928 i us he dit
abans que la so ció 1ingüística nasqué en el decenni
del cinquanta al seixanta. Una altra vegada, trobem
Alexandre Galí, com a precursor en el camp de la -

lingüística, ara de la socio 1ingüística, amb una -

aportació que, no per ésser de precursor, era lleu-
gera o inconscient, sino, ben al contrari, de la
mateixa solvencia.

Bé, ja molt poca cosa mes, perqué he -

posat ben bé a prova la vostra paciencia. Voldria -
acabar dient que Alexandre Galí que, com he dit,
aporta remarcables contribucions a la lingüística i
a la sociolingüística avanqant-se molt al seu t emps,
no ho féu d'una manera teórica, amb disquisicions -
abstractes de cambra de treball, sino com a resultat
de treballs d'experimentacié i amb dades recollides,
dades damunt les quals construí aqüestes magnifiques
aportacions.
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En fi, ha passat molt de temps, pero
Alexandre Galí continua essent un magnífic model
per a nosaltres que ens trobem en unes circumstán
cies socio1ingüístiques, 1ingüísti ques i pedago-
giques veritablement dramatiques, que reclamen so¬
lució urgent.
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ALGUNS APUNTS SOBRE EL PENSAMENT PEDAGÓGIC d'ALE
XANDRE GALÍ

Josep GONZÁLEZ AGÁPITO

L’obra pedagógica d'Alexandre Gali la
podríem resumir en dues grans etapes : la primera -
de 1909 a 1939 és la de l'acció, de les grans rea-
litzacions pedagogiques ; la segona de 1943 a la
mort, privat de la docencia per la intolerancia
franquista, és l'etapa de la reflexió.

El quefer pedagogic de Galí en aques—
tes dues etapes, és ampli i tan curt l'espai de que
disposo que si volgués abastar tota la seva obra —
educativa seria una descripcié massa superficial i
poc profitosa. Parafrasejant una dita de Xénius, -
molt del gust de Galí, he pensat que era millor una
faixa de diari ben escrita que un munt d'idees su-
perficials.
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Per aquesta rao d'estalvi haig de de-
senganyar ais qui esperen que ara expliqui, fil per
randa,tota la tasca pedagógica del nostre mestre, -

les institucions que ell mena, les investigacions -

portades a terme, les nombroses accions per ell im-
pulsades ... Al capdava11, so 1s us recordaría el que
molts ja heu llegit a la seva magna obra, la Histo¬
ria de les Institucions i del Moviment Cultural a

Catalunya. Potser sí que us podría afegir visions
complementarles, fruits d'investigacions posteriors
que Galí ja no conegué, pero, substancialment no va
riaria gaire.

Es ben curios, tanmateix, que el mi-
llor treball sobre la tasca del pedagog de Camprodon
siguí la seva propia obra escrita. Fet que no ha de
sorprendre, car ell era al mig o al darrera de mol-
tes de les obres i realitzacions educatives deis

primers trenta-sis anys del segle. Estem mancats, -

pero, d'un estudi aprofundit sobre el Galí pedagog;
en canvi, tenim mes elements de judici sobre la se¬
va vessant de mestre, d'educador. Seria d'interés -
situar-lo en les coordenades socio-pedagogiques del
seu temps. Estudiar el seu pensament pedagogic, -
l'abast real de la seva política educativa, entendre
la rao d'algunes de les seves decisions, les seves
relacions amb Eugeni d'Ors i tantes altres qüestions
de la primera etapa. Encara quedaría el gran buit
de la segona, on caldria situar el seu paper en la
represa pedagógica de després de la guerra, les se¬
ves relacions amb el nucli montserratí, la interven
ció en "Rosa Sensat" la tasca de foment i estímul -

d'escoles com Costa i L1obera,Ta1itha o Sant Grego-
ri per dir-ne alguna, la col.laboració de Marta Ma¬
ta durant mes d'una dotzena d'anys, la formació de
mestres, les investigacions educatives i manta pre¬
guntes mes .

De totes les facetes d'Alexandre Galí:

mestre, lingüista, historiador, investigador, etc.,
la que més li ha d'agrair Catalunya és la d'haver -

estat,com Manuel AinaudjUn excel.lent tecnic, un p£
lític pedagogic. Fixeu-vos que avui tenim pedagogs
dedicats a la política i polítics dedicats a la pe¬
dagogía pero ens manquen polítics pedagogics j com -
aquells dos grans enginyers de l'edifici educatiu -
catala.
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Galí, des deis seus carrees de la Dipu¬
tado, Mancomunitat i Generalitat, adhuc des de Blan
quema, féu funcionar els servéis que donaren ais
mestres catalans el nivell de preparació notable que
assoliren.

El nostre pedagog fou un deis millors -
executors del model educatiu que reclamaven els
ideáis de la burgesia nacionalista formuláis en el
Noucentisme, primer sota l'impuls de la Lliga amb
la Mancomunitat, de faisó pairalista i aristocratit-
zant. Després, de la ma d'Esquerra Republicana a la
Generalitat, amb caire democrütic i cosmopolita.
Alexandre Gal£ se'ns apareix plenament identificat -
amb el Noucentisme, fins i tot el seu pensament i
acció manifesten les tres grans etapes del moviment.
El racionalisme de l'edifici de Blanquerna o La Me—
sura Objectiva del Treball Escolar, son, en aquest-
sentit i a tall d'exemple, "signes deis temps".Lluny
queden les barroques garlandes godoiesques o el mite
de 1'imperialisme i de la pedagogia nacional.

Galí, aconseguí oferir ais mestres cata
lans un corpus format d'una síntesi de les idees pe-

dagogiques orsianes, de l'escola nova i del naciona-
lisme, que queda consagrada com a sinonim d'educació
catalana. Aixo i una exigencia de seriositat i per-
fecció en el treball era el que ana difonent des del
lloc clau de secretari del Consell de Pedagogia,deis
Estudis Normáis, del Patronat de l'Escola Industrial
primer, i després, amb la Generalitat, del Consell -
Informatiu de Pedagogia i del Consell de Cultura.
Fixeu-vos que significativa és aquesta acumulació de
secretaries, llocs de segon rengle pero des d'on es
treballa i es prenen les decisions. Carrees de gran-
influéncia, no sois directa sino a través de public£
cions. En un temps en que l'escola, --l'escola popu¬
lar-- hom creia que era la palanca capag de transfor
mar els toses habitants del país en aquells "bons
ciutadans" d'aquella bella ciutat esdevinguda aurífjí
ca dins un esguard d'amor que canta Guerau de Liost,
"bons ciutadans" de la Catalunya ideal, ordenada, ci^
vilista i culta.
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A l'educació, tan necessária per 1'
seguiment del projecte noucentista, li calía com
la llengua i la literatura, esforg i audacia per a
salvar els segles d'ofuscació cultural de la nació-
catalana. Així parla el Galí de 1922:

"On és el nostre esperit pedagogic, el
criteri que ha d'informar tota la vi¬
da escolar arrencat de l'ánima de la
térra sense el qual tot el que es vul
gui dir o fer d'educació moral o cívi
ca no és res mes que un joc extern i
inútil? ...

Mancats de tradició sense elements -

consolidats per a l'escola, hem de fer
dos treballs simultanis ... Hem de se

guir el vol rapidíssim de la pedago—
gia moderna, puix és aquesta per a la
nostra patria una rao d'ésser intrín-
secament i en el concert deis pobles,
pero no podem ésser uns aventurers, -

hem de fer una cosa fixa i segura com
la tradició, que ens permeti, tot se-

guit, posar el peu i aixoplugar-nos"-
(1) •

Val a dir que aquesta manca de tradició
era veritat a mitges. La recerca en qué estic treba-
llant confirma l'existéncia en el segle XIX d'un mo¬
víment pecjagogic catala que és la base del que tots
coneixem en el XX. El recel noucentista vers el no—

dernisme i el segle passat, en general, féu menys
prear i oblidar les aportacions anteriors (2).

Aquesta doble tasca que s'ha proposat -

Galí, i amb ell els educadors catalans, s'ha de re—
coizar amb la dedicació vocacional del mestre i amb
l'estudi. Des del "Butlletí deis Mestres" clama amb
Giovanni Gentile: "Només el que estudia és mestre. -

Només en la febre de l'aprendre es pot exercir el

(1) A. GALI: La Pedagogía actual a Catalunya, Butlle^
tí deis Mestres Any I, n2 13, Barcelona, Juliol-
de 1922, pp. 194-196.

(2) La Bibliografía pedagógica catalana del segle
XIX que estic enllestint, reportara suficients -
fonts bib 1iografiques per a mantenir aquesta -
afirmació.
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mestratge" (3). Alexandre Galí fou el primer en acom
plir-ho. Deis trenta ais quaranta anys de la vida de
Galí ja afloren molts deis trets fonamentals del pen
sament pedagógic de la seva etapa de maduresa, de re
flexió i estudi de després de la guerra, pero,no per
aixo mancada d'activitats pedagógiques. Es prou cone
gut que tota educació és reflex d'una ideologia i -

comporta una manera d'entendre el món i els homes.

Galí se'ns apareix com un humanista amb
tota la ressonancia que el mot tenia per a la intel^
lectualitat catalana d'abans de la guerra. L'home, -

per al nostre pedagog és creació de Déu, és "l'home
de sempre (el d'ahir, el d'avui, el de dema);és 1' h c>
me de tot arreu, per damunt de totes les distincions
accidentáis, en l'esfera planetaria" (4). Es l'home
universal a qui l'ética i l'estética dona realitat.

Val la pena entretenir-se en aquesta
concepció de l'home ja que, per a Galí, 1'objectiu -
de l'educació no és el noi, és l'home del qual n'és
la llavor. Així formula l'equació el noi és 1'home.

Un deis valors fonamentals de l'home és
la llibertat. D'ella neix la capacitat de reaccié,la
"capacitat de revolta" que deis grecs enqa ha salvat
la civilització occidental.

En aquesta llibertat veura el pedagog -

l'esperanqa per a l'home modern sotmés cada vegada -
més a l'escamoteig de la seva activitat lliure. Cal
"salvar l'home —ens diu-- de la propia acció devo-
radora; salvar l'individu, en altres mots, salvar 1 a

llibertat, el valor essencial que fa l'home i el dÍ£
tingeix deis animáis. Si es salva l'home es té tot -

salvat".

(3) Auto renovació, Butlletí ... any I, n2 17, 1 oct.
1922 .

(4) A. GALI: Una hipotética revolta d'uns mestres -

hipotétics , Perpinya, 1964 , p. 21.

37



Per al creador de Blanquerna l'home és
un ésser necessáriament lliure. La llibertat ens fa

creadors, ens fa capados de tot alio huma i alhora
ens fa independents.

Ben segur que 1'experiencia vital de
Galí contribuí5en gran manera ,a posar l'accent en -
la llibertat individual con a font de revolta i pro
gres, en alio que ell mateix anomena pedagogia de
la llibertat. Es tracta de formar homes prenent la
llibertat com a essencia de 1'educació. En aquest -

punt la influencia de Bardina és molt directa. La
doctrina del "fer homes" del director de l'Escola -

de Mestre 1'impressiona vivament (5).

La darrera part de la seva vida la va
dedicar Galí a convencer ais mestres que el cultiu
d'aquesta llibertat, el respecte a la personalitat
de cada noi, son la única taula de salvació per a
fer prevaldré l'home, l'home universal, enfront de
les pressions de la societat tecnificada i l'aliena_
ció subtil de la nostra societat. Ell mateix ens ho
declara en entrar a formar part de 1'Instituí d'Es-
tudis Catalans: "del 1963 enqá la seva actuació pe¬
dagógica mes intencionada ha estat la lluita contra
la formació de masses excitant a 1'alliberament i -

exaltació de la personalitat, no pas a base d'una -

llibertat atomitzadora i disgregadora sino d'una -
llibertat creadora i estructuradora que és la que -

correspon a l'home adult" (6).

(5) Cf. Joan BARDINA: Sobre el régimen de libertad -

en los escolares de la Educación Primaria, a Re¬
vista de Educación n2 1. Gener de 1911 i següents

(6) Curriculum vitae d'Alexandre Galí, (redactat en
ocasió del seu ingrés a l'Institut d'Estudis Ca¬
talans) .
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De tot el que porten dit se'n desprén -
1' antifeixisme i 1' ant icomuni sme de Galí, ambdós sis^
temes li semblen una "vulneració de la vida de l'in-
fant" i "sistemática massificació deis adults" que -

amenacen "esborrar de la fa^ de la Terra fins el re¬
cord de l'existencia de l'home lliure i deixen rebro
tar l'esperit canibalesc deis camps de concentració"
(7) .

Quedaria incompleta la visió de la ped£
gogia d'Alexandre Galí si no fes notar la seva pro—
funda adscripció al catolicisme. Tota la seva pedag£
gia de la llibertat es fonamenta en la llibertat ab¬
soluta, Déu. El catolicisme és qui ens ha preservat
de la intransigencia, rigidesa i rigor que ell enten
oposades a la moral cristiana. No és gens estrany
que escrigui ais telemites: "No us ha d'estranyar, -

dones, que jo pensi en l'esglesia com a camí de solu
ció deis problemes en que el món actual es debat" -

(8) .

En resum, cree que no cal dir-ho, el -
Galí madur és un deis inspiradors del personalisme -
on són fortament presents Mounier i Nedoncelle, pero
també Joan Bardina i Joaquim Xirau entre els nostres
pedagogs, tot banyat en el formalisme noucentista -

que encara perviu a la postguerra catalana en els am
bients catolics nacionalistes .

I del nen que en pensa Galí? Com Rou¬
sseau cree que la societat és qui malmet l'educació
del noi, pero per al pedagog catalá és possible el -
canvi de la societat i que esdevingui beneficiosa.El

(7) Una hipótesi revolta ... p. 74.

(8) A. GALI: Mirades al món actual. Primera serie de
vuit assaigs. Barcelona, 1967. P. 279.
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problema rau ,actualment ,en la incongruencia entre -
els valors que es diuen defensar i els que la socie
tat practica. Aquesta és la tremenda contradicció a

qué és sotmés l'infant. Es el que el nostre pedagog
qualifica de crim de defraudació.

A l'escola li períoca salvar l'espurna
viva de dignitat i personalitat. Es aquesta la re—
volta que períoca fer ais mestres. No tan sois,"per
a la defensa deis nois sino per a contribuir a base
d'aquesta defensa al restabliment deis valors d'una
societat". Aix£ entendrá que l'auténtic camp d'ac—
ció del mestre és la veritable formació: la de 1'e¿
perit. Cal que els mestres siguin homes en tota la
plenitud de la paraula.

En aquest repte de salvar la primacía
de la persona humana deis nois enfront de la defrau
dació social de qualsevol signe polític, al mestre
li períoca abandonar el paper de fidel transmisSor
deis valors establerts, perpetuador deis interessos
de la classe dominant. Caldra que els mestres dei—
xin la seva esclavitud, esclaus foren els pedagogs i
els serfs, i encara ho son subtilment.

L'únic partit deis mestres és, per a
Galí, el deis nois. D'altra manera,si prengués la -
seva feina com a lloc privilegiat per a expandir un
credo polític ,cauria en la violació de la persona -
deis deixebles, aquell principi d'imprevisib i1itat,
que deia Mounier.
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ALEXANDRE GALÍ I LA SEVA OBRA D'HISTORIADOR DE LA

CULTURA.

Joan TRIADÚ

Si Alexandre Galí només hagués fet al¬
gún treball de tipus historie, segurament no s'hau-
ria pensat en dedicar-li un apartat d'aquestes ses-
sions, perqué sempre pensem, i és molt normal que -
ho fem així, en el Galí del qual s'ha parlat aquí
principalment ara, en la seva relació amb tota la
institució escolar de Catalunya, en la seva acció -
pedagógica i en la seva teoria. Per que dones, s'ha
de parlar de la seva obra d'historiador de la cultie
ra? La resposta és la següent: Perqué Galí és signi-
ficatiu des del punt de vista de la historia, la
historia recent de Catalunya, de la qual tots ple¬
gáis som, encara, protagonistes (o victimes o com
volguem dir-ne), i perqué per la seva vida en repre
senta un període concret. Evidentment, si tallavem
l'obra d'Alexandre Galí 1'any 1939 segons els perío
des en qué és normal de dividir-la, com ha dit Gon¬
zález Agapito, ens quedaria realment a fora aquest
tema. Perqué l'obra de Galí d' historiador de la cu_l
tura, molt important quant a qualitat i quant a -

quantitat, es produeix després. Per qué es produeix
després? Bé, les coses que hem de dir aquí és per
qué esdevé historiador de la cultura, quina historia



feia, quina mena d'historia va fer dintre la histo¬
ria de la cultura, que podia ser molt diversa, i -
com 1 a va fer.

Abans s'ha dit aquí, amb rao, que es

pot dividir la vida d'Alexandre Galí en dues epoques,
des del 1909-1910 moment de la seva entrada en ac-

ció, fins el 1939, i des del 39, com tantes altres
coses d'aquest país del 39 fins a la seva mort. Jo
subdividiria la primera época en dues, encara. Jo
diria que hi ha primer de 1909 a 1923, perqué és un
tall molt important en la seva vida, perqué, el —

1923, es produeix una de les primeres destruccions
de la seva obra i de l'obra de cultura del nostre -

país per obra d'una Dictadura. I del 23 al 39 hi ha
una certa continuítat, perqué quan ja s'ha produít
la dictadura i la corresponent adaptado que aquella
dictadura permetia,en certa manera,de fer a la gent,
com va fer Alexandre Galí, ja hi ha una continuítat
fins el 39, en qué es produeix l'altra enfonsada.

Aquesta primera época, fins i tot, es
caracteritza com a temps del Galí creador. Es el mo
ment que esta a la recera de tot, que viu constant-
ment el que li arriba de fora. Només cal resseguir la
col.lecció de la important revista Quaderns d'Estu-
di i veure com els fets de cultura, de llibres, de
publicacions, de revistes, d'experiéncies que es -

produeixen aquells anys, en Galí, que portava la re

vista, i els qui la relacionaven eren al dia de tot,
mes, segurament, que no moltes publicacions d'ara.
Per tant, Galí és un creador en aquell moment.

Del 23 6 24 fins al 39, que és l'épo—
ca, com ha estat dit, caracteritzada sobretot peí -

Blanquerna, i que,a partir del 31,entra novament al
servei püblic, a la Generalitat, i per tant, alter¬
nen totes dues coses, diré que aquesta és l'época -

(així com abans hem dit del creador) de l'investiga
dor. Es la época madura de treball d'investigacié.I
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és el que segurament semblaría que ell hauria fet,
coi tants homes d'aquest país si els haguessin dei^
xat fer el que volien fer i no se'ns hagués vingut
a colonitzar. Possiblement Galí, com Fabra, potser
hauria fet d'altres coses que no havia de fer, com
Soldevila, com Pau Vila. Pero aquests homes s'han
mogut per uns destins que ens han mogut a tots.

Després del 39 fins a la seva mort, -
trenta anys justos, hi ha el Galí pensador. Galí -

que, en principi, és un home d'acció, un home d' ac_
ció que pensa, esdevé un pensador perqué la seva
acció s'ha de moure en el pensament. I aquest pen-
sament el concreta en la disciplina (una discipli¬
na amb la qual s'adapta a la seva manera, tenint -
en compte que ell és un autodidacta, el concreta -

en la historia de la cultura. La historia li ser-

veix per a pensar, per a concretar el seu pensament,
per a no pensar d'una manera abstracta, sino per a

pensar a través d'una línia, d'un treball, per a -
deixar-lo fet. La historia podríem dir que és el
seu interlocutor, com ho era l'escola; no té esco¬
la, aleshores, pero té la historia: se'n va a bus¬
car un fantasma, el converteix en una cosa viva, -

en una cosa corporia, ja hi ha les seves idees so¬
bre la historia i ho treballa.

