Pallach,
nn pedag'og:
avancat
MARTÍ SANS I PAIRUTÓ

INEVITABLEMENT, QUAN PARLEM DE JOSEP PALLACH com a pedagog

ens hera de situar en els temps que li va tocar viure, en la
influencia del seu enrom, familiar i social i en ell mateix com a
persona dotada de grans virtuts de les quals destacaven la seva
honhomia, una inesgotable capacitat de trehall i una voluntar
indomable de servei a la causa del socialisme democrátic.
Aquests trets configuraren una personalitat determinada que va
viure instaMada en la Iluita permanent amh l'ohjectiu d'avan^ar,
enmig d'enormes dificultats, tot aconseguint objectius que, albora,
havien de ser la base de noves conquestes. Aquesta actitud de Josep
Pallach va ser la que va portar al doctor Octavi Fullat a fer-se la
pregunta següent: era Josep Pallach una persona amb un pensament
agonic, des del concepte unamunesc de la paraula?
El context pedagógic
En el període que transcorre des del naíxement de Josep
Pallach (1920) fins a l'inici de la seva joventut (1936) en el món
de la pedagogía les coses segueixen una dinámica activa, tant a
Catalunya com a la resta del món, que afectaran també aquell jove
actiu i que, moltes d'elles, entraran a formar part del seu bagatge
educatiu. A títol d'exemple podem esmentar:
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a) Durant l'any 1920 Claparéde, el pedagog suís fundador de
r i n s t i t u t J. J. Rousseau -avui Institut des Sciences de
l'Education- i un deis creadors de la teoría funcional de
l'Educaciü, base teórica de l'Escola Activa, imparteix un curs a
TEscoia d'Estiu de Barcelona.
h) El 1921 apareix a Madrid la Revista de Pedagogía dirigida per
Lorenzo Luzuriaga. Ferriére, també professor de l'Instítut J. J.
Rousseau de Ginebra, publica VÉcole Active i Durkheím publica
Education ei Socioiog^e. De Durkheím, que considerava i'educació
com una de les funcions socials prioritáries, la que garanteix la
supervivencia de la societat, s'ha de dir que era un autor al qual
Josep Pallach es referia sovínt.
c) Un any mes tard, el 1922, comenta l'activitat de l'Escola del
Mar sota la direcció de Pere Vergés: una escola que es basava en les
concepcions següents: el laícisme, la coeducació, l'escola activa, la
coMaboració deis pares i l'amor a la natura.
També es crea el Laboratori de Psicología Experimental a
Barcelona i apareix el Butlletí deis Mestres, suplement deis
Qmderns d'Estudi.
d) Del 1924 al 1930, període que dura la dictadura de Primo de
Rivera, en l'ámbit estatal es produeix una regressió considerable
quant a polítiques educatives. A Catalunya, malgrat tot, hi ha

Revista de Girona/nmn. 189 julio! - ago.sr ¡99S

Paüach, dos dies abans de morir, amb el ministre aleTuany Hans Matthófer.