Fixem-nos que el primer temps,aque11 a
primera época de creador, sobretot el present, el
viu, constantment de cara al futur: aquells homes
només pensen en el que podran fer un dia, en el
que voldran fer un dia. Investiguen per a poder-ho
aplicar demá, perqué en aquell moment no tenen en¬
cara les coses, comencen a tenir-les. I ve gent de
fora, com la doctora Montessori, a treballar aquí,
perqué hi troba gent d'aquesta mena.

La segona época, l'época que podríem
anomenar de 1'investi gador, és el present per al
present, l'altra era el present per al futur,aquest
és el present per al present, viu en el present. I
treballa^ té una escola, una escola important que,
dins d'uns límits determináis, li permet un treball
en una zona de la societat, d'una mentalitat, en -



evolució.per la gent amb la qual ell comptava a 1'es
cola Blanquerna era una escola suspecta per al ser
vei majoritari del catolicisme, i en la qual la gent
que hi anava eren mal vistos peí senyor "carca", per
uns determináis estaments. Té una escola, dones, i
té uns elements de treball a més a més. L'any 1928 -
assisteix al congrés de Luxemburg i hi presenta les
seves tesi avanqades, famoses, sobre bilingüisme, un
deis fets més importants del seu treball.

La tercera época, finalment,que he dit,
la de la historia, és el passat. El passat per al
futur; tota la seva acció és aquí. Va a la recerca -
de tots aquests aspectes del passat, i amb aquest pa
ssat el que vol és continuar un futur, perqué ell -
creu encara en aquest futur, perqué el comenqa a tro
bar a mesura que van passant els anys.

Torna de l'exili 1'any 43. S'hi esta -

quatre anys a l'exili i aquí, naturalment, es troba
amb el silenci, amb la marginació, fins i tot amb el
risc, amb el fet de no poder-se moure, amb la gent
que li gira la cara, amb els que fan veure que no el
coneixen gaire; en fi, han passat totes les coses -

que han passat i naturalment, la gent més mal vista
en aquella época, era la gent que era catalanista, -
nacionalista i católica. Aquests éren els pitjors.Es
a dir que el senyor Galí normalment havia de ser afu
sellat 11any 39 o 1'any 40 si l'haguessin enxampat -

aquí o l'haguessin pogut arreplegar. I sobretot les
persones més a prop d'ell éren les que tenien (algu-
nes naturalment; d'altres van ser molt fidels) aque£
ta visió de proximitat d'un perill: tenia la cosa -

pitjor que es podia teñir en aquell moment: tenia la
rao .

Aleshores ,es dedica a tasques editorials
i troba algunes persones que l'ajuden, alguns deixe-
bles, alguns amics, alguna gent que també pensa que
la maltempsada de la guerra i de la desfeta, ha pas¬
sat i s'ha de refer, malgrat tot, el país. Aleshores,
aquest home, que no pot actuar, que no pot teñir vi-
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da pública i que, practicament, no la tindrá mes, s'ji
culi al mecenatge, treballa cada día en una edito--
rial i, al mateix temps, hi ha el moment en que li
ofereixen la possibilitat de fer uns treballs i a-

quests treballs son els treballs d'historia: aquest
és el fet peí qual Alexandre Gal! esdevé un histo--
riador.

Donada la seva personalitat, aquesta -

historia, evidentment, ha de ser de la cultura. No
será una historia de batalles, o de reis, o de gue-

rres, o de classe, ni d'un sector privilegiat; será
una historia de la gent. I,si s'enamora d'un perso-
natge del segle XVIII, que és el baró de Maldá,i de
tot el segle, com direm, és perqué dins de la gent
que d'una época ens dona un testimoni, era un home
del quotidiá. Avui la historia de la vida quotidia-
na ha esdevingut un "best-seller", com en tantes o-
bres actuáis i en concret, en una seria com la que

publica Hachette. Res no ens ha de sorprendre. D' al^
tra banda, Galí sempre s'havia interessat per la
historia.

Pero, per que el segle XVIII, segle
d'una part deis seus estudis? El segle XVIII, d'una
banda i després l'obra importantíssima que ara surt
com ja ha estat dit aquí, sobre les institucions
del 1900 al 1936. Hi ha un encárrec i hi ha un co—

neixement deis fets que determinen aquesta segona -
obra, de la qual parlaré un moment després; pero
el segle XVIII és fonamental per una qüestió, i ho
dic perqué ho diu ell mateix. Al segle XVIII troba
un paral.leí, que a ell se li presenta molt ciar,en
tre el drama del 1714 i el del 1939. Per al proble¬
ma del 1939, que s'acaba de produir, i que ell ma¬
teix viu, vol veure si té una solució, una sortida,
com la que van trobar els homes de Catalunya del
•714 perarefer el país a partir del moment de la mji
xima enfonsada i per a refer-lo durant tot el segle -
XVIII. Aquesta és la seva explicació. Ho dic, com -

diu> clarament, en el seu llibre sobre el baró de
Maldá: "Per aixo nosaltres —sempre escriu en plu¬
ral de modéstia-- ens preguntem: ¿D'on van sortir -
els homes que després del 1714 van obrir les activj.
tats de la térra nous horitzons i s'hi van llenqar
amb una energia inédita? En gran part ha estat per
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a aclarir i explicar aquest curios fenomen educatiu
que hem escomes els actuáis estudis sobre la nostra
divuitena centuria".

Deis estudis del segle XVIII d'Alexan-
dre Galí n'hi ha dos tipus: uns entorn de la figura
de Rafael d'Amat i de Cortada, Baró de Malda, i el
seu temps. Aquest llibre és un llibre biografié i
historie. I després, a part, va editar un volum pe-

tit, de l'editorial Selecta, una part d'aquest lli¬
bre del baró de Malda; que es titula El Col■legi de
la bona vida amb un proleg de divulgació molt pre--
cís. El llibre té dues parts, la mes extensa dedicji
da al baró de Malda; la meitat és esmerada a seguir
els passos del célebre "dietari" d'aquest personat-
ge i l'altra meitat, molt diferent, es titula 1'"Am
bient", i hi estudia el segle XVIII. Va agafar el
Calaix de sastre, del baró de Malda en la copia,que
va poder utilitzar, que té cinquanta-dos volums, en
octau, manuscrits d'unes cinc-centes pagines de mi_t
jana. Vol dir, dones, manejar aquesta voluminoslss^
ma historia, aquest dietari, i treballar-lo a fons,
perqué sino no hauria pogut treballar el llibre amb
un ordre d'historiador per a donar-li una vida cons
tant, un comentari seguit; Galí és,practicament,in-
capaq, en tota la seva obra (no he llegit la resta
deis volums que encara no s'han publicat de la his¬
toria de les institucions),de fer historia sense c£
mentar-la, fins a l'extrem que en el llibret del —
Calaix de sastre, de la part del "Col.legi de la b£
na vida", constantment talla el text, que no és ex-
traordinariament interessant des del punt de vista
literari, (si el coneixeu, sino que és un dietari -
sense cap pretensió amb tota la bona intenció del
món) el talla constantment amb notes seves que gai-
rebé són, sino una meitat, una tercera part del
text. Aquest comentari el fa també seguint el dieta_
ri del baró de Malda, estudiant el seu estil, els
costums de 1'época a través d'ell i veient sobretot
com era aquella gent, qué se'n podia treure i per
qué eren d'aquella manera.
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Pero aixo el porta a estudiar, també,
un fet que l'ha preocupat sempre mo1t, con no és -

cap misteri que ens preocupa a tots, que és el p r£
blema del bilingüisme, el fet lingüístic, del qual
era un especialista eminent, especialitat que el
porta s ser deis primers que llegeixen Sau
ssure aquí, i que ara, a les darreres comunicacions
seves, com aquell llibre de la protecció de 1'any
Fabra, demostrá que está treballant, no llegint
peí damunt un article, sino treballant en Chomsky i
sabent on va amb tot aixo.

Bé, com a especialista en aquesta qües^
tió, una altra de les coses que li interessa més -
ael fenomen del baró de Maldá és que aquest homs. -

escrigui en catalá aquest dietari que fa servir —

per aparlar-ne amb els seus amics, per a comunicar-
s'hi, per a deixar les coses dites, com tots els
dietaris, per a confessar-se una mica ell mateix,-
amb les reserves corresponents del cas i de l'épo-
ca. El que a ell el maravella, a en Galí, i li in¬
teressa saber és per que el baró de Maldá, un ari^
tocrata ja molt ben relacionat, barceloní, escriu
en catalá i s'aílla completament, quan el to de
l'epoca és el to fastuós, buit, increíble del cas-
tellá que s'escriu aleshores, del castellá que im¬
pera en el país que ha entrat com una ventada te¬
rrible i carregosa del barroc i del conceptisme i
del mal escriure, de la buidor, de la manca de sen
tit, de la manca de proporció. Aquesta és la llen-
gua que impera, que fa que,a fináis de segle, gai-
rebé al mateix temps ,un home com Capmany doni per
llest el catalá, com una cosa d'un altre temps. La
conclusió a la qual arriba Galí és que el baró de
Maldá —enmig d'aquella época, i deis seus rampells
i de la seva fantasía, de la seva pobresa mental,-
de la seva por, i de la seva fragilitat, un peu al
barroc i un altre peu a les portes de la revolució
francesa, és un realista; el realisme básic del ba
ró de Maldá, el que fa que vulgui explicar la xaco
latada que ha pres a la tarda i la petita dansa
que hi ha hagut a la nit i la noia deis masovers -

que ha conegut en un lloc i les influencies d'un -

viatge, fóra alió que el porta a escriure en cata-
la perqué és l'única manera que té d'expressar les
realitats de cada dia, que són les que realment li
interessen.
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Llavors hi ha, con he dit, una segona
part, una gran riquesa de fonts. Desgraciadament a
l'edició no hi ha (i aixo és una llastima en les -

nostres edicions a vegades --potser tenien prou dji
ficultats per a fer-ho) índex onomastic, el qual -

ens donaría idea, sense necessitat de fer-ho el
que llegeix, de veure la quantitat de fonts i de -
cites que Gal! usa: és un historiador de documenta
ció constant i de primera ma continua. I,d'altra -

banda,compara el baró de Maldá i la seva obra amb
obres famosíssimes de viatgers com Sterne, com
Humboldt i d'altres que demostra que coneix molt -

bé, per a poder veure tota aquesta época.

Li van donar el premi Aedos de 1'any
53. Es un llibre, dones, molt treballat en el qual
hi ha diverses disquisicions sobre historia que
també em sembla que seria ara prolix de reproduir,
pero només diré, que hi ha alguna pagina sencera -
sobre quina és la seva idea de la historia, de com
s'ha de fer la historia; sondeja els problemes de
fons sobre 1'historiador, la seva situació respec¬
te del passat i de qué ha de servir la historia, -
cóm s'ha de produir. Sempre, dones, s'adrega al
lector; sempre, dones, és didactic en el sentit
que no deixa de ser mai un mestre i invita al lec¬
tor a no equivocar-se. I aquest realisme seu, —en
cara que tantes vegades se l'ha qualificat, i amb
certes raons, d'idealista, perqué tot aquell al
qual les coses no li surten bé la millor manera de
despatxar-lo és dir que és un idealista-- el feia
molt lucid. Per exemple, s'adrega així al lector :

"Quan estudiem el segle XVIIIé i veiem que es feien
tantes coses, que es movía tot, no és significatiu.
No us deixeu enganyar, ve a dir, perqué primer de
tot veiem que es movien moltes coses pero no obli-
dem la quantitat de coses que no es movien gens i
que aqüestes que no es movien moltes vegades eren
les que pesaven més i que, diu ell, al nostre
temps encara no s'han mogut". Galí pensa en l'esco-
la; en l'escola tradicional, i en la pedagogía de
la garrotada; i pensa en la memorització, i en el
concepte del nen; pensa en les dictadures que es -
van succeint, i en les guerres; i pensa en tot
alio que en el segle XVIII es movía, enmig de la -
immobilitat general. Una immobilitat que afectaría
tant al nostre país.
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He parlat ja de la lligó del llibre del
Col.legi de la bona vida; és un llibre a mes a mes,
molt divertit, amb escenes curiosíssimes, animades -
amb els comentaris que Gal£ hi va fent. L'altre tre-
ball dedicat al segle XVIII, completament a part del
dedicat al baró de Maldá és l'estudi que figura a

1'encapgalament deis dos grans volums de l’obra Un
segle de vida catalana, editada 1'any 1960 sota la
direcció i la inspiració de Pere Puig i Quintana,per
sona que, cal dir-ho, ja havia ajudat el senyor Gal!
abans, així com havia estat per suggeriment de Félix
Millet i Maristany, també s'ha de dir, —que Galf
preparé el treball d'historiador de les institucions.
L'editorial Alcides, dones, encarrega a Ferran Sold£
vila i a una serie d'estudiosos de fer el llibre Un

segle de vida catalana, obra, diguem-ho de passada -

que va costar molt que pogués sortir i encara amb la
condició que s'aturés a 1' any 30 i d'allá no passés,
perqué si no per a la censura no hi havia segle de -
vida catalana que hi valgués.

Alexandre Gal£ hi escriu una visió gene
ral de tot el segle XVIII de carácter introductori,-
ja que ,de fet,el llibre comenga el 1814.

Galí ,s ' encarrega, també ,de 1' ensenyament
de l'época des de Ferran VII fins la guerra carlina,
i d'"Institucions, ciéncia i societat" del 1840 al
1 874.

Finalment hi féu la part dedicada a his^
toriar 1'ensenyament, del 98 fins el 30. En aquell -
temps Galí, naturalment, ja treballava en l'obra so¬
bre les Institucions. Cal afegir que hi ha encara
una série de capítols més breus, peí mig del llibre,
sobre biblioteques, sobre vida académica i sobre so¬

cietat, que també son obra seva. Pero el Galí histo¬
riador és,sobretot avui,el de la seva Histéria de -

les institucions i moviment cultural a Catalunya des
de 1900 al 19 36. Aquest, com he dit, fou encárrec de
Félix Millet i Maristany i subvencionat peí Patronat
Minerva, del qual encara s'ha de fer la historia i
que va fer un bon servei a tot de personalitats que
tornaven de l'exili desvalgudes, un bon trog desenpa
rades i, sobretot, sense uns objectius de treball -
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que els calien i que el dit Patronat va fer que tin-
guessin durant una colla d'anys. No sortia practica-
ment ni un llibre, no hi havia res a fer, i sobretot
el que convenia és que aquests homes poguessin fer
alio que volien fer; perque ,posar-se a escriure en
castellá, com feien d'altres que no vull anomenar,i
posar-se a fer les coses per a poder sortir al carrer
o sortir al diari, aixo no costava gaire. Pero no hi
havia tractament de dignitat, ni era tinguda en coinp
te la seva obra. Homes que encara que fossin tempo—
ralment venquts no havien perdut i, sobretot,no havien
perdut la rao. Aleshores calia deixar-los fer alio
que justament, no es podria publicar i que no es sa¬
bia quan es publicaria. I, en efecte, és en curs de
publicació ara el llibre que escrivia Galí els anys
retrets de postguerra.

Treballava a casa seva i recollia dates
arreu. Alguns sabíem el que feia, perqué assistíem a
alguna lectura seva,a mida que anaven creixent les
quartilles, fins a la xifra d'unes quatorze mil a ma_
quina. Aquest és el seu treball. Es un llibre evi-
dentment de síntesi i d'enumeració de treball en qué
hi entra prácticament tot el moviment cultural, so¬
bretot centrat a Barcelona perqué, es ciar, li era
mo 11 més difícil d'anar a d'altres bandes allunyades
o bé absents d'informació. Tot treball d'aquest ti--
pus és sempre incomplet, i aquest és molt ambiciós;-
pero cree que, d'aquesta época, d'aquest període,
quan sera publicat, en tindrem una base histórica im
portantíssima. L'obra és documentada, de primera na.
Per tant, s'hi podra trobar el que van fer la gent -
com Galí en tot aquell període.

Fins ara hi ha quatre volums publicats,
com he dit, i és un treball de tres angles: de recer
ca, de crítica i de didáctica.

De recerca perqué reprodueix contínua--
ment amb la minucia propia d'un pedagog, (si no.s'és
minuciós, és impossible de fer pedagogia), una reali^
tat; i és exigent, perqué 1'autor té un projecte de
vida, el seu projecte de vida (on el caíala va per -

dins) i aquest projecte com tots els homes com ell,-
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el volia aplicat a un poblé. Galí, i tots aquests h£
mes, s'havien proposat, encara que no ho haguessin -
annunciat be, de ser els educadors d'un poblé.

Així,un llibre d'aquesta mena no es p£
dia tampoc limitar a un inventari, ni a unes criti¬
ques absolutament desapassionades. Galí era apassio
nat, con tot el que va fer, el que va escriure, pe¬
ro, paral.lelament, treballa sempre sobre informacions
directes. Per exemple, fixem-nos en les vicissituds
que passa una biblioteca: Una biblioteca del Consell
de Pedagogia, després del Consell d'investigació p£
dagogica i,mes tard,de nou el Consell de pedagogia;
Galí li dedica diverses pagines, i al final diu:"La
vida d'aquesta biblioteca fou molt accidentada.
L'any 25, en plena dictadura, va ser desfeta per a
donar els locáis on era instal.lada, l'estructura -

que tenen avui; els llibres van ser empaquetáis i -

dipositats sense desfer els paquets a la Biblioteca
de Catalunya. L'any 30, a la represa de les corpora
cions populars durant la dictadura del general Be—
renguer,no saltres varem demanar al Consell Informa-
tiu de Pedagogia, del qual formavem part, que la reha
bilités i ,aleshores ,es va instal.lar a la Casa deis
canonges en unes sales forqa avinents i en unes
prestatgeries noves de metall (les prestatgeries sa^
bem que eren de metall). A l'adveniment de la Repú¬
blica va rebre dues escomeses aquella biblioteca
que la van tornar a arraconar.

Primer ,varem salvar-la, resignant-nos a
instal.1ar-1 a en uns passadissos que no es tancaven
mai (quan diu que "varem salvar-la" vol dir que ell
hi era allá) i per on passaven les alumnes de l'Es-
cola de Bib I io te car i es que tenien les aules repartí^
des en aquells locáis; malgrat la seva pessima ins-
tal.lacio, que posava els llibres a merce de tothom,
va continuar fent bon servei fins a cap 1'any 32
que la Generalitat va decretar convertir aquells l£
cals en estatge presidencial, com ho són actualment
Els llibres van ésser empaquetáis una altra vegada
i dipositats a la Biblioteca de Catalunya amb 1' es¬

peranza de donar-los el repos definitiu destinant-hi
una sala especial en la futura instal.lacio de l'ho£
pital de la Santa Creu que s'estava preparant.Aquest
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repos l'han trobat, sembla, submergits en el fons -

general de la Biblioteca de Catalunya. Pero la gue¬
rra civil els va reservar encara una altra aventura

que fou la instal.lacio en els locáis destináis a

l'ampliació de la biblioteca Instituí Balines al ca-
rrer Duran i Bas. Els fons de la biblioteca, que -

eren d'uns tres mil títols en comentar, arriba a
1'any 32 cap els deu mil que constituíen un nombre
de volums molt mes considerable si es tenen en comp
te les series ja forqa llargues de revistes. El ser
vei d'aquesta biblioteca va ésser sempre molt impor
tant; en la guia publicada 1'any 1916 es donen les
xifres següents: assistents a la biblioteca 1'any -

14, mil nou-cents cinquanta-quatre; 1'any 15,quatre
mil nou-cents quinze; llibres deixats, dos mil cinc
-cents onze, etc. L'any 23 aqüestes dues xifres -
eren de sis mil i de vuit mil; mentre la biblioteca
va estar en funcions va dirigir-la sempre el secre-
tari del Consell de Pedagogia, excepte els anys 21
al 24, que en fou director el senyor J. Ferran i
Mayoral".

Així son les catorze mil quarti11es,és
a dir, que hi ha una informació acuradíssima i amb
una prolixitat completament ordenada.

He dit que és un llibre també crític;-
per exemple sobre 1'Escola Moderna, diu: "Escuela -

Moderna, 1912" (amb el títol que portavax).Si algu¬
na institució cau fora del marc de treball que ens
han imposat és "La Escuela moderna", de Francesc -

Ferrer i Guardia i,en general, tota l'escola anarquit^
zant i llibertaria. En primer lloc és difícil d'a—
tribuir a aquesta mena d'institucions cap mena de
valor veritablement cultural; i en segon lloc, ni
que se'ls pogués trobar algún per cap cantó no po-
dríem lligar-lo a un moviment catalá de cultura que

ignoraven i que per definició no podien contenir. -

Pero,si alguna institució ha de ser necessariament-
tinguda en compte en el procés de la nostra historia
d'aquest segle,és aquesta trágica escola amb tot el
que representa. Ens equivocaríem si la menyspreávem
i deixávem de tenir-la present. No podem oblidar

(x) Nota meva (J. T.).
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mai que a causa de la morbositat endémica de la nos
tra vida política o de la vida política espanyola,-
més ben dit, al marge del nostre noviment polític i
cultural, en aquests anys de segles amb arrels molt
pregones dins el segle XIX, l'escola ha anat desen-
rotllant una forqa incontrolada amb una enorme po¬
tencia de destrucció que ha trobat el seu pitjor
instrument de creixenqa en un veritable sistema es¬
colar completament apartat de l'alta vida del país".

Igualment, pero, Galí fa la historia -
de la primera escola catalana, 1'Escola de Sant Jor
di, de Flos i Calqat, de qui hem de teñir sempre un
record d'admiració pero Galí en remarca els aspectes
negatius, les mancances, les situacions que es po—
dien haver aprofitat o que podien haver tingut un -
altre caire.

El microcosmos pedagogic el coneixia -

perfectament i ,per exemple,a la segona part d'aquest
llibre, a les pagines 93, 94 i 95, ens parla de
l'escola de Joan Bardina, l'estudia i escriu, per -

exemple: "Mes que les recerques de psicología expe¬
rimental conegudes perpoquíssims iniciáis, mes que
els corrents educatius americans, que , aleshores , ja
comptaven amb un campió com Dewey, a Catalunya ha—
vien fet impressió Taine, Carlyle, Ruskin i Emerson,
que educaven les multituds i, sobretot Teodor Roose
velt, autor de The Strenous Life, l'únic llibre que
Bardina cita", etc.

Quant a la "Strenous Life", la vida e£
trenua, Galí recull ,més endavant ,proves de la sen¬
tencia a l'esforq quan explica una excursió de 1 ' Ej^
cola de Mestres de Bardina, i afirma que "Bardina -
practicava a consciencia la seva pedagogía estrenua
i amb el temps va anar-la intensificant. On és mes
visible és en el camp de les activitats practiques
o reais, i,sobretot,en les excursions, on les q,ualj_
tats moráis eren posades en joc tant com les condi-
cions físiques".
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Per a donar una mica d'humanitat final
a aquest acte, m'agradaria llegir-vos un fragment -
del Dietari d'una excursió de Bardina copiada per -

ell mateix i que podem teñir gracies a la referen—
cia d'Alexandre Galí. Diu així: "A en Bardina el -

que li agradava era l'aventura, i en la moral per a
sortir-ne feia estrebar, primerament, 1' acció educati_

Heus aquí que,en la memoria de 1'any -

1907,explica la primera d'aquestes excursions llar-
gues. Diu en Bardina "A Sant Lloren^ del Munt. A
peu. Assistencia 22. Sortida de Barcelona a les 6 -
de la tarda pujant peí Tibidabo. Lluna plena. Sopar
a la plaqa de Sant Cugat. A Sabadell hi arribem pl£
vent a les 12 de la nit. Reposada d'una hora a la -

Lliga Regionalista, on els excursionistes son obse¬
quiáis amb un café i tres tartanes, per anar a Mata
depera on arribavem a les tres de la matinada plo--
visquej ant.

Pujant el gran turó tot fent-se clar.-
Hi arribem a les 6 del matí i sense reposar baixar-
de can Pobla a missa. Tot esperant, els nois van o_r
ganitzant jocs de rescat.

Comenqament de l'herbari de la munta—
nya. Recollirem uns cinquanta exemplars i els posa-
rem en papers d'estrassa. Diñar al cim de la munta-
nya. Després correr pels voltants,. Una pluja torren
cial ens obliga a ficar-nos a la pallissa. Cap al
tard continuació de l'herbari. A dormir a les 10; -

ens llevem a les tres de la matinada. Cap a la Cova
del Drac, on contemplem la sortida del sol.

Baixada a Santa Agnés on acabem l'her¬
bari (unes 180 especies arreglades) i arranquem del
llac interior petites estalactites. Volta a tota la
muntanyapera caure a can Pobla, des d'on anem al Ca_
valí Bernat. D'aquest lloc dibuixem la silueta de -
la muntanya que deixem enrera. A Matadepera, Terra-
ssa, on dinem, Rubí, Sant Cugat (sis de la tarda),-
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Rabassada, Tibidabo i arribem a les 10 de la nit a
casa. Durada de 1'excursió 52 hores. A peu, 34 ho-
res. A cavall, dues hores. Descans, 16 hores. Tots
amb el menjar a sobre per a dos dies".

Voldria acabar dient només que,la de£
feta del 1939 i la Dictadura,si potser no ens el -

van malmetre, almenys sí que ens van truncar un

gran dirigent de política cultural, que era Alexari
dre Galí.

La política cultural, pero, ens es cari
tonava un gran mestre. Tanmateix, la resposta d'en
Galí és important i em sembla que aquesta obra de
síntesi, aquesta obra d'historiador de la cultura,
segons com es miri marginal, és la resposta d'Ale-
xandre Galí a la desfeta i a la dictadura que l'ha
vien arraconat i que l'havien marginat.



.
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LA MESURA DEL TREBALL ESCOLAR DINTRE DE L'APORTACIÓ
DIDÁCTICA D'ALEXANDRE GALÍ.

VicenS BENEDITO ANTOLÍ

1INTRODUCCIO

A la sessió anterior s'ha parlat de 1' o_
bra pedagógica d'Alexandre Galí. Avui, ens centra
rem, fonamentalment, en els aspectes didáctics.

El contingut de la meva ponencia es re-
fereix, essencialment, a comentar la tasca de Galí -
en el camp de la mesura del treball escolar. Ens hem
basat en la seva obra fonamental La Mesura Objectiva
del Treball Escolar. Atesa l'amplitud de la temáti—
ca, ens cenyirem a les proves de Lectura, Ortografia
i Calcul Aritmetic. Pero, no farem referencia a la -

Composició, i, tampoc tractarem del treball sobre me
sura discontinua, on elabora unes escales graduades-
per a mesurar coneixements de Gramática, Geometria i
Geografia (1).

(1) El capítol sobre Ensenyances de mesura disconti¬
nua ocupa les pagines 244-258 de la seva obra La
Mesura Objectiva del Treball Escolar. Barcelona.
1928.
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2.- ASPECTES PEDAGOGICS I DIDACTICS ESSENCIALS EN

L'OBRA D'ALEXANDRE GALI.

Per a comprendre millor l'aportació de
Galx al camp de la mesura, hem de saber quina és la
seva concepció pedagógica i el concepte que tenia -
de Pedagogia .

Com diu expressament (2),"la Pedagogia
és una ciencia normativa. I, com tota ciencia amb -

personalitat i contingut propis, és un instrument -

per a l'educació".

D'altra banda, la Pedagogia no pot o-
blidar el factor huma que rodeja el nen i que és la
rao de ser deis nens, deis mestres i de la mateixa-
pedagogia. Per tant, la Pedagogia, al mateix temps-
que és ciencia, és art. Efectivament, al moment de
l'aplicació, és un art viu sense el qual l'acte edu
catiu no es realitzaria.

També és una técnica de la qual l'art-
no es pot desapare11ar. Com diu Galí (3), "el que -
caracteritza la pedagogia moderna (en els anys tren
ta quan escriu el llibre) no és una revolució, ni -

una possessió de principis directrius, sino la pos-
sessió d'una técnica que té com a finalitat directa
la funció d'ensenyar".

La seva concepció pedagógica se sitúa,
al meu entendre, dintre de dues coordenades essen—
ciáis :

(2) GALI, A. La Mesura Obiectiva del Treball Esco
lar . Pag . 1 8 .

(3) GALI, A. Idem.. Pag. . 2 1.
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1.- Per una part, dins del moviment de
renovado pedagógica a Catalunya,en el primer terq
de segle. Aquesta és, sense dubte, una época d'or-
de la Pedagogía catalana, i Galí és, potser, el seu
máxim representant, almenys des del punt de vista -
didactic.

2.- Per altra banda, té molts punts de
contacte i relació amb 1'Escola Nova que coneix a
fons, a través de la lectura deis seus principáis -
autors (Dewey, Claparéde, Montessori, Decroly, -
Ferriére i les rea1itzacions didactiques de Winnetka
i Dalton, d'entre altres).També coneix a fons les -

investigacions de Piaget (amb qui está d'acord i a

quí segueix),que li serveixen com a base per a ela¬
borar les proves de llenguatge.

Ara bé, Gal!, seguidor de l'Escola No¬
va en molts deis seus principis, mira amb cert es—

cepticisme alguns d'altres, per exemple, el respec¬
te a ultranqa del nen, de la seva espontaneitat,
com deia Rousseau. En aquest sentit, és molt signi-
ficatiu que ja plantegi els seus dubtes davant de
l'excessiva "contemplació" i "mimo" del nen, amb p£
ssible detriment de l'esforq i la responsabilitat..

I dic que és molt significatiu perqué-
algunes tendéncies pedagogico-didáctiques progre
ssistes actuáis també destaquen aquests aspectes.

El seu sistema pedagogico-didáctic,dut
a terme, fonamentalment, a l'Escola Blanquerna, reu
neix, d'entre altres, les següents característiques:

- Es nodreix deis criteris funcionals-
o genétics de l'educació.

- Té en compte la llei de l'interés, -

que es basa en les necessitats vitáis
deis infants.

- Reconeixement del dret de l'infant a

viure i ésser ell.

59



Individualitat de 1 ' anima i llibei:
tat .

Respecte mutu professor-a1umne.

Supressió total de premis i estí—
muís i eliminació deis castigs.

Concepte de l'escola coa a organ
específic de l'adaptació de 1'in—
fant a la vida social.

Assaig i recerca pedagógica per a
contribuir a la solució deis pro—
blemes práctics i de l'educació.

Vinculació de l'escola al seu medi
social.

Considera com a materies básiques,
punt de partida del treball esco--

lar, el llenguatge i el calcul.

Dona gran importancia ais "ensenya
ments complementaris", com música,
dibuix, gimnástica, (segons Galí -
són els que caracteritzen l'esco—
la, li donen segell).

L'individu ha de fer,ell mateix, -
la descoberta o la invenció del

que se li vol fer aprendre.

Coneixement deis avanqos de la Di¬
dáctica experimental i la utilitzji
ció de técniques estadístiques a-

plicables a la Pedagogia.

Coneixement i aplicació de la més
moderna metodología en llenguatge,
matemátiques i historia.

Aplicació deis principis i métodes
del sistema Montessori (a párvuls)

Les lliqons de memoria són proscri
tes.



- L'aprenentatge només es realitza en
funció de l'activitat espontania.

Cadascuna d'aquestes característiques
mereixeria ser objecte de comentaris o d'un ar-
ticle, pero, aquesta no és, ara, la nostra finali-
tat.

3.- LA MESURA DEL TREBALL ESCOLAR

El Galí pedagog, historiador i mestre
de mestres,es completa amb el Galí investigador i
innovador. Els seus assaigs (Galí, prefereix aques^
ta denominació més que la d'investigador) sobre -
els metodes de control del treball escolar es rea-

litzen a l'escola, que és el medi de treball habi¬
tual del nen. La preocupació que té per l'eficacia
de la tasca escolar, li fa cercar una mesura objec^
tiva del progrés deis alumnes.

Com ell mateix diu (4), fa "l'aplica-
ció,per primera vegada a Catalunya i potser al món
llatí, deis metodes de control del treball i els
avanqos escolars deis infants".

Es basa en els principáis autors de -
treballs d'aquesta mena que hi han arreu del món,-
com C. Burt, Bovet, Starch, Thorndike, Ayres, -

Hillegas, etc., l'obra deis quals coneix molt bé.

El punt de partida és la insatisfac--
ció de les solucions clássiques, és a dir, la no—
ció empírica, les puntuacions i els examens. Ni el
bon sentit ni la practica, ni el cop d'ull, satis-
fan la conciencia técnica. Per a Galí, consciencia
técnica vol dir : atenció, penetració, comprensió-
i treball.

(4) GALI, A. Idem. Pag. 83.



Les escales i proves que elabora, co¬
menten a assajar-se a l'Escola Montessori, conver¬
tida en escola graduada de la Mancomunitat. El coi

pendí del seu assaig va ser publicat en 1928 (enea,
ra que el métode estava enllestit en 1924) amb el
títol La Mesura Objectiva del Treball Escolar.

L'essencial d'aquests metodes son les
escales d'edat comptades per mesos i adaptades ais
diversos ensenyaments que constitueixen el curricu
lum. El comput de 1'edat,per mesos,en les diferents
materies, comparada la mitjana de totes elles amb
l'edat natural, permet d'establir els quocients
que fixen,artimeticament, la valoració de les aptji
tuds o activitats del noi en relació amb la unitat

que indica el punt de máxima normalitat.

Amb aqüestes escales, a mes a més, es
poden detectar els retards pedagogicament inexpli¬
cables. Actúen coi a toe d'alarma per a cercar les
causes fora del que és estrictament pedagogic i, -
com a conseqüenci a, poden ajudar a diagnosticar a_l
gunes anomalies.

Em pensó que aquest treball de Galí -
millora el que fou realitzat pels autors estran
gers, almenys en alio que fa referencia a :

- Humanització de la mesura, tant a
confeccionar les proves com a explji
car i interpretar les dades.

- Senzillesa, naturalitat i valor fo_r
matiu de 1'enfocament.

- El control poden realitzar-lo els -
mateixos mestres, sense necessitat-
del psicoleg

- Elaboració d'escales bilingües.
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Aquests metodes de control, aplicats a
l'Escola Blanquerna, van permetre de constituir la
base solidíssima de la formació deis seus deixebles.
Efectivament, estic convenqut que, una aplicació se
riosa i racional d'aquestes proves i escoles (adequa
des a 1'actualitat), permetrien d'assolir uns ni-
vells de preparació en les materies instrumentáis -

que afavoririen tot el procés posterior.

I.- Arees de treball on s'aplica la mesura.-

Les arees treballades, per Galí, son -

les següents:

Rapidesa

Lectura Vocabulari

Comprensió

Ortografía

Mesura

Continua

Calcul

Natural

Arbitraria

Perfeccionament de les opera-
cions

Rapidesa de calcul

Estimació de problemes

Prova de Numeració

Composició

Pseudo continua: escoles Gramática
graduades de Geometria

Geografía
Mesura

D i s con tinua

Discontinua absoluta
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Les ensenyances en forma continua es re_
fereixen a aptituds escolars (llegir, escriure, cal
cular). La materia s'incorpora immediatament i con¬
tinua a la substancia del subjecte, i, així, reno-
ven la seva personalitat que, amb mesura, ens dona
íntegra la materia ensenyada. Les ensenyances en
forma discontinua es refereixen a coneixements esco

lars o ensenyances de carácter formatiu. No és fá—
cil d'aconseguir bones mesures en les ensenyances -
discontinúes. A mes, Galí, té en compte dos tipus -
de mesura discontinua:

- Pseudo-continua: Permeten de confec¬
cionar escales graduades per edat, en
relació amb coneixements básics.

- Discontínua-absoluta: evaluar, simpl£
ment, la tasca de la classe,al llarg-
d'un curs, amb un programa establert.

No hi ha cap dubte que 1'interes més
gros se centra en els treballs sobre evaluació con¬
tinua, que tot seguit exposarem.

4.- ENSENYANCES DE MESURA CONTINUA.-

4 . - Lectura.-

Va ser l'área més treballada per Galí.-
Les principáis qualitats que es medeixen en la lec¬
tura son: rapidesa, perfecció mecánica, expressió,-
comprensió de paraules (vocabulari) i comprensió to
tal .

Els autors que més treballaren aquest -
tema son C. Burt i Bovet, que varen elaborar esca¬
les de dos tipus:

- Medició, per separat, de la correcció
mecánica, rapidesa i comprensió.
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Starch, medeix, especialment,
la rapidesa i la comprensió.

Thorndike, es preocupa de la
comprensió.

Galí, proposa la mesura,per -

separat, de tres qualitats: -

rapidesa, vocabulari i compren
sió lectora.

Analitzarem, breument, cadascun d'a
quests aspectes.

4.1.1. Mesura de la rapidesa lectora.-

A través de la rapidesa lectora, allo-
que volem saber és la quantitat normal que el nen -

pot llegir, encara que s'hi incloguin factors poss_i
bles a favor.

La finalitat és clara i senzilla: com-

provar els progressos de l'alumne en rapidesa le
ra, al llarg de la primera etapa d'E.G.B., si fa
no f a.

La prova consisteix en constatar el -
nombre de mots i de sil.labes que s'han llegit en -
un temps establert. La prova és individual i en veu
alta. El dubte entre utilitzar un text seguit (Burt,
Bovet) , o mots aíllats (Ballard), Galí ho resolt d£
cantant-se peí text seguit.

Segons ens diu ell mateix, el test de
paraules alllades no és adequat al tipus d'activi--
tat que es vol medir a l'escola. La prova d'una ac-
tivitat s 'ha d'obtenir en el propi ambient més habi^
tual i no en condicions excepciona 1 s .
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Galí, en elegir aquesta prova,coi en
totes les altres, demostra gran sentit comú i res

pecte del nen. Utilitza com a text el mateix lli-
bre de lectura de la classe, el del curs del nen-
o d'un curs mes.

Les escales elaborades son les se-

güents :

(3,5 anys ) (12,5 anys)

Mesos . . . 42 78 90 102 1 1 4 1 26 1 38 150

Catala 2 24 60 84 108 126 1 35 1 44

Paraules

per minut
Castella 2 24 50 74 98 1 1 6 1 25 1 34

Es pot veure com hi ha una córrela- _

ció irregular entre caíala i castella. Aixó pot—
ser que sigui per aquests factors:

- La regularitat deis primers anys -
es pot explicar per la complexitat sil.lábica mes

gran de 1 catala.

- A favor de textos no compresos -

quan la lectura és un pur mecanisme.

- En edats avanqades augmenta el ca¬
íala a causa de 1'abundor de monosí1.1abs.

4.1.2.- Mesura del vocabulari llegit.-

Determinar el vocabulari del nen, en¬
cara que complex, és important i es pot realitzar
des de molts punís de vista.
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"Ens interessa --diu Galí— elaborar

proves de vocabulari en connexió -
amb les de lectura. Hem cregut que
no es podría teñir una idea comple¬
ta de les possib i1itats de la lectu
ra, si al costat de la rapidesa i
comprensió total no assenyallvem la
comprensió de paraules llegides".

Es una prova insegura i difícil de re-
duir a xifres perque la relació vocable-1lenguatge,
en general, no és sempre correlativa. Per altra
banda, la quantitat de paraules que es coneixen en
un moment donat és molt difícil de concretar.