persones i coMectius que mantenen, com poden, la torxa de la
renovaciü pedagógica que no s'ha apagat a Europa; així els pares
deis alumnes de TEscola Montessori de la Diputació de Barcelona
en trobar-se sense escola per a llurs filis funden la Mutua Escolar
Blanquerna sota la direcció d'Alexandre Galí, l'any 1924- El 1929
María Montessori dona una conferencia a l'Escola Baixeras i, el
1930, els nous regidors de TAjuntament de Barcelona verifiquen
que han desaparegut els Uihres catalans i molts de castellans de la
Biblioteca Pública de Pedagogía de la Comissió de Cultura
Municipal. Manuel Ainaud torna al Patronat Escolar de
l'Ajuntament de Barcelona.
e) A partir de la proclamació de la Segona República les coses
tornen a canviar en Támbit estatal: entra en el Ministerio de
Instrucción Pública MarceMí Domingo; l'Estat es preocupa per
primera vegada de l'Ensenyament mitja; es crea a Barcelona el
Seminari de Pedagogía; també es crea el Patronato de Misiones
Pedagógicas que promou, en deu mesos, 360 biblioteques ais pobles
mes apartats d'Espanya. Tot aixo el 1931.
El 1932 Fernando de los Ríos és nomenat Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes i a les uníversitats de Madrid i
Barcelona es poden cursar estudis de Pedagogía.
Mentrestant, a Catalunya, les institucíons publiques tornen a
ternir un protagonísme i una activitat considerables: es projecta un
Escatut d'Autonomia Universitaria, a l'escola d'estiu del 1932 es
discuteix sobre l'ensenyament del Uenguatge a Catalunya, al Pete
Víla s'assaja el Pía Dalton, Roger Cousinet dona una conferencia a
la Normal de la Generalitat,
El 18 de julíül de 1933 Bosch i Gímpera és nomenat rector de la
Universítat Autónoma de Barcelona, creada l'u de juny del mateix
any i Ceiestín Freinet, un altre pedagog que influí profundament en
Josep Pallach, ímparteix un curs a l'Escola d'Estíu que debatía
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«L'educació moral i cívica a les escoles de la República».
Cora a fets a destacar en l'ámhít cuiopeu podem dir que
Ceiestín Freinet crea Pescóla de Vence, que Wallon publica Les
origines du caractére chez l'enfaní, que Stalín accentua la
centralització educativa a la URSS i que el gwern italiá prohibí
qualsevol mena d'actívitat montessoriana.
Algunes d'aquestes persones que hem citat en aquest resum
d'alguns deis trets principáis deis moviments pedagogícs i
educacíonals de Catalunya, d'Espanya í d'Europa ínfluíren
profundament en Josep Pallach. No és possible fer una análisi
suficient de tots, perb sabem que era un gran admirador de l'obra
de Ceiestín Freinet, no tant peí fet que assumís 'n la seva
glübalitat l'obra del pedagog francés sino peí que tenía
d'antidogmátíc i per la defensa que va fer, a nivell teóric i práctic,
de la raotívació a partir deis interessos reals deis educands.
Ulnstitut de Montgeron
Passada la guerra civil Josep Pallach s'exiliá i estudia Pedagogía a
la universítat de Montpeller. La segona guerra mundial el porta a
trcballar per la Resistencia i posteriorraent recala a Montgeron on va
treballar a l'institut fins a la seva tornada definitiva a Catalunya.
A Montgeron Josep Pallach va ser testímoní privilegiat del pía
pilüt de reforma deis ínstítuts d'ensenyament mitja, conegut també
com el Pía Langevin-Wallon. Aquest pía experimental rep el ñora
de les dues persones, Paul Langevin i Henri Wallon, que varen
participar en la redacció i coordínacíó del pía.
Paul Langevin era físic i fou alurane de P. Curie. Henri
Wallon, metge, fílosof i psícoleg va ser el primer psícoleg francés
que es va adherir al corrent del materialísme díaléctic. L'aplicació
d'aquest pía pilot es va portar a terme a diversos ínstítuts de
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LES LÍNIES ESSENCIALS
DE L'EDUCACIÓ DEL SEGLE

XXI

fOÍ-'iCU.-l-^

i Un.i i'tliK.K'K) Itásica per a tots, sense distinció de
sexes m de ctasses, que s'iniciará aviat i que ha de
proporcionar els coneixements fonamentals.
2. U n lligam permanent i concret amb la vida, que
només pot assegurar-se amb el contacte real deis
/ j o v e s a m b el m ó n del t r e b a l l , ja des de la
Secundaria. Els diferents aspectes de la vida social
h a n de ser viscuts peís adolescents en la seva
dimensíó real, la del treball productiu.
3. L'educació del carácter, la conquesta del judici
propi, l'elecció del propi sistema de valors, l'esperit
crític i el sentit de responsahilitat en la comunitat
detnocrática, han de ser també aspectes básics de
l'educació del segle XXI.
4- L'adquisició de métodes de treball personal, el
coneixement del propi ritme de treball i el treball
en equip.
5. El foment de Teducació artística i l'adqui&icio deis
diferents llenguatges estétics per facilitar el gaudi i
la propia expressió.
6. L'educació ecológica com a necessitat indu'ida per
la conquesta del temps Iliure i l'exigéncia d'una
major qualitat de vida.
7. L'educació física, que passa per la conquesta del
propi eos i per u n d e s e n v o l u p a m e n t corporal
harmónic.
8- Uns espais escolare oberts a l'exterior: modificant
l'arquitectura escolar, transformant els locáis i
utilitzant com a llocs de classe els espais on els
homes treballen, pensen i gaudeixen.
, '
9. Ajudar els joves a fer-se el propi itinerari formatiu:
al costar de les matéries comunes hi haurá un
sistema d'opcions diverses, Uiurement escoUides, i
un conjunt d'actívitats paraescolars i extraescolars
i les xarxes d'informació cultural.
10. L'escola h a u r á d'acolUr i c r i t i c a r t o t el que
provingui deis mitjans educatius extraescolars i
h a u r á de d e s e n v o l u p a r l'esperit de reflexió
personal a fi que els homes i les dones sápiguen
escullir d'entre les diverses possibilitats que se'ls
ofereixen.
(Josep Pallach a La explosión educativa, 1973, EdSalvat, Barcelona, pág. 134-141). ,
'¡-yy^^
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Franca, entre ells el de Sévres i la seva extensio de Montgeron, on
va treballar Josep Pallach.
Una dada importaní: és l'estreta col-labaració de Josep Pallach
amh Monsieur Weiler, director de l'lnstitut en el moment de
raplicació del pía i secretari de la comissió.
En el seu Ilihre instituís Pilot i Reforma de l'Ensenyament Mitjá
Josep Pallach diu texmalment:(l)
«L'enfocament del Pía Langevin-Wailon era, dones,
extraordináriament amhiciós, puix que preveu la gratuitat
completa per a tots els graus i per a tots els ordres de
l'ensenyament: primari, secundar! i universirari, igual que técnic,
comercial o industrial. Ara hé, si tots els nens podien teñir Iliure
accés a tots els graus d'ensenyanga, el primer problema que calia
resoldre era una orientació adequada. Calia, dones, elaborar una
pedagogía que la facilites. Rápidament, puix el temps era mesurat,
L'any 1945 s'institueix la Comissió d'Estudi i albora es funden les
primeres «classes noves» on es posaran a prova nous métodes...
Deu anys mes tard, a partir de 1955, la gran onada de
centenars de milers de nois 1 noies es presentaria a les portes deis
estahliments de segon grau: el mateix procés de democratització;
l'evolució socioeconómica d'una Europa que consoiidava la
prosperitat després d'haver reparat les malvestats de la guerra; les
exigéncies familiars conscients de l'evolució de les récniques i de la
necessitat d'una mes llarga formació per a dominar-Íes, tot plegat
confirmarla els pronostics deis homes del pía de reforma, i ádhuc
els ultrapassaria.
D'un cens de 300.000 alumnes l'ensenyament secundari
passaria a prop de dos milions i mig. Mes encara. Aquesta
«explosió escolar» significava que, uns quants anys mes tard, un
problema similar es plantejaria a les portes de les universitats, o de
les escoles especiáis técniques, industriáis o comerciáis, les quals
fins a aquest moment rebien 60.000 estudiants i havien de
preparar-se per acollir-ne 700.000.
Preparar-se per acollir aqüestes masses immenses d'infants o
adolescents, o de joves estudiants, volia dir: un programa
excraordinari de construccions escolars, de segon grau i
universitaris, pero significava sobretot -1 aixo era molf mes
important i difícil- la preparació d'un eos professoral indispensable
per a satisfer les noves necessitats, tant de l'ensenyament de segon
grau com superior».
Podem veure previstes en aqüestes reflexions algunes de les
preocupacions permanents de Josep Pallach: ensenyament públic i
gratuit, la necessitat d'una hona orientació escolar, l'esmer^ament
de recursos públics en el camp de l'ensenyament i una formació