Procediment. S'elegeixen les series de
mots. Per la qual cosa cal saber la proporció que
existeix entre mots coneguts de l'infant i la quan
titat global de les que té la llengua. Se'n fa una
selecció a l'atzar a partir d'un diccionari fins a
aplegar la quantitat de vocables suficients per a
1'homogeneítat de la mostra i per a les necessitats
de la prova. La relació ha de contenir un mínim de
100 mots perque es pugui admetre com a homogénia.-
Cal eliminar els vocables técnics. Seguint aquests
criteris Galí elabora dues series paral.leles de -
100 mots cadascuna, partint del Diccionari.

S'ap1ica,individualment, tot llegint i
donant la resposta en veu alta o per escrit (nens-
grans) .

Per a la valoració de la prova, es
compta el % de definicions bones . S'entén que una
definició és bona sempre que es palesi per part
del nen el coneixement del mot en congruencia amb
algún concepte general raonable. El criteri de bon
dat en la definició és per a Galí molt ampie, a fi
d'evitar equivocacions en la valoració.



xí :

El res um de 1 '
1

escala d'evaluació é s ai

Mes os 78 90 102 1 1 4 126 1 38 1 50

Catalá . . . . 14 22 3 1 40 52 6 1 70

Castellá .. 1 2 1 7 22 28 37 46 58

4 .1.3. Comprensió lectora.-

La comprensió de la lectura és una de¬
les activitats de dificultat mes grossa per a ser
mesurada objectivament. Hom vol endinsar-se al
fons d'allo que s'ha llegit i descobrir-ne el sig-
nificat. En la comprensió lectora només interessen
els aspectes logic i gramatical. En cap moment pre
tenem de mesurar intel . ligencia o memoria i, per
tant, les proves que s'elaboraran hauran de teñir
en compte aquests aspectes. Un altre factor pertor
bador és el vocabulari desconegut.

Definitivament, un bon text de compren
sió lectora cal que sigui completament explícit i
no s'ha de basar mes que en elements ja coneguts -

peí nen. I s'ha de mesurar per les reaccions que -
la lectura susciti, com :

- Realització d'allo que es llegeix
(Ordres) .

- Respostes per mitja d'afirmacions
o negacions .

- Ordenado del text quan está alte-
rat, incomplet o equivocat.

En primer lloc, el text a interpretar,
ha de ser llegit peí nen en veu baixa. I la respo^
ta si és possible s'ha de produir de manera análo¬
ga •
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La prova elaborada per Galí, molí com

pleta, es compon de 12 exercicis ordenats,de tres
en tres, per grups homogenis, segons el tipus de
reacció que exigeixen.

1er. grup : frases per a completar

2on . grup : frases a ordenar

3er . grup : comeses i ordres

4rt . grup : Respostes

Cada grup ha estat concebut per edats
determinades. Comencen els mes petits del primer -

grup i acaben els mes grans per l'últim. Encara -

que aqüestes series tenen certa progressió de difi^
cultat, no es produeixen amb absoluta gradació
d'anys. Consegüentment amb el nombre global d’e—
xercicis ben resolts (o pels punts que represen

ten), s'ha determinat l'escala.

Mesos . 78 90 102 1 14 1 26 1 38 1 50

Respostes . . 1 4 8 1 4 1 9 23 27

4.2. Ortografía.-

Es, potser, l'area instrumental mes -
treballada i amb major nombre d'escales elabora
des .

Un deis primers dilemes consisteix en
elaborar proves de paraules o frases fetes. Es
una elecció que té els seus pros i contres. En el
cas de les frases, poden ser excessivament compli-
cades fins i tot amb frases escollides. Ans al -

contrari, si la prova és de paraules, falta natu--
ralitat i les dificultats grafiques son diferents.
Malgrat aixo, la major part d'autors han elaborat-
proves de paraules, com :
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C . Bur t : 100 mots en series de 10

E. Anfroy: 20 vocables representatius de les di¬
ficultáis de l'ortografia
francesa.

Starch : 6 llistes de 110 mots cadascuna.

Ayres : 1000 mots en 26 series (6)

Pero Galí, fidel a la seva manera de -

concebre l'evaluació escolar, es resisteix a uti—
litzar llistes de mots. Com diu ell mateix (7) : -

"coneixedor de l'escola i una mica de les qües tions
de llenguatge, ens ha semblat que les dificultats-
gráfiques son molt diferents si es presenten parau
les aíllades o frases seguides. El seu so varia
quan 1'un está al costat de l'altre, de la mateixa
manera que pot variar el deis colors. A més, si es
donen mots aíllats, s'ometen, sense cap rao que ho
justifiqui, les faltes d'enllaq i divisió de mots,
separació de sil.labes" ... etc.

Amb la prova de mots aíllats hom s'a--
llunya, com en la lectura del mateix tipus, del
precepte que considerem fonamental en las evalúa—
cions, és a dir, de la necessitat de presentar la
valoració tan semblant com sigui possible a la rea
litat escolar .

Segons Galí: "Qualsevol text, qualse—
vol llista de mots, serveix per a obtenir mesures-
en ortografía, mentre porti l'escala valorada i se
li doni exactament la significació corresponent al
material usat" (8).

(6) GALI, A. Pag . 158.

(7) GALI, A. Pag . 159 .

(8) GALI, A . Pag . 161 .
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Galí considera 2 camps de necessitats
en l'idioma escrit:

- 1'estructura del llenguatge com a -

fet material o fonétic.

- l'estructura del llenguatge com a -
fet logic o sigui com a morfologia.

En l'ordre fonetic no es pot escriure
terball en lloc de trebal1, sense que es commogui
l'organisme lingüístic, cosa que no passa si es—
crivim trevall (b per v baixa). El grafisme afec¬
ta la nostra llengua, quelcom invariable, indes--
tructible; per contra, treval1, es produeix en un
ordre de fets convencional.

Consegüentment, Galí esta assenyalant
la diferencia entre l'ortografia natural i 1' arbi^
trária, i la necessitat que siguin tractades en
proves diferents. La natural fa referencia a fal¬
tes compreses en un ordre de fets absolutament ne
cessari. En la idea de Galí, el vocable natural -
vol dir els límits de 1'arbitrarietat en que viu
el fet ortografié. Natural,és igual que dir permá
nent, inviolable. Per contra, son arbitrarles to¬
tes aquelles faltes que no poden ser compreses -

per cap previsió objectiva fonamental.

4.2.1. Prova d'ortografia natural . -

Correspon a 1'etapa ortográfica de
les primeres edats. Fa referencia a les errades -

gráfiques que afecten a la pronunciació usual -
deis mots i que alteren llur integritat fonética.

Les principáis errades d'ortografia -
natural son: (9)

(9) GALI, A. Idem. Pag. 171.



1) Transposicions : c1ab/caIb

2) Omissions : cata/canta

3) Al teracions •: gus t/j US t

4) Addicions : cantatava/cantava

5) Enllaqos o divisió
de mots : ala cuina, lacasa

6) Substitucions r per rr, o vicever-
s a: cara/carro.

La prova d'ortografia natural es cons-
trueix a base de textos continus que continguin
exemples de les principáis dificultats a estudiar.
Els textos, en conjunt no haurien d'excedir de 15
mots amb 50 lletres. Encara que poden construir-se
2-3 textos de semblants.

La técnica d'aplicació consisteix en -

llegir el text a l'infant per frases senceres, de
manera natural, tot explicant-ne el significat, si
calgués. Després es dicta el text. Les faltes es -
calculen per lletres equivocades, que es redueixen
a % (percentatges).

L'escala de medició construida i con¬

trastada per Galí és la següent:

Mesos 42 78 90 1 02 1 1 4 1 26 1 38 150

% Errades ... 75 21 9 2 1 0,00 0,00 OOo

Les errades d'ortografia natural (de -
manera mes significativa que les d'ortografia arbi¬
traria) poden assenyalar causes d'anormalitat i in¬
fluencies pertorbadores de gran importancia en el -

diagnostic individual i col.lectiu, com per exemple
: anomalies d'ordre psicologic en l'atenció, memo—
ria, expressió i, fins i tot, insuficiencia mental.
Així mateix, ens permet de detectar errors en l'en-
focament metodologic per a llegir i escriure.
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4.2.2. Prova d'ortografia arbitraria.-

Amb aquesta prova, Gal! pretén evaluar
l'ortografia general. Els textos per a evaluar 1' o r_
tografia arbitraria, han de ser integráis i homoge-
nis. Els casos excepcionals no es tenen en compte.A
partir de l'analisi de dictats múltiples, Galí ha -

obtingut una taula d'errors, ordenada per graduació
de dificultats. S'hi estableix una pauta o llista -

general que facilita la composició deis textos de
prova. Aquests textos están redactats a base de fra
tes curtes i inconnexes a fi i efecte de poder dis¬
tribuir millor les dificultats.

En contra de l'opinió d'altres autors,
Galí creu que, en les proves d'ortografia, els nens
han de comprendre perfectament el sentit del text -

que se'ls dicta.

Per la qual cosa és partidari de lle--
gir-lo abans i explicar-ne el significat, si cal.

El recompte de les faltes es fa de la
mateixa manera que per a l'ortografia natural, a -
rao d'una falta per lletra alterada, repetida o o-
blidada. Els textos elaborats per Galí (en caíala i

Me sos

% faltes en

caíala

% faltes en

castella ..,

son de 200 lletres i 1 ' escala:

90 102 1 1 4 126 1 38 1 50

37 1 7 9 5 3 1

2 1 1 1 7 3 2 1
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4.3. Cálcul aritmetic.-

Del control aritmetic interessen els

següents aspectes:

- Adquisició del mecanisme de les ope-
racions. Tasca intel.lectual que con
sisteix en 1'aprenentatge de la se—
rie de combinacions necessaries per
a les operacions aritmetiques amb -
nombres elevats fins al domini com—

plet .

- Perfecció mecánica, procés d'automa-
tització que consisteix en la preci-
sió i en la práctica d'operar. Per -

tant, en les proves per a determinar
aquest aspecte, no s'ha d'incloure -
la rapidesa, qualitat mes aviat anta
gonica.

- Rapidesa de cálcul.

- Aptitud per a la solució de proble—
mes .

Els autors que més han treballat aquests
aspectes son : C. Burt, Pressey, Courtis, McCall, -
Cleveland i Monroe.

El criteri guia de Galí en el tracta—
ment d'aqüestes qüestions el trobem en aqüestes pa¬
raules: "Estem segurs que,en matéries com l'aritme-
tica, aplicada a ésser de tanta plasticitat com els
nens, la veritable virtud diagnostica consisteix en
saber mantenir-se i limitar-se a alio que estricta-
ment calgui" (10).

(10) GALI, A. Op.cit. Pág. 218.



Un problema important en les evalúa—
cions artimétiques és el gran grau de continuitat
que'poden teñir.

Ara bé, malgrat les variacions que pu

guin haver-hi, d'alguns salts i retrocessos, és -

innegable que hi ha una continultat de desenvolu-
pament determinat peí fet aritmétic pur i peí fet
logic que el domina.

A.3.1. Mesura del grau d'avenq en el mecanis-
me de les operacions.-

Conseqüent amb els seus principis, -
Galí prefereix donar orientacions generáis per a
preparar les operacions en lloc d'escales sistema,
tiques i rígides.

S'apliquen com si fossin treballs or-
dinaris de classe. La tasca mes delicada és l'e—
lecció d'operacions.

Ais mestres que creguin que, amb les
seves observacions diaries ja están prou infor
mats, Galí diu que hom no s'ha de refiar perqué,-
peí que fa referencia a saber concretament alio -

que l'infant coneix, sempre hi ha sorpreses i,per
altra banda, la dada diagnostic només pot fomen--
tar-se en el resultat d'una evaluado formal.

Valorado de la prova . -

Galí dona preferencia al domini del -

mecanisme, prescindint d'errors de calcul que no
siguin fonamentals. Arriba a aquesta conclusió
com a resultat de la practica. Cal reconéixer que
l'exigéncia d'una total perfecció de calcul és ex
cessiva en la valorado del mecanisme.
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El criteri que adopta Galí és: "En ge¬

neral, es pot considerar bona una operació quan,la
meitat mes un deis casos específics que la motiven,
han d'estar resolts, sempre que,els casos que po—
dríem anomenar neutres, ho hagin estat en la matei^
xa proporció" (11).

Aquesta és l'escala :

Mesos 48 60 72 84 96 108 120 134 1 50

Operació
resolta ... 1 3 5 9 15 21 27 32 36

4.3.2. Rapidesa de calcul.-

El material consisteix en series d'opje
racions amb nombres dígits. La preparació és fácil.
El material esta calculat per a 2 minuts de treball
a una velocitat mitjana. Pero, en resoldre els e-
xercicis segons l'edat deis alumnes, es pot donar-
de 2 a 5 minuts de temps.

L'escala de valoració es basa en les
operacions bones:

güent:

casosbons
= operacions per minut

t emp s

L'escala de la prova escrita és la se-

Me s o s ....

Operacions
minut ....

50 78 90 102 1 14 126 138 1 50

0,25 1 2,5 5,5 9,5 17,5 23,5 29

(11) GALI, A. Op. cit. Pag.
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4.3.3. Mesura de problemes.-

S'han de medir mitjanqant una serie -

graduada, igual que les operacions. Els problemes
que Galí proposa, tenen només el carácter d'exem
pies. Poden ser variats sempre que:

1) La materia a tractar sigui conegu-
da peí nen.

2) Es respecti l'estructura del pro--
blema.

3) Les quantitats no variin massa de
les proposades en cada edat.

Valoració . - Es qual i f i c a , amb preferencia, el plaii
tejament. En canvi, poden passar-se per alt els -
errors simples de cálcul en les operacions, sem—

pre que no siguin massa.

Taula.-

Me s o s .... . . 68 72 84 90 96 102 108 1 1 4

Problems
reso 1ts . . . 1 3 9 1 2 1 5 1 8 2 1 24

1 20 126 132 1 38 144 1 50

27 30 33 36 39 42

5 . Conclusions d'Alexandre Galí.-

L'autor mateix, a la fi de la seva --

obra, fa una breu revisió deis defectes i aspee-
tes incomplets del treball. D'entre ells:

1) Ha mancat un medi escolar suficient
per a obtenir valors perfectes. La
qual cosa ha impedit d'establir —

ci entíficament les correlacions —

pertinents entre les series paraL
leles .
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2) Amb els mitjans reduíts de que s'ha
disposat, no s'ha pogut completar -

les escales amb la valorado de va-

riabilitat que milloraria llur va¬
lor científic.

3) Fixació inexacta deis límits infe--
riors. S'ha partit deis 78 mesos.La
zona anterior a aquesta edat resta
gairebé inexplorada.

4) Hi manquen algunes evaluacions im--
portants com: escriptura,dibuix i
treball manual.

6.- Conclusió.-

Des del meu punt de vista, els aspec--
tes positius més destacables en aquesta faceta de
l'obra de Galí, son les següents:

- Introduir a Catalunya l'estudi se—
riós d'aquesta área de la Didáctica,
fonamentant-se en el coneixement —

deis autors de més alta qualitat --
dins deis corrents de Didáctica ex¬

perimental .

- Introduir el sentit de l'evaluació-
com quelcom superior a la simple me

dició, com es demostra en la huma—
nització de la interpretado i eva¬
luado deis resultáis,per damunt --
deis resultats en sí mateixos.

- Recerca de naturalitat, normalitat,
senzillesa en les própies técniques,
és a dir, en l'elecció deis crite—
ris d ' e labor ació , aplicado i, so —

bretot, interpretació deis resultats
numeric s.

- Servir de gran ajut en l'adquisició
deis ap r enen t a t ge s instrumentáis bji
sics que posen els fonaments a la -
formació intel.lectual .
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- Contribuir a assenyalar anomalies i
endarreriments escolars provocáis -

per diferents causes.

Es cert, com Galí havia assenyalat,que
els seus treballs son incomplets i, en algunes con
clusions, no hi ha un gran rigor experimental.

Per altra banda, avui,i llevat de ra—
res excepcions, no s'empren aqüestes escales.

(Entre aqüestes excepcions, s'hi troba
l'Escola St.Gregori, dirigida peí fill d'en Galí).
I és una llastima, atesa la gran utilitat d'aquests
treballs, especialment en la primera etapa d'E.G.B.

Considero la revisió molt convenient -

perqué s'actualitzin la majoria de les escales i
proves, tenint en compte que han variat factors
com:

- L'actitud envers els diferents apre-

nentatges instrumentáis.

- La importancia relativa del aprenen-
tatge de 1'ortografia, rapidesa lec¬
tora, calcul aritmetic, etc.

- Les programacions i programes esco—

lars, així com els continguts i el
moment i ordre en qué s'han d'apren-
dre .

- Enfocaments metodologics i material-
disponible, per exemple, la lectura-
global o sil.labica, ús de maquines-
de calcular ... etc.
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Per altra banda, en les escales per al
caíala i castellá, cal atendré a d'altres diferen¬
cies coi les soci o cu11ura1s i la procedencia urba¬
na o rural; és a dir, arribar a disposar de dife--
rents escales, segons els diferents tipus d'alum--
nes (especialment en aspectes com vocabulari i com
prensió lectora).

En definitiva, i acabo, treballs d'in-
vestigació com aquests, són els que haurien d'ocu-
par el Departament de Didáctica de la nostra Uni—
versitat.

S'hi aplegarien el valor científic amb
el valor práctic i de servei a la comunitat cata—
lana, a través del millorament del treball escolar
deis seus infants. Amb la qual cosa estaríem en la
línea de retrobament amb la millor tradició de la

pedagogía catalana.
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ALEXANDRE GALÍ, AMIC DELS MESTRES

M. Antonia CANALS

Bé, la intenció de la meva xerrada no
és una explicació preparada i profunda com la que
han fet els companys, sino que és la de donar-vos,
purament, un testimoni personal del que jo vaig c£
neixer del senyor Gal£. 0 sigui, jo voldria, només,
parlar-vos,d'una manera molt personal, com a canvi
d'impressions: el que jo recordó, el que va signi¬
ficar per a mi, en la meva vida de mestra, en el -
meu procés d'aquells anys, conéixer personalment -
el senyor Galí i, potser, dones, una mica per pa¬
ral.lelisme o per eixamplament, el que va signifi¬
car-nos a un grup que iniciavem unes escoles d'un
altre tipus, que intentavem una renovació de 1'es¬
cola a casa nostra.

Vaig coneixer el senyor Galí 1'any 56.
S'havia iniciat ja alguna escola d'algún tipus de
pedagogía amb ansies de renovació, com 1'Escola —
"Sant Gregori", com l'Escola "Betania" (No recordó
si estava comentada o anava a comentar. Se'n parla
va)... I jo el vaig coneixer en ocasió de comenqar
una escola que, llavors, es va dir "Thalita" i que,

segurament, alguns de vosaltres haureu conegut o
haureú sentit anomenar.
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D'entrada, m'agradaría fer referencia
a com vivíem aquells anys, els mestres;com teniem
les nostres escoles. I ho dic perqué veig que,
d'entre vosaltres, n'hi ha molts que sou mes jo—
ves que tot aixo i que, realment, potser en aquest
moment se us fa difícil d'imaginar-los.

L' any 56, no cal que us digui, en ple^
na época franquista, dones, els de la meva genera
ció érem una colla de mestres joves, que comenqa-
vem i que no teniem gens de relació els uns amb -
els altres. No hi havia cap organisme, cap enti—
tat que ens aglutines, que ens relaciones ais mes
tres els uns amb els altres. Uns, havíem sortit -

de la Normal, els altres de la Universitat, pero,
amb una gran disgregació. Hi havia ... (jo cree -

que aquella época la podríem caracteritzar per un

gran immobi1isme), una manca d'iniciatives en el
camp científic i didactic, no cal dir-ho. No hi
havia,propi ament, gaire intenció tampoc molt for¬
mulada de canvis, ni gaires esperances. Hi havia
hagut un total trencament de la tradició pedagogía
ca a casa nostra d'abans deis anys 30 i més (a-
bans de la Guerra Civil), almenys així era en el
meu entorn. (Us repeteixo que aixo que jo vull -
dir és molt un testimoni personal). En el meu en¬

torn, en el món que jo vivia, hi havia molt poca
consciencia de país com a Catalunya. Es a dir, -

aquella joventut, en realitat, era bastant amorfa
en aquest sentit.