adequada del professorat. Es mes, la seva obra pedagógica respon, a
mes del Uibre sobre la reforma a Franca, exactament a aquests
problemes: L'adolescencia i la formado de la personaiitat (1950), El
gran problema: escola i emenyament per a tots (1964), Els mestres
púhlks i la Reforma de l'Ensenyament a Catalunya (1969) i La
explosión educativa (1975).
Cal dir també que l'experiéncia deis instituts pilot, si bé va ser
molt positiva i va emmarcar els grans trets de la pedagogía de la
segona meitac del segle XX, no va poder donar resposta a tots els
objectius que s'havia plantejat, peto sí que va obrir el camí a seguir a
partir d'una diagnosi i d'una predicció bastant exactes deis grans reptes
que haurien d'afrontar, en el íutur, els respectius govems de cada país.
La pedagogía deis instituts pilot es basava en una bona
coneixen9a de l'infanc. 1 un deis elements básics en aquest objectiu
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és que les classes siguin poc nombrases. Es curios que alio que tant
ha costat i que encara no s'ha aconseguit del tot, vint-i-cinc
alumnes per classe, ja figurava com a objectiu l'any 1945, és mes,
figurava com a "imperatiu». Tora aquesta experiencia pedagógica
de josep Pallach explica la magnífica sensació de fermesa, seguretat
i idees clares que transmetia ais seus companys d'universitat i aU
alumnes que van teñir la sort de tenir-lo com a professor. La
diferencia estava en el fet que Josep Pallach era portador i
transmissor d'una filosofia de l'educació assimilada i trcballada des
de la democracia i per la democracia per un home profundament
solidari que havia tingut l'oportunitat -no cree que sigui oportú
parlar de sort en el cas d'una persona que, igual que milers d'altres,
va haver de marxar de casa seva essent víctima de la intolerancia i
de la desraó- de conviure amb uns ptüfessionals i en un país que es
preocupaven per millorar la situació de les persones i de la societat
en el seu conjunt i per configurar estructures socials que
permetessin un progressiu desenvolupament tant deis sectors
productius com de les polítiques que han possibilitat, durant la
segona meitat del segle XX, alio que genéricament se'n diu l'Estat
del Benestar, Es obvi que una de les bases principáis era una bona
educació per a tothom, i aquest missatge és el que no es cansa de
tepetir mentre li va ser possihle, josep Pallach.
També apostaven els instituts pilot per uns professors/es que
fossin poUvalents. Les classes de primer i segon any implicaven un
cicle complet d'ohservació i disposaven de dos professors per a les
lletres, un per a les ciéncies i un per a les ares. Qüestió aquesta que
encara té defensors i detractors pero que anava en la línia de donar
moka importancia a la figura de l'ensenyant.
Els conseüs de classe i el professor cap d'equip, de departaraent o de
grup, com vulguem dir-li també ens recorda el que hem tardat nosaltres
a teñir una estructurado semblant a les nostres escoles i instituts,
La «cüordinació vertical», l'orientació i l'expedient escolar i la
direcció de treball son altres aspectes pedagogics de les classes noves
que representaven un aven^ importantíssim en la concepció de
l'educació com una vivencia activa. Respecte a la direcció del treball,
Josep Pallach cita H. Wallon en el seu Ilibre Instituts Piloi... tot dient:
«Tots els treballs d'Henri Wallon coincideixen en l'afirmació
que l'acció és Pelement originari de la vida inteMectual sense que
sigui possible tealment separar Tuna de l'altta en la génesi o en el
desenvolupament» {2)
í mes endavant, també segons Wallon: «Per a formar l'esperit
de l'infant, per a donar-li l'impuls necessari, no hi ha métode
millor que suscitar la seva activitat"(3)
Esrem dones en la institucionalització deis principis de l'escola
activa. Aquesta pedagogia activa portará ais promotors del pía a
plantejar-se aspectes com ensenyar a estudiar, a promoure l'estudi
del medi, a fer de l'escola una práctica quotidiana de la
convivencia en democracia i, en definitiva, a plantejar una escola
connectada amb la realitat tot superant els efectes escolastics que
fins aquell moment havien perdutat d'alguna manera a Ftan^a i
que en el nostre país perdurarien durant unes quantes décades mes
com a conseqüencia, negativa per desct)mptat, de la manca de
democracia en qué vivíem. En aquest sentit és important recordar
una reflexió de josep Pallach en una ocasió en qué feia una
valoració sobre la Llei d'Educació de l'any 70, o si voleu, la Llei
Villar-Palasí; venia a dir, no el cito textualment, que aquesta llei
tenia aspectes positius pero que partía d'una dificultat
prácticament insalvable: que alió que ptoposava s'havia de pottar a
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la explosión

Pallach va escriure aquest volum per a la Biblioteca Salvat.

terme en un sistema de manca de Uibertats que invalidava bona
part deis ohjectius que ptoposava la Llei. Posteriorment vam veure
com des deis sectors mes reaccionaris de l'época es va boicotejar
aquella tímida Llei tot escanyant-la economicament.
Hem de tornar, necessáriament, a alió que déiem a l'inici: la
circumstáncia que li toca viure a Pallach. Nascut a Figueres, ciutat
oherta i en continu contacte amb Franca, en el si d'una familia
rreballadota i progressista; la guerra civil, l'exili, la 2a guerra
mundial i la duresa de la resistencia, els estudis de Pedagogía a
Montpeller -Uoc on coincidí amb Heribert Barrera-, la coneixen^a
i posterior unió amb Teresa juvé -de gran importancia en tots els
sentits-, el naixement de la seva filia, les penúries de tot tipus que
van passar i superar amb una immensa dignitat, Montge/on, on va
deixar una gran empremta -per cert, la biblioteca de l'institut
porta el seu nom-, la compaginació del treball pedagógic
-formacíó continua, publicacions- amb el treball polític arreu
d'Europa, Tenyoran^a de Catalunya, la seva térra, i tot aixó sobre
les espatlles d'un home entregar totalment a la seva familia i a la
societat amb un objectiu ciar, tossut, inqüestionable: Iluitar per la
justicia, pet la igualtat d'oportunitats entre els Komes amb
generositat, sense rancúnies de cap tipus. L'home, el polític, el
pedagog, l'espós, el pare, la persona; la bona persona.
Deia que Teresa juvé havia estat molt important en la vida de
Pallach. No cal dir ja com a persona que comparteix les seves
alegries, penositats i inquietuds des del día que es coneixen, pero
també per la influencia que va exercir sobre ell a causa de la seva
formacíó; que havia tingut com a alumna de la Institución Libre de
Enseñanza que funda Fernando de los Ríos. També va treballar a
rinstitut de Montgeron. Teresa juvé és una inteMectual brillant,
una dona tremendament humana que ha emergit, amb gran
dignitat, de totes aquelles situacions que el destí tan injustament li
ha deparar.
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]ifu!t 1,1 ricueía primaría haría
U univeriidad, 4I frriaja (ducatino abarca
urs mimerír creci&ntJf ds aüu' £n la vida
di /OÍ jóvcnei de ¡ni paístts deíatraUadoiAlu"iios rBCián graduados
de la Andrev Wardi ¡iigk School
en I 'iriinKtieul (Eiíados Ulidoi),

Los hechos
El desarrollo
de )a instrucción primaria
d u r a n t e et s i g l o p a s a d o
A lo lai^u d d aiglíi XIX, y especialmenle
a partir tic 1H90, el desamillo progresivo
lie la e n s e ñ a n i a primBria en lo» diversM
pBi'ses eiappoos y en Aitiírii-a drl N m l p íiie