L'Escola Normal estava en una situa--
ció molt pitjor que ara i les escoles nacionals o
les escoles privades que hi havia, totes, eren -
unes escoles més o menys tradicionals, vaja, sen-
se grans plantejaments.

Bé, dones, cree que no exagero en
dir-vos aixo i que us ho podeu facilment imaginar.
Es a dir: No sé si us ho podeu imaginar. La qües-
tió era que ho veiem així els que érem joves ...

Suposo que els de la generació d'Alexandre Galí,-
és ciar, ho veien de tota una altra manera. I,des^
prés, jo llavors no me n'adonava, pero, ara, pen-

82



so que teníem motius per a veure-ho d'una manera
pessimista, en aquell moment. No obstant, nosal-
tres no véiem res, no ens plantejávem grans co—
ses. I, dones, llavors, enmig de tot aixo, hi ha.
via alguna persona --que sempre n'hi han de per¬
sones-- que van teñir ganes d1 evolucionar l'ense
nyament; fer-se uns plantejaments i d'iniciar es
coles diferents. Jo vaig teñir la sort de conei-
xer la Maria Teresa Codina, que va iniciar l'Es-
cola "Thalita", de la qual em vaig encomenar -

aqüestes ganes de canviar l'escola. I l'anomeno-
perque em consta que ella aixo ho havia rebut,en
gran part, d'Alexandre Galí, que el coneixia per
sonalment i del qual havia compartit molt el de-
sig de comentar una altra escola i del qual n'ha
via captat tot aquest esperit.

Bé, i llavors, ja una vegada ficada-
dins aquest entorn deis mestres que anávem a in_i
ciar aquesta escola, vaig viure aquesta situació
de freqüentar la casa del senyor Galí. Nosaltres,
de tant en tant i forqa sovint —com a mínim un
cop cada quinze dies— anávem a casa del senyor-
Galí. Pero, aixo, era com una mena de ritus, com

aquell que cada diumenge va a missa. Es a dir: -
anávem a casa del senyor Galí. I era tot un ri¬
tual: anávem a la casa, entrávem amb aquella co-
rrecció i pujávem al pis de dalt. Jo sempre el -
recordaré com una mena de santuari. Aquell pis -
de dalt de casa del senyor Galí era el santuari-
de pedagogía. També havíem connectat amb altres-
persones; no us creieu que només amb el senyor -

Galí, havíem connectat amb el món de l'ensenya--
ment, pero el senyor Galí tenia una cosa espe
cial i era que aglutinava molts mestres al seu -
vo11 an t .

Imme d i a t amen t, quan hi anávem, cometí
qávem a anar-hi una, o dos o tres persones, pero,
al cap d'un temps, ja n'érem deu o dotze, neces-
sariament. Aixo,ho recordó com una de les seves

característiques importants. Aixo, jo és el que
en dic l'ánima de mestre que tenia el senyor -
Galí. Eli, per a nosaltres, va ésser auténtica—
ment, el Mestre, en aquella época. 0 siguí, crea
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va un grup, i creava un grup, unes noves inquietuds,
després del que havíem parlat el día anterior i pro-
vocava que nosaltres li posessim noves preguntes, i-
gual com hauríem de fer nosaltres sempre a classe
amb els nens: saber aglutinar el grup, saber crear -

en el nen una nova inquietud, saber recollir les se-
ves iniciatives, saber-li obrir, sempre, una mica
d'horitzó nou perqué es plantegi uns altres interro-
gants ... Aixo era, exactament, el que ell va fer
amb nosaltres, en aquella época. Després, mes enda—
vant --l'any 62—, jo me'n vaig anar a una barriada,
a Verdum, a comentar una escola d'aquest tipus, en -
una barriada obrera ... I cito la cosa per a dir que,-
immedi atament, pero al cap potser d'un mes d'haver -

comenqat l'escola (o així), estant jo sola allá i
molt desconnectada de tothom, va venir el senyor Ga-
1£ a veure'm. A mi em va fer un impacte que vingués-
el senyor Galí a veure'm, pero el que mes em va sor-
prendre va ésser (ho vaig notar immediatament), que-
ell ho considerava important, i vaig preguntar-me
com és que ha vingut fins aquí, perqué alio era llu-
nyíssim i, segurament, ell no coneixia aquell barri,
ni molt menys, pero ell ho havia considerat impor—
tant. Es a dir, ell tenia cura de tot el que féiem -

nosaltres, aquella generació jove de llavors. Estava
al corrent i vetllava a uns i altres. Jo era d'aque-
lles colles que havia anat a casa seva durant uns

anys , pero, després, ja me n'havia desconnectat, com
us deia, pero ell continuava vigilarit, estava al co¬
rrent de tot i, com si diguéssim, detectava els
punts importants i ho animava. Aquella visita del
senyor Galí, a mi, va ésser de les coses que em van
animar a continuar aquella experiencia que, al comen

qament, era tan dura.

Bé. I, amb tot aixo, voldria, dones, re¬

sumir,una mica, quina va ésser la seva aportació. —

Quan jo pensó que ell ens va encomanar quelcom del -
seu esperit, dones voldria formular-ho per a veure,-

dones, quins éren els trets importants d'aquest espe
rit que ens va transmetre. Jo diria que els trets im
portants son: Primerament, de cara a la tasca educa¬
tiva,en general, (almenys, els que van ésser impor—
tants per a mi, és ciar, els que jo recordó), són,el
convenciment profund que l'educació és una tasca im¬
portant i és una tasca seriosa. Un ministeri, no un
ofici. Aixo que deia, ara fa un moment, la Maria,del
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treball ben fet, el gust peí treball, que cal estu
diar-ho tot molt a fons, que fer una programació -

no és una cosa de reunir-se mitja hora, sino una -
cosa de treballar dies i setmanes i mesos amb

aqüestes mesures del treball escolar que, llavors,
dones, ell ens traspassava i nosaltres provávem i
li donavem resultáis ... etcétera. Es a dir, ens -
va inculcar, en pensó, que la tasca educativa és -
una feina molt important. També ens va inculcar
que l'educació és una tasca col.lectiva. Que no es
tractava de qué un mestre, aílladament, fes aixo o
fes alio, sino que ens havíem de reunir ... Pero -
ens ho va inculcar sense dir-nos~ho, sense predicar
-nos-ho, no ens el va fer mai aquest sermó, pero -

jo, ara, tot recordant, pensó: que alio ens ho va
transmetre, que ens havíem de reunir, que ho ha1
víem de discutir, que ho havíem de parlar entre -

tots, que el que un deia servia a l'altre,que era
una tasca d'equip, etcétera ... Ens va inculcar, -

també, un cert gust per la tasca educativa, perqué
ell hi disfrutava. I aixo de disfrutar-hi, quan
s'ensenya a la quitxalla, per a mi és el més impor
tant. Ja és important teñir les programacions i te
nir un métode, etcétera. Pero, aixo de disfrutar—
hi quan s'ensenya ais nens, disfrutar en la tasca-
educativa, aixo és una cosa que no es pot adquirir,
que ve de dins. I, aixo, ens ho va transmetre; la-
convicció que era una cosa interessant. La convic-
ció que era una cosa apassionant. Ell era un apas-
sionat. 0 sigui, davant del fet que li diguessis :
Dones, els nens han reaccionat o han fet aixo o
han fet alio, o han reaccionat d'aquesta altra ma¬
nera, ja, li lluíen els ulls. Era un apóstol de
1' ensenyament.

Després, de cara al nen i de cara a la
manera com tractar el nen i com fer l'escola, jo,-
els trets que recordó més (que ell ens va transme¬
tre) son els següents: Primer, un profund respecte
per a la persona del nen. La persona del nen,
dones, era, evidentment, el primer. El nen mereixia
tots els nostres respectes, totes les nostres con-
sideracions; en fi, no cal que us ho expliqui: ja
sabeu el que vull dir: un profund respecte envers
la persona del nen. I, després, una gran sensibili
tat, enfront de quines son les reaccions deis nens,
que és el que els nens fan; valorar les coses que
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valorava. No sé, preferiría dir-ho amb exemples. -
Per exemple, el senyor Galí valorava molí que els
nens deixessin els devantals ben penjats. Valorava
la manera coi els nens saludaven a l'entrar, o si
se n'anaven dient: "Adéu",o no, o qué deien, qué -

t'exp1i caven. Per exemple, recordó que aquell dia-
que va venir a l'Escola, a la meva escola de subur
bi, tenia moltes coses en qué fixar-se. Per exem—

pie, podía haver-se fixat que jo tenia un material
"Montessori", forga complet, perqué jo tenia la m<i
nia de fer "Montessori". Aixo, és ciar, que ho va

veure, pero, no ho va remarcar. I, en canvi,¿saben
quina va ser la cosa que va subratllar? Quan els -

nens van ser tots fora, em va dir: "Mira, m'ha agra
dat molt la manera com se n'han anat, com han dei—
xat les cadires i, després, que en el Water no hi -
ha aigua per térra". Vull dir, davant d'una escola-
que comenta, des de l'edifici, que era una verita—
ble porquería d'edifici, fins a tantes altres coses

que podríeu valorar, dones, aixo, recordó que van
ser les tres coses que va valorar aquell dia, que -
ell va remarcar. Aixo demostra un determinat tipus-
de sensibi1itat. Es a dir, ell n'estava convengut -
que l'educació de la persona, en profunditat, passa
va per aqüestes coses.

L'educació de la persona passava per la
sensibili,tat del mestre respecte d'aquells detalls;
passava peí concepte de la llibertat del nen que el
mestre té. Es a dir, si la llibertat del nen és au¬

téntica, que aquell nen pugui fer aixo o alio quan-

ell, lliurement, ho tria, etcétera, o bé si la lli¬
bertat del nen vol dir que el nen trepitgi les tau-
les i les cadires quan a ell li dona la gana. Aixo,
peí senyor Galí, per exemple, seria inadmissib 1e.

Jo recordó, de vegades, que, després, -

quan estava sola en aquell suburbi, li havia anat a
preguntar moltes vegades a ell, problemes i coses -

i, després, ja van ser tot un grup de mestres i
vaig teñir més gent i, llavors, tornavem, també, al^
tra vegada, a aquell piset de casa seva. I me'n re¬
cordó que, de vegades, li havíem plantejat proble--
mes sobre la disciplina: Si els nens fan cas, si no
fan cas, vaja, si ... La manera, diguéssim, l'ús de
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la llibertat deis nens diríem avui dia mes que la
disciplina. Pero, vaja, vull dir: el mateix.Dones,
les coses que ell ens preguntava: si nosaltres es^
tavem preocupáis, per exemple, per que una criatu
ra no treballava o aquí i allá. Pero, ell deia,
per exemple: "Pero, els treballs, els fa nets?
Arruga el paper? Guixa les taules, alguna vegada,
aquest nen?"En fi, fixar-se en tota aquesta serie
de coses que, almenys per a mi, després d'aquells
anys, no han perdut mai valor, ni cree que el per
din .

Jo voldria explicar-vos una anécdota,
també, del senyor Galí, ja d'uns anys mes enda
vant --de 1'any 65--, quan van fer la primera es¬
cola d'estiu, que la van fer en un col.legi de
les monges filipenses, que ens van deixar el lo--
cal per a fer la primera escola d'estiu. Perqué,-
llavors, érem, només, 150 persones, a la primera-
escola d'estiu.

Aixo, era 1'any 65. Bé. Vam fer 1'es¬
cola d'estiu. 1, el dia d'acabar l'escola d'estiu,
va venir el senyor Galí. Va venir alguna vegada a
treure-hi el ñas, a veure-ho. Perqué, com us dic,
ell estava sempre al corrent de tot aquest progrés
deis mestres, de tots els passos, de totes les ac^
tivitats que feiem els mestres.

I, ens va venir a l'hora del diñar.Un
diñar que vam fer el darrer dia. Sí. Per acabar,-
vam fer un diñar. I, en aquell diñar, no érem -
molts. No hi érem tots els 150 mestres. Potser é-
rem 30 6 40. Hi havia ... Els organitzadors , la -
Marta Mata i d'altres professors —ja dic que
érem poquets,11avors-- i hi havia forqa mestres
deis alumnes que havien vingut a l'escola d'estiu
i que s'hi havien quedat. Potser una cinquentena-
de persones. I,les monges, acabat el diñar, per a
dir-nos adéu, van fer-nos com una broma: aixo que
es fa de llenqar caramels enlaire ais nens i que
els cullin de térra. Vam collir caramels i es va

organitzar una gresca i, després, vam estar men—
jant caramels per allá, i, després, tothom se'n -
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va anar. I, quan vam restar els darrers, que érem
364 persones, amb ell, llavors, es va posar
molt trist el senyor Galí. (I veureu que jo, sem-
pre, li dic el senyor Galí. Aixo, forma part de -
... Li he dit, sempre, així; tota la meva vida. -
Tiñe aquesta costum. Ja m'ho disculpareu ...). -

Dones, es va posar molt trist. Es va posar trist-
i va dir: "Mira". I, nosaltres ens vam mirar així
i vam pensar: I,ara, qué li passa? I va dir, tot
fixant-se en el térra: "Veieu, aixo em dona molt-
de pena". (El térra estava pie de papers de cara¬
mel s ) .

I, realment, aixo és una cosa impor—
tant. 0 sigui, per a ell ... Jo el que remarco a-
quí és que ell en va teñir un disgust. Perqué,ai¬
xo , per a ell, era una cosa important. No era un
detall més o menys. No. Era una cosa important.

Bé. Aixo, valorar aqüestes coses que
son educatives, ens va inculcar, com si diguéssim
que, l'important en una escola, no és fer un mét£
de o fer-ne un altre. Moltes vegades, quan li pre
guntavem aquelles classiques preguntes de llavors
: Qué farem? Montessori o Decroly? Qué farem, a--
quest o l'altre? Ell, sempre, ens donava.a enten-
dre --i, almenys, jo ho vaig entendre així— que,
l'important, no era fer un métode o l'altre méto-
de, sino que, l'important, és: Per qué has triat-
aquest métode? (El que sigui). L'important és si
tens uns criteris a fons , si has arribat a elabo¬
rar uns criteris a fons i,alio que tu fas,aquells
valors que tu tries com a educatius pels nens,per
qué, que sapigues per qué; que tinguis un conven-
ciment.

Tot aixo que dic és de cara a l'esco-
la, de cara, dones, immediatament, a la realitat-
dels nens, pero, hi ha, encara, un altre aspecte,
que diré molt breument. Perqué, jo m'havia propo-
sat ser molt breu, donar,només, una pinzellada.I,
l'altre aspecte, és,de cara al non de l'ensenya—
ment, dins de la nostra societat. I, torno a repe

88



tir-vos, ara, que situem la cosa en aquella época,
de la qual us estic parlant, que era molt diferent
d'ara. Que no hi havia cap moviment de mestres,que
no hi havia cap sindicat de mestres, que no hi ha¬
via cap "Rosa Sensat", que no hi havia cap altra -
institució. Que no hi havia cap lligam. Es a dir,-
aquest moviment de mestres. Que només eren aquests
petits grups, com el nostre i com d'altres, evi
dentment, suposo, pero, desconeguts els uns deis -

altres, aíllats, etcétera ...

En aquest moment que, el que era la -
tasca de 1'ensenyament, globalment considerada com
a país, gairebé podríem dir que era nul.la, en a—
questa dimensió col.lectiva i globalment considera
da, ens va inculcar que,la tasca de 1'ensenyament,
era una cosa essencial per al país i per al desen-
volupament del país. Aixo, jo recordó haver-li sen.
tit moltes vegades . Pero, no solament haver-li seri
tit. Era, sobretot, amb la seva actitud, amb el
seu testimoni que ens ho inculcava.

Aixo, en aquell moment, potser, no te¬
nia tanta significació per a nosaltres, pero, ara,
sí que en té. Per exemple, veure que 1'ensenyament
és una tasca important per a reconstruir el nostre
poblé. Es una tasca important perqué Catalunya a—
rribi a ésser un país, per exemple. Tot aixo, ell
ho tenia claríssim,en aquella época de silenci. -
Tan ciar ho tenia que aixo era el seu problema. -
Era tota la seva vida. Era tota la seva finalitat.
Veure, per exemple, que, encara que sembli que una
situació esta, apagada, o esta morta, sempre es
pot fer un pas endavant. Aquell pas que estem fent,
en aquest moment, existeix, de per sí mateix. I, -
té un valor, per sí mateix. I, alio, és un pas en¬
davant. Tenia aquesta fe profunda. Es una mena de
fe que es podia resumir, com si diguéssim, en la
vivor deis seus ulls, que eren molt penetrants,amb
un to tirant a gris. I, es podia resumir en el seu
somriure, que sempre tenia una mena de somriure, -
fins i tot, potser, una mica ironic. Aixo, reque--
reix una certa dosi d'ironia: no deixar-se aclapa-
rar peí moment present.
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Dic aixo, perqué hi han coses (¡'aqües¬
tes que, potser, en el moment en qué es diuen, no
es noten tant, pero, després, a anys vista, es no¬
ten molt i, perqué pensó que, en aquest moment d'ji
ra, també, ens és molt important. Almenys, per a -

mi, en aquest moment d'ara, em continua essent -
molt valid. Jo pensó que, ara, estem en un moment-
en qué, facilment, poden teñir la temptació de dir
que, malgrat tots els esforqos i tot, endavant,
potser, no hi anirem. Potser, també, podem teñir -

la temptació que,l'Estatut, no ens ho resolt tot,-
ni molt menys, i que anirem molt malament, i quej¬
en 1'ensenyament, ens dona molt poc, i que la Llei
d'Autonomia Universitaria ... etcétera. No cal que
ens fiquem en aquest altre terreny. Pero, tots, sa
bem que estem en un moment en qué podem teñir la
gran temptació que tenim. Vaja, la temptació del -

desánim, de la desconfianza.

Dones, jo, en aquest moment, només, em
sembla que el record, la cosa que més puc agraír -
del senyor Galí, és aquest testimoni que, per mala
ment que estem, pitjor estava ell, llavors, i, pi_t
jor, ho havia passat. Havia passat un temps d' exi_
li, i havia estat arraconat i havia estat marginat
i no veia cap sortida, perqué, en aquell moment,no
en podia veure cap, moltes menys de les que,nosal-
tres, en podem veure, ara, i, sempre, va conservar
aquesta esperanza, aquesta mirada esperanqadora, -
que ve a ésser com si diguéssim aquella seguretat-
que tenen els homes que tenen una visió més amplia,
que no es limiten, només, al futur immediat, sinó-
que tenen una visió més amplia i que, malgrat to—
tes les apariéncies contradictories, saben on esta
la raó profunda i aquesta raó profunda els acopipa-
ny a .