Eicutía át principias dt liglil.
Trai tí gran ei/uerto aifobttíitador
llecadu a cabo duranli el ligia XIX,
el analjabeliíma queda cait par completa
Erradicada en la mayar parle
de Europa y América dil Soru
en Un piimeros década! del preiínlt ligio.
uno ác lo» heclius funilanieniiJeí igiic más
eunirihuyeron a ¡a eupansión de la Revolut¡6ii Industrial, Poco a poco, en los palBCi
cgrupco» - s a l v o las unportanCCB eicepcionEs de los de Et>mpa meridionll y del talt,
donilr el p r u x s o fiir mucho tnit k n t o y
difícil- fueron itesípareciendo ios irjlicea
^VBiiísirnoB d e analfabelismu. Kn el m á s
modcsio lugar, en et puebiccito más remoto,
íurgieron edificios en los que. a partir de

Pagines ínieriors de La explosión educativa, amh l'inici del texC de Pallach-

Una escola per a tots
En l'obra pedagógica de Pallach hi ha un fil conductor ciar i un
objectiu permanent. El fil conductor son les constants del seu treball:
preocupaciü per una escola de qualitat, laica, gratuita, per a tothom,
un professorat ben format, orientació adequada per treure el máxim
rendiment de les potencialítats deis alumnes, metodologies actives,
conjunctó harmónica individu-grup, racionalització de la dualitat
teoria-práctica, la necessitat de preveure els efectes de l'explosló
escolar i de posar-hi remei, entre les mes destacades. 1 tot aixo, que
era válid per a tothom, el! ho contraposava contínuamenc amb el que
passava a Catalunya i a Espanya. Va ser un home que mai va deixar
de ser i de sentir-se cátala i només va ser i es va sentir cátala. Per
descomptat que aixó mai va ser obstacle perqué es preocupes molt del
que passava a la resta de l'Estat espanyol per raons obvies.
En l'opuscle Eí gran problema: escola i ensenyament per a tots
(1964) deia: «Els darrers cinquanta anys han estat els anys de
l'educació obligatoria deis infants; els propers serán els anys de
l'ensenyament obligatori deis adolescents». t a continuació es
lamenta de í'alr nivel! d'analfabetisme que hi havia a l'Espanya de
l'época i critica que, fins Uavors, no haguessin solucionar, encara,
el problema de l'ensenyament primari.
Sovint un té la temptació de veure dots profétics en Josep
Pallach ja que preveía amb una claredat impressionant el que
passaria en el darrer ter^ del segle XX peí que fa a plantejaments
de poh'tica educativa; pero el cert és que aquesta «visió» de futur
era conseqüéncia d'un profund coneixement de la societat europea
de l'época, de la seva dinámica, de les necessitacs presents i futures
gracies a un treball d'estudi i observació constant.
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En els seus raonaments la relació causa-efecte donen una idea
clara del que pretenia: millorar la condició humana, amb una
preocupaciü constant per reduir diferencies entre persones, grups,
paísos i continents. Mai deixa de ser present el pedagog socialista
o, si voleu, el socialista pedagog.
Manejava contínuament informació de primera má sobre el
desenvolupament de les economies deis paísos de tot el món;
n'extreia conseqüéncies. Sabia que els pa'isos mes desenvolupats
tenien possibilitats reals d'esmer^ar mes diners en educació la qual
cosa implica mes preparació, mes competitivitat, en definitiva,
mes riquesa. 1, al contrari, aquells paísos pobres, sense
infraestructures i amb múltiples problemes interns tenien uns
pressupostos molt migrats -dones també en educació- que els
anaven deixant, en comparació amb els alrres, en una situació
cada vegada mes desesperada i de mes difícil situació: pobles «rics»
ipobles «pobres».
També en El gran problema: escola i ensenyament per a lots fa
propostes del que hauria de ser l'ensenyament a l'Estat espanyol i
sorprén, una vegada mes, la seva visió de futur ja que s'avan^a
-mes de trenta anys!- a alió que, primer la LODE (Llei Orgánica
del Dret a l'Edücació) i mes tard !a LOGSE (Llei d'Ordenació
General del Sistema Educatiu) ens han aportat: pressupostos
importants, autonomía pressupostária per a Catalunya, obligació
escolar fins ais 16 anys, un máxim de 25 alumnes per classe -la
influencia del Pía LangevinAVallon resulta una constant en eís
seus plantejaments-, una bona formació pedagógica deis
professors, reforma de les escoles normáis, modernització deis
métodes d'ensenyament, desenvolupament de l'ensenyament
postescolar -amh creació de biblioteques publiques a cada vila o
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pohle-, ensenyament gratuít -amb propostes imaginatives basades
en la discriminació positiva-, una escola laica pero respetuosa de
les creences leligioses i la participació de la comunitat escolar
representada pels pares, professors i alumnes a partir deis 14 anys.
Uentrevista a Edgar Faure, exministre d'educació francés,
exposada en el Ilibre Lo expíosión educai/w és una análisi lúcida
deis problemes de l'educació en l'ambit mundial i un
aprofundiment en les possibles solucions expressades de manera
magistral a través del diáleg entre els dos protagonistes. Només a
títol d'exemple, quan en un moment determinat de ¡'entrevista
Josep Pallach pregunta a Edgar Faure si una bona educació és
garantía de democracia, ell li respon que possiblement, pero el que
sí és segur és que la democracia és una garantía per a l'educació.