Resumint: Aquest és el testimoni que -

jo, avui, voldria oferir a l'Alexandre Galí ...
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AUTORITAT I LLIBERTAT

Miquel SIGUAN

Comengaré per dir que jo no vaig ser
alumne de "Blanquerna", tot i que, per l'edat que
tiñe, certament, podría ésser-ho. No vaig seralum
ne de "Blanquerna", com van teñir la sort d'ésser
-ne el senyor Rector, que ens presideix avui,i al^
gun deis assistents en aquest acte ... Jo, per —

aquell temps, era alumne del que podríem anomenar-
1' anti-"Blanquerna"; jo era alumne de l'Institut -
"Balmes". L'Institut "Balmes", en aquell temps, e£
tava on és ara l'entrada de Lletres de l'edifici -

de 1'Universitat, en aquell vestíbul i ón coménta¬
la Facultat de Biologiques. Peí matí, ens agrupá--
vem dues o tres-centes criatures, en un térra on -
s'havien llenqat unes quantes galledes de "Zotal",
que era una mena de desinfectant, que restava tan
mullat que ho aprofitavem per a patinar, durant el -

matí, per a cridar i xisclar. De tant en tant, s'£
bria una porta, entrávem en una classe. Per una
porteta de 1'ante-cátedra, sortia el catedratic, -
recitava el seu "rotllo", i, després, se n'anava.-
I, aixo, era tota la pedagogía que rebíem.
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Vull dir que anávem allá, abandonats.
Quan no plovia, anávem a veure com els estudiants
es barallaven amb els guárdies, i els grans, espe
rá.vem el dia que ho podriera fer, també. I, dic, -

aixo, era tota la pedagogía que rebíem. Cal acla-
rir que aixo succeia en temps de la República i -

que a 1'Instituí "Balmes" mai es va dir, des de la
cátedra ni des del tauló d'anuncis, una sola pá¬
ranla en catalá.

Em sembla que, en els dos aspectes :
catalá i pedagogía, podría dir que, aixo, era,ben
bé, 1'anti-"Blanquerna".

De manera que, quan, un temps després,
ja a la Universitat, vaig coneixer els que havien
anat a "Blanquerna", a mi em pareixien --no diré
que uns déus pero sí uns semidéus— almenys, una
gent que venien d'una civilització diferent, més
alta, més preparáis per alio que era la Universi¬
tat.

També és veritat que, dos anys des
prés, va venir la guerra i, potser, per anar a la
guerra, l,a meva educació era perfectament compara,
ble amb els de "Blanquerna". Pero, aixo, és una
altra historia.

Aixo vol dir que jo parlaré de les
idees pedagogiques del senyor Galí, diguem peí
que he llegit, peí que sé d'aquella época, ho di¬
ré d'oídes. M'excuso davant deis seus deixebles -

directes, si el que jo dic no coincideix amb la
idea del que d'ell en tinguin, i si és una versió
parcial, original, pero, hi han unes quantes co¬
ses que em fará il.lusió dir-les.

El senyor Galí era, en pedagogía, un

autodidacte, quant a teoríes, ell ho diu clara
ment. Adhuc, parla d'antecessors o companys seus
que van arribar a 1'ensenyament, amb idees de re-
dempció, de servir una tasca. Ell havia arribat,-
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es va trobar a l'ensenyament i intentava, senzilla
ment, de fer-ho el millor possible. I, per a fer—
ho el millor possible, va preguntar, va reflexio--
nar sobre el que feia, va llegir molt i, d'alguna-
manera, va anar descabdellant unes quantes idees -
sobre el que hi havia per sota d'aquella práctica-
que ell anava fent. I, ho va fer amb tant d'encert,
amb tant d'empenta que és --i per altra banda ell
mateix se n'adonava— potser el teoric mes impor—
tant sobre educació que hágim tingut a Catalunya -

--que tampoc és veritat que n'haguem tingut
tants—.

Aleshores, aqüestes idees, que va aca¬

bar,d'alguna manera, o posant per escrit o expli—
cant i que animaven la seva práctica,¿en que con—
sistien i d'on partien? Jo faria la següent llis-
ta:

En primer lloc, la primera idea bási--
ca, una profunda, básica, radical fe, confianza en
el nen. Ell diu, sense cap escrúpol, que es posa -
en la tradició de Rousseau, que ell opta per al
nen. I que son els grans, la societat, qui el fan
malbé, cosa que deia al comenqament i que, en els
darrers anys, ho repetia, amb forqa, sobretot des-
prés d'haver vist els intents de regims totalita—
ris,d'inf1uir, a judici seu, a deformar l'educació
infantil. Aleshores, dic el primer punt de vista i
gairebé la clau del seu "Credo" o del seu Evangeli
pedagogic, dic, era : el respecte al nen. Aixo vol
dir , coneixer-lo profundament en la seva manera -

d'ésser, en les seves diferencies, respectar-lo, -
donar-li confianza.

Parlava deis grans mestres que havia -

conegut i, entenc que, almenys quan els citava, -
era aquest l'aspecte que, en primer lloc i sobre—
tot, destacava.
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Parlava —em pensó que deia que era el
millor mestre que havia conegut-- de Mossén Pedra-
gosa, que havia intervingut en les primeres coses-
del que va ser, després, la Protecció de Menors, -

que agafava mens delinqüents, i al costat seu, do-
nant-los una plena confianza, aconseguia coses que
semblaven absolutament miraculoses. Ara bé. Una ye

gada dit aixo, cal afegir que, aquesta confianza -
en el nen, per a ell no volia dir, de cap manera,-
limitar-se a contemplar-lo. El segon punt essen
cial és que l'educació era una tasca real, una tas
ca positiva, una cosa que feia el mestre i, per
tant, que estava traient a llum unes possibilitats
del nen que, si no hi ha un bon mestre al costat,-
no sortirien. No educava, per tant, per a respec—
tar el nen. Respectava al nen per a educar-lo i
l'educava per a fer-ne un home. L'educar per a fer
homes, vol dir teñir una certa idea sobre que és -

aquest home. Aquest home que, d'alguna manera, es¬
tá en potencia en el nen.

Sense que ho hagi dit amb claredat, em
sembla que alguns punts, els punts centráis del
que ell entenia que calia procurar en l'educació -

son, en primer lloc, fer homes lliures. Entenent -

per homes lliures, no homes que facin en qualsevol
moment el que els dóni la gana, sino, essencial
ment, homes responsables. 0 sigui, homes que pu

guin decidir peí seu compte. Que no depenguin del
dictat, del grup, del prejudici, d'allá on están,-
on els manen, on els arrosseguen, sino que tinguin
un criteri propi i personal. I que, alio, és ésser
11 iure .

En segon lloc, que, aixo, vol dir ac—
tuar de manera ética —per parlar en plata i,en al^
gun lloc, ell ho diu-- una actuació que, el nos—
tre Degá ho recordava el primer dia, ell no la pro
posava com una cosa trágica, heroica, sino com una
mesura, un control, una certa elegáncia. Bé. Seria
fácil estendre's sobre aquest punt pero, dic, el -
doctor Gumá, el primer dia,es referia a aquest
punt. Em sembla molt cert i fácilment entenedor :
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Fer en cada moment el que cal fer, d1una manera—
senzilla, sense grans escarafalls, fins i tot
quan aixo implica un esforq, un sacrifici impojt--
tant. Fer-ho, diem, amb elegancia.

Fer --i aquest seria el tercer punt--
homes capaqos de viure en societat, capados de
col.laborar i de col.laborar lliurement. Vull dir
capados d'entendre's, de dialogar, gent assenya--
da, gent que saben quines son les possib i1itats -
de la realitat i que están disposats a t-reballar-
en una tasca col.lectiva.

Amb independencia d'aixo o coi a com-
plement del que acabo de dir, si aqüestes caracte^
rístiques es podrien entendre com les que un bon
mestre trobi implícitament en qualsevol nen, hi -

ha, al costat d'aixo, una altra veta i és que: -

aquests nens,formen part d'un poblé; tenen una h£
rencia, son catalans i que, per tant, aquesta edu
cació ha de ser una educació catalana, una educa-
ció en catalá, una educació de fidelitat a una t£
rra i a una tradició.

Encara hi afegiria alguns punts,enlla
qant amb el que he dit que l'educació és una tas¬
ca positiva. Que l'educació l'ha de fer el Mestre,
una certa idea sobre el Mestre que, algú va dir -
l'altre dia, contestant a una pregunta, era, al -
mateix temps, una concepció del Mestre com a un -
home serios, responsable i entusiasta, a la vega¬
da; enamorat de la seva tasca, considerant-ho la
justificad ó d'una vida. Pero, al mateix temps,el
Mestre és un home que ha de teñir una cultura
molt amplia;! procurar donar exemple i estar,-
una mica, al corrent de tot el que passa i, so-

bretot, basant-se, fonamentant-se en un coneixe—
ment científic, tant d'allo que ensenyi com del
subjecte a qui ensenyi, o sigui del nen. Eli era
partidari d'una pedagogia científica, d'estar al
corrent, sobretot, del que, en aquell moment, era
el fonament d'una pedagogia científica, de la ps_i
cologia que, aleshores, s'estava fent, etcétera.
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Finalment, i en paral.leí amb el que -

deia fa un moment que 1'educació és d'un nen caía¬
la, aquest Mestre, entregat a la tasca entusiasta-
i, al mateix temps, diem, científica, és un home -

que forma part d'una col.lectivitat, que és respon
sable davant d'ella; col.lectivitat que és el po--
ble de Catalunya. El Mestre, en el seu punt de vis^
ta, és un home que és responsable, en certa mesu--
ra, del futur de Catalunya.-Més encara, que ho si-
guin gent que es dediquin a unes altres feines.

Em pensó que,aixo, dona una idea bas-
tant aproximada del que un té la impressió, lie
gint els seus llibres. Aleshores, jo, aquí, em
plantejo la pregunta: aqüestes idees, d'on les va
treure? Ja he dit que ell era un autodidacte, cer-
tament, pero, també, les idees, en qualsevol épo--
ca, es transmeten, arriben, per determináis ca
nals. Quan jo pensó en la Universitat Autónoma de
Barcelona, en la gent que allá ensenyáven o tenien
idees pedagogiques, i, en el Seminari de Pedagogia,
concretament. En Joaquim Xirau, que, essent el De-
gá de la Facultat, i essent filosof, s'esforqava -
en donar un sentit a una pedagogia i que, potser,
essencialment, el que era en Joaquim Xirau, era un

pedagog, no m'és gens difícil de veure una clara -

correspondencia entre unes idees i les altres.

El que pretenia a la Universitat Autó¬
noma, el que volia fer en Joaquim Xirau de la Fa--
cultat de Filosofia i Lletres, i del seu ensenya—
ment era, més o menys, les coses que he dit: Ense-
nyar 1'autoresponsabilitat. El Patronat va comen—

qar per treure les portes atracades amb un pi da-
rrera, i a posar-hi vidres, amb gran esverament de
tothom que deien: Pero, escolti, demá passat, a p£
drades, aquí no en quedará ni una. I a posar unes-
plantes enmig del pati, etcétera. Es a dir, va co¬
mentar per donar confianza ais alumnes. Ell va
creure que se'ls podia educar en una auto-responsa
bilitat, a base de respectar la seva educació. Va
pretendre ensenyar la convivencia i, molt específi^
cament, el que fa un moment anomenava l'elegáncia-
moral en el comportament. Potser, l'exemple que a
mi m'ha colpit més d'aquell temps va ser que, des-
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prés del 6 d'octubre, el Patronat va anar a la pre
só; els professors es van quedar en sense contráe¬
te i, tothom, va seguir donant classe, al llarg de
tot un any, i va ser, nones, acabat el curs quan -
els vam donar un diñar d'homenatge, que varem sa¬
ber que ningú havia cobrat, al llarg d'un any. Nin
gú havia cobrat i ningú havia dit una paraula, al-
menys una paraula que ens hagués arribat ...

Aixo, a part del que tingui de simbo—
lie en aquest cas, representava el tipus de menta-
litat que es considerava que era l'home digne, co¬
rréete, la manera de participar en una tasca col.-
lectiva.

Si afegeixo a aixo el que la Universi-
tat Autónoma estava muntada al servei de Catalunya
i que, en el cas d'en Xirau, també ell era el pri¬
mer que pretenia ajuntar, en l'Institut de Psicol£
gia Aplicada, el treball de Filosofia, de Pedago¬
gía amb la Psicología Experimental que s'estava
fent, la correspondencia amb el que he contat -
abans del senyor Alexandre Galí sembla completa.

Dones bé. No és cert que el senyor Ale^
xandre Galí tragues les idees d"en Xirau ni del -
Mira. Fins i tot jo diria que no hi sentia gaire -

simpatia. Que hi sentia una simpatia molt reduída,
gairebé gens. D'on va treure, dones, les idees, i
per qué aquesta poca simpatia?

No les va treure d'aquest clima. Per¬
qué, quan va venir la República, quan es va fer el
Patronat, el senyor Alexandre Galí, les seves -
idees les tenia ja molt paídes. Les havia tret,com
dic, de les seves lectures,de reflexionar sobre la
practica, de meditar sobre Rousseau, sobre Decro—
ly , d'assabentar-se del que era la pedagogia cien¬
tífica, en aquell moment, adhuc el que, llavors, -
es comenqava a anomenar : posem per cas Piaget, S£
bretot, Claparéde,etcétera.
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Pero, potser, i amb aixo no voldria es
verar ningú, pero, liento una idea: Es possible
que, qui l'obligués, el contacte de la persona que
l'obligués a pensar en les idees en les quals es -

basava, fos, precisament, l'Eugeni d'Ors. L'home -

que, en bona part, el va posar en els carrees que
ocupava, a 1'Escola de Mestres, al costat de les -
diferents publicacions del Butlletí de Mestres,
etcetera,

L'Eugeni d'Ors que, en aquell moment,-
el moment de la Mancomunitat, durant un tenps, és
el Ministre de Cultura i d'Educació del govern i,-
per altra banda, l'inspirador intel.lectual de bo¬
na part de la vida inte 1.lectual de Catalunya, tam
bé es preocupa d'educació. I, també, pretén, ell -

mateix, donar a conéixer coses. En primer lloc:les
coses que, sobre educació i psicologia, es troben,
ara,en els quaderns d'estudi en el Butlletí deis -
Mestres, evidentment, corresponien, mes o menys, a
les coses que li agradaven a l'Eugeni d'Ors. Pero,
a mes, molt específicament, dona un curs sobre la
pedagogia, de Giovanni Gentile, o siguí el neo-he-
gelia. L'hegeliá de dretes, diguem italia, que, en
aquell moment, representa a Europa la filosofía
idealista. I, el senyor Galí, hi dona moltes vol--
tes; hi fa un comentari, i escriu algún article co
mentant-lo.

Qué pot significar un hegelianisme, un
neo-hege1ianisme,ap1icat a l'educació? Basicament,
dues coses: Per una banda vol dir entendre la reía
ció mestre/alumne, la relació educativa, com una -
relació dialéctica; i aixo vol dir dues coses: en¬
tendre l'educació com una tasca creativa. 0 siguí,
es crea alguna cosa que, en sense l'educació, no -
existiría. I, entendre que el procés és recíproc.-
Que el mestre educa l'alumne i que, en aquesta re¬

lació, al mateix temps, el mestre resulta educat.-
E1 mestre, en la relació, s'educa. L'educat, 1'a-~
lumne, educa el mestre. I, la tasca és creadora, -

innovadora,historicament,en aquest doble sentit.
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El senyor Galí feia certes reserves -

perqué, per a ell, de totes maneres, la tasca de
1' educador és la primera, la fonamental i,la ten¬
dencia a disoldre-ho en una especie de tot un re-
volutum tipie de tot idealisme,no li feia gaire -

grácia.

Pero, aixo, seria una qüestió diguem
-ne erudita. Em sembla més important o mes cu
riós assenyalar algunes clares connexions éntre¬
les coses que deia el senyor Alexandre Galí i -
les coses que deia el "Xénius". La idea que es -

dirigeix, en primer lloc, a uns mestres que te¬
ñen una responsabilitat; en algún lloc parla d'u
na aristocracia de mestres; o sigui, d'uns -

quants, diguem-ho clarament, una élite, que té -
la responsabilitat de regenerar el país, certa—
ment és clara. Es mo1t més clara, encara, que -

peí "Xenius" l'educació. Ell n'era responsable.-
Ell demanava que s'estés al corrent de l'educa —
ció més nova, pero, que no tenia cap simpatía
peí que l'educació nova li semblava d'afició al
nen peí nen mateix. Del que ell deia d'infanti —
lisme. Ell insistía en qué l'educació és, sempre,
educació,de cara ais homes de demá, a la ciutat-
de dema. I que, per tant, l'educació ha de ser -
educació de l'esforq i de la responsabilitat. No
cal dir, és un altre punt prou conegut , la insijs
téncia en la tasca ben feta. I, amb aquelles fra
ses famoses, "recorda que, de tot el que facis,-
de tot el que estimis, de tot el que facis en a-
questa vida, només una cosa se't sera comptada,i,
aixo, és la tasca bén feta".

Bé. Aixo, és, certament, un lema que
el senyor Galí hauria signat, i, ho he citat ja,
pero,vull dir-ho més es pecíficament: la preocupa
ció del "Xenius" perqué la gent deixessin de ser
localistes i pairalistes i de mirar-se el llom—
brigo de la propia tradició i estessin a l'altu-
ra de la cultura i de la ciéncia que, en aquell-
moment, s'estava fent a Europa.
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En aquest sentit, el senyor Galí corres
ponía a aquesta admonició. Jo no sé si l'adjectiu
"noucentista" cal reservar-lo, només, a la literatu¬
ra, en la mesura en qué correspongui a un esperit ge
neracional, certament jo diría que el senyor Galí, -

almenys al comenqament, correspon molt bé al que
s'ha dit el "noucentisme".

I, aleshores, i, potser, amb una mica,-
amb un mínim d'observació, he dit que, amb la gent -

que, després, al temps de la Generalitat, portava la
responsabilitat de la pedagogía, no s'hi entengués -
massa bé. Aleshores, contará un parell de casos que-

poden teñir un interés anecdotic, pero, almenys, con

que la Historia ens fa il.lusió, ens fa gracia, i no
ho trobarem en gaires llocs ... Emili Mira, el mi
llor psicoleg que hem tingut, va ser responsable
d'un Instituí d'Orientació Professiona1, que aquí ha
representat el millor que hem fet en Psicología, cer
tament. Ara bé. Alexandre Galí i els pedagogs del
seu temps, vull dir del moment de la Mancomunitat, -
eren perfectament conscients de la necessitat de ba
sar-se en una pedagogía experimental i en una psico¬
logía experimental. Llegien el que feien a Europa, -
el que es feia a Suíssa, i el que es feia, en el III
Reich, el Piaget, el Claparéde, el Ribot, etcétera.-
I, aleshores, per influéncia seva i --jo diría que,-
per influéncia del senyor Galí, en primer lloc— la
Mancomunitat va prendre una decisió sensacional en -

aquell temps de crear un laboratori de psicología ex
perimental. Aquest laboratori tenia com a tasca, fo-
namentalment, fer avanqar els fonaments psicologics-
en els quals es fonamentava una pedagogía i, secunda
riament, servir de lloc on els estudiants deis estu-
dis normáis de la Mancomunitat; en fi, els mestres -

que s'havien de fer, poguessin fer les seves practi¬
ques psicologiques.

Per fer aixo, el primer que es va fer,-
era l'obssessió de Prat i de la gent de la Mancomu¬
nitat, era cercar la persona adequada: La van cercar
a Bélgica, on, en general, cercaven tantes coses,van
trobar a un belga, un flamenc, que treballava a Pie-
ron, a París, el varen portar i varen muntar aquest-
laboratori, que es va proposar un pía de treball que
era, certament, exemplar peí que pogués fer un pía -
d'investigació en psicología infantil i pedagógica.-
L'any en qué passava aixo va ser el 1921 6 22.
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Pero, a casa nostra, aixo, va durar poc.
Va durar, exactament, un any. Al cap d'un any, va ve¬
nir la dictadura d'en Primo de Rivera. I, aleshores,i
aquest és l'incident, en aquell moment, la Mancomuni-
tat, havia creat una altra cosa, i era una oficina
d'orientació professional que responia a un planteja-
ment completament diferent a la política social que -

portava la Mancomunitat, política que volia dir mon¬
tar una bona escola del treball, perfeccionar els o-
brers de Catalunya i fer possible el desenvolupament-
industrial. Aixo, volia dir diverses coses; en primer
lloc, muntar una bona escola de treball. També, en a-

quest cas, l'obssessió va ser trobar l'home. A Prat -
de la Riva, se li va ocórrer que el millor que hi ha¬
via era el cap de les forces socialistes. Pero, com -

que ell no tenia manies,en aquest sentit, el va aga—
far i el va posar al front i va fer, certament, la nd
llor escola del treball que hi havia, ja no diem a Es^
panya, sino, adhuc, a bons trossos d'Europa.