Pública;
«La necessitat d'una escola pública ve donada per l'existéncia
de i'escola privada, que agreuja la discriminació. Aquesta escola
pública ha d'ésser millor que la privada».
Pluralista:
«L'escola ha de ser pluralista; aixó es deriva de la concepció
d'una escola democrática i pública».
Catalana:
«L'escola ha de ser catalana i en cátala... pero també hi ha
d'haver uns cursos anteriors per ais mes petits castellanoparlants,
de manera que es produeixi la seva inserció progressiva, ajudada
per uns coneixements seriosos, amb for^a vocabulari, en la Uengua
catalana. 1, mes tard, els mes grans, catalans i castellans, han
d'aprendre la llengua castellana».
Josep Pallach va creure fermament en l'Educació com a
element transformador de la societat, d'una societat que ell volia
mes justa, i sabia molt bé que per aconseguir-ho s'havia de
püssibilitar un ensenyament de qualitat a tothom i que aixo només
s'aconseguiria si s'hi posaven recursos suficients, si s'establia un
sistema solidari d'ajuts de tal manera que ningú es quedes sense
aquella formació que era capaf d'assumir, si s'aplicaven polítiques
eficaces en infraestructures escolars, si es formava personal
suficient, si es racionalitzaven els métodes, si es tenia en compte
l'educand com una persona en evolució des deis O anys -amb tot el
que aixo representa quant a l'ensenyament-, si s'oferia una bona
formació professional, si la universitat responia tant a les
exigéncies tecnológiques com a la dotació equilibrada de
professionals, si s'investigava, en definitiva, si es considerava
l'educació com una de les claus de volta del desenvolupament
social i economic deis países.
Ell sabia perfectament que el que importava era avam^ar; amb
pau i amb Uibertat. Hi va dedicar tota la seva vida. Va tornar a
Catalunya, ja definitivament, per ser testimoni i protagonista
privilegiar de la sortida del país del túnel; contribuí a posar les bases
per un nou trajéete molt mes esperan9ador, pero la mort, inoportuna
quasi sempre, prematura en aquesta ocasió, li va negar tot alio que
tant havia desitjat: viure i trehallar amb Uihertat en el seu país.
Martí Sans i Pairutó ¿s mescre, Ui-enciat en
Pedagogía i diputat al Parlament de Catalunya.
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