Una peqa d'aquest muntatge de formació -
professional era l'oficina d'Orientació Professional.
De cara els aprenents, aquesta oficina va intentar, -
sense massa éxit, atreure els mestres, que hi portes-
sin els seus alumnes, i, la gent que, immediatament,-
va prendre la direccio d'aquesta oficina, el Mira i -
en Trias de Bes, eren dos metges que feien investiga-
ció, mes aviat fisiológica, o sigui varen quedar,
aviat, poc relacionats amb el moviment pedagogic. El
moviment pedagogic estava dirigit, orientat, de cara-
ai Laboratori.

Quan va venir la Dictadura, la Diputació
va anar retallant crédits i la gent van aguantar en-
el seu lloc, cada vegada amb mes poques esperances, -

fins que, devia fer un any i mig que hi havia la Dic¬
tadura, es va, diguem, tirar al carrer, no es va reno
var el contráete del Berhauer, que aquest era el nom-
del psicoleg belga. I, aquest incident, mínim, va ser
el detonant. Al cap d'uns dies, tots els professors -

que havia anomenat la Mancomunitat, capitanejats peí
Dictador de l'Escola Normal i peí senyor Galí --el D^i
rector de l'Escola Normal era en Rafel Campalans—van
abandonar els seus carrees. I van dir que no i tal,i,
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el senyor Galí se'n va anar a fer la guerra. En can

vi, l'Emili Mira, malgrat que, politicament, era de
la mateixa orientació, que era, també socialista,va
creure que era mes prudent mantenir alio com a Sec-
ció de l'Escola del Treball i, poc després, o,pot—
ser, esperant aixó, a Madrid, hi va haver una tempo
rada de col.laboració deis socialistes amb el Minis
teri de Treball de la Dictadura i l'Oficina aquella
es va convertir en "Instituto de Psicología Aplica¬
da", paral.lelament amb el que s'havia muntat a Ma¬
drid. Aixo, implica dos camins, clarament diferents,
que no es van tornar a trobar fins el dia que el —
doctor Joaquim Xirau va fer de pont entre el movi—
ment pedagógic i el moviment estrictament psicotéc-
nic, que representava en Mira. Aixo, era, en reali-
tat, anécdota i, aleshores, per qué no hi havia una
clara compenetració entre ell i el doctor Xirau? P£
dria dir: Es que el doctor Xirau, després de tot,ve
nia de l'Institució Lliure de 1'Ensenyament, que,de
catalana, no en tenia res. Per altra banda, ell te¬
nia un fons religios, cristia i els de l'Institució,
certament, no el tenien i ... etc.!

Hi havia una rao més simple, que, a
més, la posa en els escrits, en la Historia que
s'esta publicant, amb totes les lletres i, per tant,
no és que jo,ara, faci cap judici d'intencions: El-
senyor Galí,creia que la pedagogía l'havien de fer
els meátres. I, els mestres que ensenyaven; els mes
tres de minyons. L'Escola de mestres que ell imagi-
nava era una Escola on, els qui ensenyaven, eren
mestres que tenien més experiencia, que havien re—
flexionat. Ell havia llegit molt, ell havia llegit-
sobre pedagogia, ell pretenia estar a l'altura de -
tot el que es publicava a Europa. Pero, ell,ensenya
va i donava classe, cada dia. Aleshores, enfront
d'aquests professors universitaris que escrivien
llibres, que deien coses boniques, pero, que no
s'havien de, diguem, mullar,cada dia,amb la cana
lia; ell,se sentia formant part d'una altra espé
cié .

Una vegada dit aixo, deixeu-me dir que,
en part, aixo, és anécdota histórica, com dic, int£
ressant per ais qui ens interessa la historia, pero
que, per sota d'aquestes diferéncies, de vegades, -
fins i tot, picabaralles personáis, hi ha una cosa
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que corrobora la primera impressió que he dit que jo
tenia. I és que, s'entenguessin,més o menys, s'in
fluíssin o no els uns ais altres, certament, "Blan--
querna" i la Universitat Autónoma, certament, l'Ale-
xandre Galí i en Joaquim Xirau, els homes de l'Auto-
noma, estaven fent, literalment, la mateixa tasca.—
Tenien el mateix ideal, entenien la pedagogia de la
mateixa manera i anaven peí mateix camí; tant en la
seva manera d'entendre l'home, com de la societat ca
talana que ells imaginaven.

Es una fe que varen mantenir. Que ell,—
com sabeu, va mantenir, a l'exili, a fora i a l'exi-
li, a dins. Va mantenir amb quin grau de confianqa!-
Quant a qué Catalunya acabaria refent el seu camí,no
en va dubtar mai, entenc jo, peí que sé i peí que --

hagi vist jo en els seus llibres.

El que no podia negar és que el món can-
viava. Ell, cada vegada, per les coses que hem lle--
git d'ell, estava més preocupat per aquesta societat,
per la qual el mestre prepara homes, pero que sem

bla, diguem, que no s'ho mereix.

Preocupat, per una banda, per formes de
societat totalitaria, que no respecten el nen, sino
que el deformen. Preocupat per mestres, no recordó,
activistes. Vull dir, que van a la conquesta del nen,
en nom deis seus ideáis de partit, preocupat, pot—
ser, també, i, sobretot, per una societat de con
sun, on els valors étics que ell admirava, cada ve¬
gada,semblen teñir menys importancia i una societat
en la qual, els mateixos mestres, tendeixen, cada -

vegada més, a formar-ne part, a ser arrossegats per
ella. I, hi han testimonis en els seus escrits que
tenia la impressió que les coses que ell deia hi hai
vien les noves generacions que ja no els deia gran-
cosa, que ja no eren capaqos de vibrar-hi. Amb tot,
jo diria que ell continuava en la seva propia con —
vicció de qué, el que ell havia entés com a tasca -
del Mestre, continuava essent veritat i, jo diria,-
que continuava creient, malgrat els canvis que veia
en la societat, malgrat les modes --que algunes no
li agradaven gens-- com de creure que tot es resol^
dria amb técniques i audio-visuals i etcétera, etce
tera . . .
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Vull dir: ell creía que el que importa
és el Mestre. I, dic que continuava creient-ho, -

perqué, en algún parágraf de les coses que ha es—
crit, recordó que deia que, per molt que ens fem -
il.lusions sobre l'educació moderna i el moviment-
de renovació pedagógica, ensenyar bé, ésser un bon
mestre, probablement, n'hi ha hagut sempre. Que, -

també, a la Renaixenqa, en temps deis romans, hi -
havia mestres, amb la palmeta i tal ... Segurament,
succeía com ara : N'hi havia de bons i de dolents.
N'hi havia que s'ho creien i que s'hi entregaven i
que arribaven a formar alumnes i d'altres que eren
un desastre.

I, per tant, mentres el món siguí mon,

i, mentre hi hagi homes amb il.lusions i amb sen—
tit de responsabilitat, seguirá havent-hi bons mes
tres com, malauradament, seguirán havent-hi mals -
mestres.
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ASPECTES DEL BILINGÜISME

Marta MATA

Els aspectes del Bilingüisme (els aspee
tes d'aixo que el senyor Galí ens va ensenyar a ano-
menar "Bilingüisme"), son, aquí, consideráis, a par¬
tir deis seus propis textos, consideráis a partir
deis records que en tenia.

Potser, valdria la pena, en primer lloc,
dir que, la seva preocupado, el treball que ell va-
fer sobre aquest gran problema de Catalunya i de -
l'Escola Catalana, ell l'emmarca dins de la seva pre
ocupació mes gran: és a dir, la seva preocupado per
a l'escola, com a marc. En un moment, en un deis -
seus escrits postums ell diu: "En posar-me a fer es¬

cola, la meva preocupado cabdal no va ser el cata—
la, sino la renovado deis metodes i de l'esperit de
1' ensenyament, involucrant-hi, com es pot suposar, -
peí que es refereix a mi, la llengua. La preocupado
pedagógica era la que renien, primordi aIment, en
Joan Bardina, en Pau Vila, en Joan Palau-Vera i molts
deis qui van seguir-los. Talment és així que els dos
darrers, fins molt tard, no van adoptar el caíala.—
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¿Es que ens van equivocar? —pregunta ja un any a-
bans de morir-- ¿Hauria estat possible el redreqa-
ment elevat de la llengua amb una cultura pobra? -
Jo creuria que l'ale de cultura, per damunt de tot,
és la demostració mes palesa que el nostre amor a

Catalunya no és "un sentimiento de gazapera" —com
havia dit, en certa ocasió, 1'histori ador Rafel
Altamira-- sino una aspiració vibrant, de conviven
cia, en el pía elevat de la vida universal".

He volgut situar el tema amb les se —
ves mateixes paraules; és a dir, la seva preocupa-
ció per la llengua catalana i la llengua castella¬
na a Catalunya, a partir de com ell la sitúa. La -
sitúa dintre de la seva preocupació per l'Escola.-
Si,aixo,ho va dir 1'any 68, en un moment molt espe
cial de la seva vida que, després, ja tornarem a -

trobar, 1'any 30, parlant, precisament, de l'abast
i la significació de l'Escola Catalana, a Reus,
també diu: "En termes absoluts, l'acció per l'Esc£
la Catalana, assoleix la seva forma més intensa i
més fecunda en el desve111ament de la consciencia-
col. lectiva per les coses d'ensenyament. El dret a

regir les institucions de cultura que han d'educar
els nostres filis". Es a dir, dintre d'aquesta
idea d'escola catalana, ell donava la prioritat en
l'assumpció, per part del poblé, del propi dret a
regir les institucions de cultura. La voluntat do-
cent, com a signe de redreqament col.lectiu. Diu
moltes coses més, pero, m'agradaria veure, encara,
d'aquest any 30, que diu: "Dintre d'aquesta orga—
nització integral que anomenem Escola Catalana, hi
ha un aspecte,més absolut, que concreta, més que -

cap altre, el sentit de l'escola catalana i que
hem de posar a cobert de tot mal vent, si volem
que la nostra voluntat docent tingui veritable alé
de vida". L'escola catalana escrita, no la consti-
tueixen unes parets i un rétol, ni tot el que ha -

dit,abans, : aquesta voluntat, etcétera; sino, diu
ell: "Un pensament pedagogic; ens l'hem de formar-
nosaltres, els catalans, no pas tancant els ulls -
al que es digui o faci a fora, pero, sí en el re¬
ces més íntim del nostre castell interior, alia on,
ni les escomeses ni els enganys contra la lliber—
tat no puguin arribar mai; alia on la independén—
cia és absoluta perqué només hi viu l'esperit que
les cadenes no lliguen ni les parets no reclouen".
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Bé. Es en aquesta obssessió per a l'e£
cola catalana que, em sembla, hem de situar aquests
aspectes del treball sobre el "Bilingüisme", que va
fer el senyor Galí. També, potser, valdría la pena

que, abans de ficar-nos-hi, veiéssim com aquest tre
ball es va anar esglaonant, tot al llarg de la seva
vida. I, potser, aquí hi trobaríem uns períodes de
1' any 1 90 7 a 1'any 1923; el senyor Galí va ser un -

espectador i actor —sobretot actor-- privilegiat i
entusiasta d'aquella puixanqa peí model d'escola ca
talana ben fet, a partir, tant deis seus estudis -

com de les seves primeres experiéncies de realitza-
ció d'escola, com de les Escoles d'Estiu, com del -
treball al Consell de Pedagogía de la Mancomunitat;
tot aixo, fins a 1'any 23. L'any 23, és a dir, fins
aquest moment, per a ell la formulació del "Bilin--
güisme" no la trobo feta, pero, és,precisament, el
treball en la puixanqa del catalá a 11 escola i la -

puixanqa de fer el model d'escola catalana.

L'any 23, precisament, gairebé en els-
mateixos moments de l'adveniment del que ell en diu
el Directori, la Mancomunitat, li ha encarregat un-
informe sobre el tema de 1'ensenyament de la llen--
gua i ell el fa. Es el primer,diri a, text que trac-
ta, a fons, d'aquest problema i és el text, en cer¬
ta manera, de comiat d'aquesta época, del 7 al 23.-
Ve la época de la Dictadura, del 23 al 29, quan
l'Alexandre Galí posa tota la seva feina en 1'Esco¬
la "Blanquerna" i, durant aquesta época de 1 'Escola
"Blanquerna", l'Alexandre Galí fa l'estudi, per una

banda, deis nous corrents lingüístics, que, després,
son definitius en el seu tractament del tema i, tam
bé, prepara l'anada al Congrés a Luxemburg, el con-

grés, sobre bilingüisme, que es fa a Luxemburg, -

l'any 28. La seva ponéncia és el primer document -
del qual arrenquen les nostres idees respecte del -

bi1ingüismc.

Hi ha una época que em sembla impor
tant remarcar, tres anys, l'any 30; és a dir, l'any
que ha caigut Primo de Rivera; l'any que, de sota -
de les pedres, tornen a fer sortir 1'Escola d'Estiu,
que encara és de la Diputació, que encara esta sota
d'un govern del General Berenguer. L'any 31, és un
moment que torna a plantejar-se el problema, pero,-
encara, sense saber com ni de quina manera, podra -

teñir eclosió, pero ja preparant-lo. L'any 31 és -

l'any de la gran eclosió, l'any de la primera Esco-
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la d'Estiu de la Generalitat, presidida per En Macia,
L'any 32 és, un moment, jo diría crític, en la vida-
de l'Alexandre Galí, en aquest tema. Es el moment
que 1'Escola d'Estiu ha deixat d'estar a les seves -

mans, quant a organització. Es el moment que la Gene
ralitat ha encarregat l'Escola d'Estiu a l'Escola
Normal, acabada de crear; és, també, el moment que -

la setmana final de l'Escola d'Estiu es dedica, pre-

cisament, a 1'ensenyament de la llengua i, en aques¬
ta setmana, l'Alexandre Galí hi té un paper importan
t í s sim.

Un paper importantíssim del qual, des—
prés, us en podré llegir fragments. Em sembla que és
important de veure-ho.

Aquest, jo cree, que és un moment de
crisi, pero, que resitúa l'Alexandre Galí, del 33 al
39,inclusivament, en el seu treball a l'Escola "Blan
quema", a l'Escola Normal, en el seu treball de pu-
blicació del Butlletí de Mestres, sempre en un segon
terme, pero un segon terme de gran rigor professio--
nal . I, llavors, comenqa aquella llarga nit, per a
molts, per a ell,una nit,em sembla,molt trista. Jo,-
encara recordó haver vist el senyor Galí, 1'any que,
potser, en complia 75, quan, els deixebles de "Blan-
querna", van voler fer-li un homenatge i van arri
bar, en certa manera, a fer-li, com ell deia que no
podia admetre cap homenatge, que no es podia fer cap
homenatge a ningú, en aquell moment. I, com,aixo, ho
deia davant de la sala plena del CIC i, com li ana—
ven caient les llágrimes mentre deia aixo. Jo el
tractava molt, a partir de 1'any 54, i, aixo, devia-
passar el 63, si no recordó malament; l'Alexandre
Galí, en aquell moment, ja veia un redreqament, pero,
no obstant, aquesta llarga nit havia estat terrible.
El 39, va haver de deixar l'Escola, el treball per a
l'Escola. Va haver de fer el treball editorial. Va -

haver de viure amb moltes dificultats i, fins i tot,
va teñir un moment d'una petita il.lusió, 1'any 52,-
quan va fer un full ciclostilat, amb 100 copies, i -
el va escampar, oferint els seus servéis d^_orienta—
ció pedagógica. Aixo passava 1'any 52. Després, dos-
o tres anys després, comentava que no havia rebut ni
una sola resposta, l'Alexandre Galí, 1'any 52. Ho
dic perqué es vegi que la nit va ser molt pregona.
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El 54, el 56, ell mateix ho havia dit
i ho té escrit en la seva darrera biografía, entre
el 54 i el 56, l'Alexandre Galí torna a poder tre-
ballar, ja que no en escola, perqué ell té molt de
prevenció a ficar-se en l'escola per a no compróme
tre a ningú, pero, sí, amb els mestres; és un tre-
ball que, també, afecta molt en aquest tractament-
de la llengua catalana i la llengua castellana i -
en parlaré. Un treball en péssimes circunstancies,
de les quals es va fer totalment carree. Vull dir
com ell no va fer mai un plantejament que els mes-
tres que estavem treballant en la realitat pobrís-
sima de po s s ib i 1 i t a t s de les nostres escoles, so —
bretot peí que fa a la llengua i, en general, com-
ell no ens va fer mai una proposició que nosaltres
no poguéssim acomplir. Perqué, és com es va adap—
tar a aquella miséria de possibilitats que teníem-
i com sempre ens treia una llum de cadascuna de -
les possibilitats que teníem.

Em pensó que, des del punt de vista -

cronologic, cal remarcar, 1'any 66, 1'any de la
primera Escola d'Estiu de la postguerra, com 1'any
que, em pensó que el primer conferenciant va ser -
l'Alexandre Galí, el segon conferenciant va ser el
Doctor Badia Margarit, sobre aquest tema. El ter¬
cer conferenciant va tornar a ser l'Alexandre Galí,
sobre el mateix tema: 1'ensenyament de la llengua.
En fi, jo diria que, aquell any, va ser, per a ell,
un any d'una certa euforia; a nosaltres, aquell -

any, ens va dir que ja es podia morir perqué ja hji
via vist tornar a brotar l'Escola d'Estiu.

L'any 68, practicament, el darrer any
de la seva vida, ell va morir el 69, pensó que,
tant els que el varem tractar,en aquell moment,com
per mitjá deis seus escrits postums, es veu, jo
diria que va ser un any altra vegada d'un cert re-
plegament, una certa angoixa. Era l'any Fabra;
l'any d'una certa explosió exterior i del centena-
ti d'En Pompeu Fabra. En Galí, estava,, en certa ma
ñera, crític respecte de 1'espectacularitat d'a
quell any, que ell no creía que respongués a la
realitat del nostre progrés, quant a la llengua ca
talana.



Em pensó que val la pena veure que, el
que ara diré está posat a tot el llarg d'una vida,-
d'una vida que está totalment jugada amb l'escola -

catalana i, molt concretament, amb 1'ensenyament de
la llengua a l'escola i, molt concretament, amb el
tema del tractament d'una llengua i de l'altra.

Son tres. Jo, em limitaré, dones, ja -

ara, a llegir-vos fragments del que diu en Galí, un

cop situat aixo cronologicament. A llegir fragments
del que diu l'Alexandre Galí sobre tres aproxima
cions al bilingüisme.

La primera és sobre les formes i graus
de bilingüisme, amb la seva preocupació pels afec¬
tes socials, pels efectes en la societat del bilin¬
güisme, molt concretament per la crisi de l'efec-
tivitat verbal, i, també, la seva preocupació per -
la continuítat de la llengua. Un segon aspecte, que
em sembla cal teñir en compte, és com en Galí ens
va ensenyar a utilitzar els termes de llengua vehi¬
cular, de llengua a ensenyar, de llengua materna,de
segona llengua. Finalment, com en Galí --que tenia-
preocupació, també, per a la llengua en la historia
de la llengua a Catalunya—. En Galí, és, ell ma
teix, la clau de volta; la clau de volta, perqué,si
la llengua catalana se salva a l'Escola a Catalunya,
per a mi, un deis elements decisius és el treball -
de qualitat en 1'ensenyament de la llengua que va -
fer en Galí.

Sobre aquests tres aspectes, molt some
rament veuria que: quant a formes i graus de bilin¬
güisme, en Galí no admet pensar en el bilingüisme,-
en abstráete. Diu: "No hi ha bilingüisme" --aixo
ens ho diu 1'any 28— sino bilingüismes". La seva -
obssessió és estudiar el bilingüisme d'aquí, de ca¬
sa nostra. No es deixa mai emmirallar per conclu
sions científiques , solucions, etc., que hagin vin-
gut d'altres llocs ... Sempre el passa peí tamís de
dir: Bé. Pero, i a casa nostra, aixo, qué?

Ell cerca la definició del bilingüisme
a casa nostra i troba uns factors que el determinen
: la familia, l'escola, la vida social i, en el cas
del nen, el joc, la vida pública oficial o semi-ofi
ci al .



Eli té una preocupado quant ais aspee
tes d'ordre social. Remarca que,les llengües concu-
rrents, tenen una importancia relativa, una envers-
l'altra; que, en l'ordre escolar, cal qualificar, -
en primer lloc, el regim de les llengües d'ensenya-
lent, de primera llengua, de segona llengua. Dintre
de l'escola, una cosa molt important: el plaqament-
dels mestres. Pero, el que a ell el preocupa, en el
fons, a més deis efectes socials del bi1ingüisme,és
el que n'arribara a anomenar la crisi de l'afectivji
tat verbal. Ell estudia, a partir d'un conjunt de -

documents, documents ben diversos, arxiu de lletres
comerciáis, llibres que no siguin literaris i, del-
qual en troba una galeria de monstruositats , ens
diu. I fa un estudi,molt curios, que no posa aquí ,-

pero, que jo recordó haver-li sentit esmeritar mol—
tes vegades,amb molts exemples; fa un estudi molt -

curios de les caries deis "quintos", és a dir, deis
nois catalans que han passat, només, per l'escola -
en castella, i escriuen. Oi? I feia uns comentaris-
realment deliciosos sobre: "Al recibo de la presen¬
te, sabréis ... y éste que lo es". Ho recordeu? To¬
tes aquelles formules que la pobra criatura de 20 -

anys, dones, no tenia manera d'expressar-se i ell,-
aixo, ho va estudiar, entre broma i pena. Ell veia-
com, també, un deis efectes és la dificultat profun
da quant a estudi de les llengües estrangeres que -
té tot aquell que no ha pogut treballar, a fons, la
llengua materna.

Bé. I és, finalment, quan parla de la
crisi d'efectivitat verbal, quan parla de l'inhibi-
ció que produeix en la persona i, en conjunt, en la
societat, aquest no haver pogut teñir a l'escola la
propia llengua cultivada quan ell troba la majoria-
de perjudicats per aquesta crisi, que es manifesta,
ordinariament, en els müseuls de la cara i acaba
per esclatar en mots de significació general i im—
precisa, els "d'aixo", els "d'allo", els "sap", els
"veura", els "compren", els "no m'emboliqui"; tot -
aquest conjunt d'expressi ons que han restat ja esta
blertes en la llengua catalana.



Eli remarcava, feia una certa amenaza -
en el sentit de dir, "Tancat el camí de la reacció -

verbal en queda un altre de francament obert: és el
camí de la reacció per mitja deis fets, de les rea—
litzacions". Aquí, en aquest camí, ell tant explica-
va l'aparició de grans personalitats en les arts
plastiques, entre nosaltres, com explicava certs fe-
nómens revolucionaris continuats, explicava el segle
passat, també, com una continua explosió d'aquesta -
certa repressió d'expressió. Bé. Aquest era un marc-

general de la seva preocupació per la forma i el
grau de bilingüisme entre nosaltres, per les seves -

conseqüéncies socials. En el seu darrer any de vida,
quan ell pensava en la continuítat de la llengua, en
la continuítat d'aquesta llengua nostra, i parlo ara
ja del 68, ell tractava d'evidenciar, a base de fets,
que les qüestions de bilingüisme en pía d'enfronta--
ment de llengües, que vol dir enfrontaments de po

bles, desborden el camp de l'habitual 1ingüística,H
mitat a considerar les llengües en elles mateixes.No
es pot considerar només la llengua. Diu: "Si, només,
considerem el bilingüisme con un problema de lien
gua, ens exposem a molts errors. Si aquesta influen¬
cia no és corregida, será difícil de solucionar, amb
justicia, els problemes suscitats per la topada en—
tre llengües. Volem dir que no ho faran amb el res—
pecte a l'home i amb aquella integració de tota mena
de valors racials i culturáis que son de les més no¬
bles aspiracions de l'actual civilització, com es —
veu en elnom de les arts, de la literatura i del —

folklore". Aquí, ell, 1'any 68, hi remarca la missió
histórica deis pobles amb la seva llengua, remarca -

que les llengües tenen la continuítat de partir d'a¬
questa missió. N'hauria de llegir molts fragments, -
només acabo amb el darrer: "Es prou sabut que una

llengua que no es parla llangueix i mor, pero, tam—
poc no es pot oblidar que llangueixen i moren les
llengües deis pobles que no tenen res a fer o res a
dir, que no duen cap valor a bescanviar al món dels-
homes. Ho podem comprovar, els catalans, tan sois un
rant-nos, una mica, en el mirall de la nostra propia
historia "qui habet aures audiendi audiet", acaba
dient. Es la seva preocupació, al final de la seva -
vida, per la continuítat de la llengua: el contingut
del poblé que es transmet per mitja d'aquesta lien—
gua .



Peí que fa al seu lloc a 1'escola, molt
succintament, em pensó que nosaltres saben de que es
tracta, en el seu treball sobre 1'ensenyament de la
llengua de 1'any 23 i, després, 11any 30 i, després,
l'any 32, i, després, mes endavant, el senyor Galí-
acota els camps de la llengua vehicular. Eli demos—
tra el perqué la llengua vehicular ha de ser la lien
gua que el nen parla, la llengua a ensenyar, la Herí
gua a aprendre. Eli continua demostrant perqué a a-
prendre, a treballar profundament és la llengua que-
el nen parla. El concepte de llengua materna que, en
els anys 23, en els anys 30, és, encara, el concepte
de la llengua que el nen parla, la llengua que ha -

aprés de parlar a casa, jo, precisament, el recordó,
en aquella conferéncia, a l'escola d'estiu de 1'any-
66, com l'Alexandre Galí s'embalava i deia: "Llengua
naterna és la llengua que ens engendra a la cultura.
No només la llengua de la mare o la llengua del pare,
sino la llengua que ens fa a nosaltres". Eli situava
aquesta definició dintre de la manifestació que, a

Catalunya, havíem engendrat i ens havia engendrat u-
na llengua, ell va dir l'any 66, per comparació a No^
va Zelanda; ell pensava que Nova Zelanda era un po¬
blé, en aquest moment, bilingüe. Ell deia que Catalu
nya no era un poblé bilingüe. Ell deia que Catalunya
no era un poblé bilingüe, que Catalunya era un poblé
monolingüe, com a poblé, posat que havia estat engen
drat a la cultura amb una llengua i que no tenia la
necessitat de una altra llengua per a ser poblé cui¬
te. Es a dir, que el nostre bilingüisme no era el b^
lingüisme de Nova Zelanda, on, per a viure avui dia,
es tenia necessitat, a més de la llengua original, -
de l'anglés; nosaltres, teníem un altre tipus de po-
lític i social bilingüisme, pero Catalunya era un p£
ble d'una configuració histórica monolingüe per a
quest engendrament a la cultura, que passava per la
llengua catalana.

Ell parlava, també, per tant, en la nos
tra situació, de la llengua d'opció com de l'auténti^
ca llengua del nen. La llengua en la qual el nen ana
va creixent i que podia continuar, de vegades, te
nint una llengua materna i parlant-la tota la vida -
amb el seu pare i la seva mare, pero, en canvi, la -
seva llengua propia, la que l'hagués engendrat a la
cultura per una opció, podia ser una altra llengua.-
Aixo, és una de les coses que ens quedava més ciar -
aque11 any.
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Peí que fa a la segona llengua, és cu¬
rios com l'Alexandre Galí, en aquell primer estudí¬
ele 1' any 23, es manifesta d'una manera ... L' any 23,
el problema que es pregunta és: "¿De quina manera -

ha d'ésser proposada i ensenyada la segona llengua?
(Parla ja de segona llengua), perqué l'infant la co
negui, a fons, i l'estimi com a propia". Aquesta és
la qüestió que es fa l'Alexandre Galí, 1'any 23.

Llavors, hi ha una crida a peu de pagi^
na, perqué, aixo, s'ha publicat 1'any 31, i diu:
"Hem d'observar que algunes de les concessions que
féiem 1'any 23 avui, científicament i humanitaria—
ment, ens repugnarien. No en va, han passat sis
anys de violéncia que, si més no, han obligat a un (
estudi més net, més ciar, més categoric, del proble;
ma de la llengua a l'escola". I, el problema que
ell es planteja és el problema de segona llengua i,
fins a quin nivell ha d'arribar l'adquisició de la
segona llengua. Bé. Ell, el que ens ha fet treba
llar més és el desfasament que hi ha d'haver entre-
1' aprof undiment de la primera llengua i l'aprofundi^
ment de la segona llengua. Hi ha algún document pri^
merenc en el qual ell parla de: comentar la segona-
llengua,als 7 anys. En el moment de l'escola d'es--
tiu de 1'any 32, convenen bastant en comentar la se
gona llengua, ais 8 anys; en canvi, quan nosaltres-
vam haver de treballar amb ell (parlo de 1'any 54,-
55 i 56), ell deia que (i era una de les altres pre
ocupacions seves) fóssim molt flexibles, que ens

adaptéssim a totes les circunstancies. Una altra
obssessió: "No separeu els nens, no separeu els
nens, per rao de llengua". I, llavors, va arribar a
fer-nos uns apunts; per exemple, els titulats: "Noi:
mes i exercicis per a 1'ensenyament del catala i el
castella simultanis a nois catalans i de parla espa
nyola, a base de llenguatge parlat, primera série a
comentar ais 4 anys". En aquests anys 50, en Galí -
va adaptar-se a una situació de l'escola i el que -
havia comenqat parlant de 7 anys o 8 anys --i, segu
rament, ara, ais anys 80, tornarem a aquesta concep
ció-- cercava instruments per a treballar la prime¬
ra i la segona llengua,simultaniament,i des de 4
anys. Bé. Pensó que val la pena que remarqui com



tots els que hem pogut coneixer-lo i treballar en
aquest camp de l'una i de l'altra llengua, en la-
postguerra, hem de dir i proclamar que un deis
instruments millors, mes incisius que hem tingut-
a les nostres mans, és, precisament, la didáctica
de la llengua que el senyor Galí ens va donar. Jo
vaig ser professora de catalá, 1'any 68, precisa¬
ment, en la mateixa escola, on jo havia estat edu
cada, en catalá, a "Pere Vila". Jo havia estat e-
ducada allí, els anys 30, i, 1'any 68, era 1'any¬
en que es van fer els primers exámens per a la -

Diputació. Vaig teñir el títol de Professora de -
Catalá i vaig voler fer 1' experiencia d'anar a eri
senyar catala ais nens que haurien estat els meus
companys, si jo hagués estat allí, 1'any 68.No es
podia fer, dins de l'escola, sino a la Biblioteca
de Pere Vila. Vaig veure con havia canviat el meu
barri, el barri de Sant Pere, el barri de Santa -

Caterina, perqué vaig poder parlar, per exemple,-
amb un nen nascut en el barri de Santa Caterina i
que no entenia el catala, pero el que us puc asse
gurar és que aquests nens, que,després,van conti¬
nuar fent catalá amb altres professors, seguint -
les orientacions d'ensenyament de la llengua del
senyor Galí, el que us puc assegurar és que, a
quests nens, al mateix temps que rebien, per pri¬
mera vegada, classe dé catalá, rebien, per prime¬
ra vegada, bona classe de llengua. Que tenien 8
anys, 10 anys, 12 anys, 14 anys, i que, per pri¬
mera vegada, disfrutaven i veien que la llengua -

podia ser lligada a la seva vida. I, aixo, que,la
llengua que treballaven, no era la seva. I, aixo,
ho podíem fer grácies a que teníem una didáctica-
d'ensenyament de la llengua, de tractament de la
llengua, de tractament de la llengua juntament —
amb la vida, que, en aquest país, ha aportat el
senyor Galí. Ens ha donat aquells monuments de la
historia de la didáctica de la llengua que son --
les "Lliqons del Llenguatge" i "La Introdúcelo de
la Gramática", que son els primers textos esco
lars al món, crono 1ogicament, i de qualitat. Jo,-
encara no n'he trobat de millors, ho sentó. Els -

primers textos escolars al món que introdueixen -

lingüística en la didáctica de la llengua, aixo,-



com que nosaltres ho teníem, con a professors de ca
tala en ben males circunstancies, nosaltres podíem-
fer triomfar el caíala per la qualitat de l'ensenya
ment de la llengua. I, aixo, ho devem a l'Alexandre
Galí .

Com deia, ell va fer aquesta aportació
el darrer any de la seva vida. Ell pensava que, la
solució del problema que tenim aquí és una solució-
de contingut de poblé, de contingut de llengua, mes
que un problema de p1usquamperfectes de subjunctiu,
o de sordes, de sonores, o d'estruc tures, etc... Jo
diria que, aqüestes, per a mi, són les tres grans -

aportacions: l'aportació que va fer quant a plante-
jar-nos el problema nostre, l'instrument que ens
va donar de didáctica de la llengua, i, després, el
neguit que ens va deixar en el sentit de dir que el
problema de la llengua és mes que un problema de
1lengua.



La mesa que presidí' la sessió de cloenda. D'esquerra a

dreta: la pedagog Marta Mata, el Rector de la Unlversltat
Dr. Badla I Margarlt, el Conceller d'Ensenyament, Hono¬
rable Pere Pl-Sunyer, el Director de l'ICE, Mlquel Slguan
I el Director Adjunt de l'ICE, Vicenc Benedlto.



 



C L O E N D A

Pere p¡ SUNYER

Abans de passar a cloure l'acte, vull-
fer dos comentaris no relacionats directament entre

sí. El primer és que dono per rebuda, naturalment,-
la nota, que ha estat llegida, de la Comissió de Pe^
dagogia del Col.legi de Llicenciats i de la Coordi¬
nadora d'Estudiants de Pedagogia; que la Comissió -
d'Estudi de que es parla, etc..., existeix, perqué-
hi ha un Consell d'Ensenyament i Cultura de la Gene
ralitat de Catalunya que té una ponencia que es de¬
dica, específicament, a 1'ensenyament primari, com
hi ha d'altres ponéncies, després, d'ensenyament se
cundari i d'ensenyament terciari; després, hi ha -
una serie de ponéncies de cultura i que, per tant,-
aquest material sera passat a la ponencia per tal-
que ajudi amb la feina que fa temps que esta fent-
de tractar de p1anifi car,de cara a la futura Genera
litat definitiva --la Generalitat sera parlamenta¬
ria—,el que ha d'ésser i com ha d'ésser l'ensenya-
ment a Catalunya i, naturalment, el lloc que tindran
els pedagogs en aquest quadre de 1'ensenyament i -
quina ha d'ésser la seva plena uti1itzaci ó,en bene-
fici del país i en justa reciprocitat amb els esfor
Sos que hi aportin.

1 1 7



Voldria, també, referir-me, un moment,
a un punt que ha tocat el Professor Siguan, que és
que --diguem-ho així per a simp1ifi car mo11£ s sim, -

perqué, evidentment, les simp1ifi caeions, sempre
son perilloses—, s'ha parlat i s'ha dit que Joa
quim Xirau significava unes concepcions i que Ale—
xandre Galí significava, en determináis punts, que
els separaven i, jo cree que,aixo, és, evidentment-
claríssim, per tots els qui els han llegit i per a
tots els qui havien tingut la fortuna d'escoltar
los, pero, jo, el que voldria subratllar aquí
—cree que és el que cal subratllar des del punt de
vista de la reconstrucció nacional del nostre País—
és que aixo no els va impedir, de cap manera, de fer
una tasca conjunta i que, si tenim el que tenim a -

Catalunya en el camp de l'educació i en el camp de-
la formació, i si hem pogut sobreviure aquests anys
amb una escola i uns projectes escolars, ha estat -

gracies al fet que, 1'un i l'altre, havien treba
Hat amb una mateixa devoció i que, després, tots -
nosaltres hem estat capados d'acceptar el que ens -
ensenyaren,amb absoluta objectivitat i amb absolu—
tes ganes de bastir les peces que ens donaven, pe—

ces, evidentment, diferents, pero, peces que po
dien i havien d'ésser coordinades.

Segonament, referint-me, llavors, més
a l'exposició de la meva amiga, Marta Mata, diri.a-
que l'émfasi, en el catalá, en l'escola catalana,-
en la fe extraordinaria en els moments més difí
cils que el catala era recuperable, el fet de tre-
ballar,de la manera més humil com va fer ell i en-

coratjar els seus alumnes que comencessin les esccj
les catalanes, les escoles en qué s'ensenyava cata
la, en una llibreria, una biblioteca, perqué no es
podia ensenyar, públicament, és la demostració -

que, si bé un país no es pot fer, només,de volunta
risme, el primer que s'ha de fer és estar disposat
a treballar i estar disposat a posar-hi l'esquena-
i estar disposat, en aquesta reconstrucció. I, en-
aquest sentit,no hi ha dubte que, si bé la nostra-
llengua, té, avui dia —i qui no ho sap i qui no -
ho entén, sobretot, davant del monstre que signiH
ca la televisió?-- uns perills gravíssims que 1'a-



guaiten, també és veritat que l'analisi deis perills
és més fácil que posar-hi remei, posar remei ais pe¬
rills que ens aguaiten. I que, el que es comenta a
fer, per tal de tapar aquests forats que s'han anat-
produint en el nostre dia és, precisament, el que -
han fet, en primer lloc, aquests mestres que merei—
xien tot el nostre elogi, a través de tots aquests -

anys negres, ja que han anat treballant, més i més,a
mesura que les condicions han anat variant i que, a-
vui dia, afortunadament, poden rebre el suport que -
se'ls dona amb tot l'entusiasme i fins al límit d'u-
nes possibilitats, evidentment, modestes de la ins—
titució oficial que significa,en aquest moment,la Ge
neralitat de Catalunya, i, que tracta, evidentment,-
d'utilitzar, com ens hem referit abans, al que s'ha-
via tractat, també, en fer la síntesi pedagógica,
d'utilitzar, t-am^é, per a 1 ' ensenyament del catalá,i
per a 1'ensenyament, evidentment, en catalá, que-
és l'objectiu que no hem d'oblidar— tots aquests
esforqos que s'han fet, que tots hem reconegut i que
tots hem agraít, igualment.

I, no podria, en tancar aquest acte,
aqüestes Jornades, de deixar d'esmentar de cap mane¬
ra, l'Institut de Ciéncies de l'Educació de la Uni—
versitat de Barcelona, que és el que ens acull aquí,
el que ha organitzar aqüestes Jornades, i que ha es-
tat, evidentment, un exemple d'aquesta col.labora
ció, que ha estat donada, amb absolut desinterés,
amb total entusiasme, en els moments que més ho nece
ssitavem, precisament, per a tractar de crear un in£
trument de poder modest que es pogués sumar a l'es—
forq de regulació del caíala. Jo diria que els dos -
Instituís de Ciéncies de l'Educació ens han ajudat,-
i voldria reconéixer, aquí, específicament, aquesta-
tas ca.

Moltes gracies, i declaro closes les
"Jornades d'Estudi sobre l'Obra Pedagógica d'Alexan
dre Galí".



*
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