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L'ANY 1916 EL MESTRE GiRONí Miquei Santaló aíirmava 
categoricament: El dia que surtí a la llum pública una 
historia del moviment pedagogic espanyol, sobre alió cjue ha jet 
el Magisteri peí seu compte i rao, autonomicament en certa 
manera, mogut tan solament per un afany de perfecci<5, tenim 
la segurecat que hom assenyalará en primer líoc els mestres 
gironins si es fa justicia merescudii.{l) Aquesta afirmació 
d'un deis preitaj^onistes de la renovació del magisteri 
pdblic gironí la confirmará, initja cenrúria mes tard, Pere 
Vergés, un deis capdavantcrs de la renovació pedagógica 
catalana, amh aqüestes páranles: Potser algún dia s'estudiará 
com cal Vaportació de íes comarques gironines al 
desenvolupament de la pedagogía catalana. Han ofert al país 
grapats de mestres excellents, molts deis quals eren 
autodidactes de la pedago^a, de la metodología, de l'cducació 
en el sentit mes general i que sense mitjans materiah i sense 
suport de cap mena saheren crear els seus propis métodes de 
treball(2)-

A final de la mateixa decada deis sctanta Alexandre 
Galí, en l'extensa obra sobre la historia de les institucions 
i del moviment cultural a Catalunya durant el primer ter^ 
del seglc vint, parlant de raportació deis mestres oficiáis, 
manifesra que hi ha una aristocracia de mestres públics i 
diu: Els que s'emportaven la palma eren els de les terres 
gironines. Perqué aixícom a comengament de segle Barcelona 
no exercia una atracció prou forta per a desarrelar i agavellar 
els bons mestres, tampoc no era el centre de la vida magisterial 
de Catalunya(3). 

Dones bé, Josep Pallaeh va ser qui va estudiar aquesta 
aristocracia de mestres i qui la va donar a conéixer. En la 
seva tesi doctoral va estudiar a fons els mestres públics 
gironins de comen^ament de segle i una vegada defensada 
a la Universitat Autónoma de Barcelona la va publicar 
amb un títol diferent per raons editoriais: Els mestres 
públics i la reforma de i'ensenyament a Catalunya (1901-
¡908)(4)- En la historiografía educativa catalana la 
puhlicació de la tesi de Pallaeh marca un punt d'inflexió 
perqué deraostra la importancia del magisteri públic i, mes 
concre tament , del magisteri rural, del magisteri que 
t r eba l l ava en viles i pob lac ions de les comarques 
gironines. 

Aquesta és la contribució mes imporcant de Pallaeh a 
la historia de l'educació catalana, ja que fa conéixer en 
profunditat l'obra del magisteri públic gironí i la seva 
tasca renovadora. La puhlicació del Ilibre de Pallaeh 
estimulará l'estudi de l'obra del magisteri públic en altres 
ciurars i províncies catalanes i desvetUará l'interés per 
l 'obra del magis ter i púb l ic . Aques t a és la pr imera 
aportado de Pallaeh que presento sota l'epígraf de "L'obra 
deis mestres públics gironins segons Pallaeh». 

A mes, hcm de teñir present les difercnts aportacions 
escrites que va fer en l'ámhit de la política educativa del 
moment , quan s'acabava de publicar la Llei General 
d'Educació de l'any 1970. Pallaeh la valorava i criricava, a 
part ir d 'una de terminada visió polí t ica -social is ta i 
catalana- i des de la seva formació professional i humanista 
consolidada en l 'ámbit universitari francés, molt mes 
amplia, profunda i oherta que la de l'Espanya franquista. 
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Fa uns 25 anys que Pallach va fer aquelles aportacions 
i encara que per ell r\ü tenien una dimenstó histórica, sí 
que l'han adquirida amh el pas del temps. Es per aixo que 
les presento en un segon apartar titular «A proposit de la 
Llei General d'Educació del 1970». 

Finalment , en un tercer apar ta t , apun to algunes 
reflexions en el camp de la historiografia educat iva 
catalana que suscita la lectura de l'obra de Pallach. 

Uobra deis mestres públics gironíns segons Pallach 

Pallach en la seva investigació es proposa explicar, a 
partir de la consulta de les fonts documentáis escritas 
disponibles, el que va ser l'ensenyament públic primari a 
la provincia de Girona a comengament del segle XX; vol 
demostrar que l'aportació deis mestres públics gironins és 
fonamental en la renovació pedagógica i que els mestres 
gironins son a l'inici d'aquesta renovació. Una renovació 
que comprendrá dos ámbits concrets ja que es tracta de 
mestres que, en paraules del mateix Pallach, varen dedicar 
la seva vida a aconseguir un «status» digne per ai professorat 
primari, i a aprofundir i millorar la seva tasca educativa, unint 
rápidament els seus afanys ais deis seus companys de 
Catalunya i de h, resta d'Espanya (pág. 13). 

La realitat escolar d'aquells moments és d'allo mes 
depriment: una escolarització de curta durada i irregular; 
un alt índex de desescolarització; un magisteri desanimar i 
mal pagat que viu en la propia pell la dita popular «passar 
mes gana que un mestre d'escola»; uns edificis humits, 
foscos i ru inosos ; les cases deis mest res en males 
condicions; uns ensenyaments poc est imulants , amb 
castigs físics, etc. Només cal llegir les descripcions que fan 
de Pescóla d'aquesta época alguns deis nostres escriptors i 
polítics com Josep Pía, Claudi AmetUa, Agustí Calver 
«Gaziel», etc. per adonar-nos de la lamentable situació de 
l ' ensenyamen t públ ic al nos t re país . S i tuac ió que 
confirmen amb escreix els informes de la Inspecció 
d'Ensenyament, Es en aquest marc desolador que sobresurt 
l'obra d'un sector del magisteri públic gironí. 

La seva recerca, encara que se centri en el magisteri gironí, 
no és localista. Si es proposa l'estudi de l'obm renovadora deis 
mestres gironins, fins aquell moment molt poc coneguts, és 
amb el convenciment d'aportar algún material a b. historia de 
I'er\senyament públic de tot Espanya i contribuir a ompUr alguns 
deis indubtables buits (pág. 34). Estudia la problemática del 
magisteri públic gironí que, al cap i a la fi, era la mateixa que 
tenia el magisteri de tot l 'Estat. Les dificultáis i les 
preocupacions son semblants. No ho és la resposta que s'hi 
dona. Pallach explica a hastament que el magisteri gironí es 
mobilitza per buscar solucions i que ho fa a partir de la seva 
propia iniciativa. Exigeix, reivindica i denuncia i al mateix 
temps actúa. N o espera solucions des de dalt sino que 
s'autoorganitza per solucionar la seva propia formació amb 
una dedicació i entusiasme inédits fins aquell moment. 

Per altra banda, encara que la recerca es limita a la 
pr imera década del segle XX, Pa l l ach es table ix les 
connexions adients per entroncar amb el passat i el futur. 
Aixo es veu de manera especial quan tracta el tema de la 

Martí' Sans, Marta Ros, Salomó Marque!, i Jaume Sarramona 
en un homenalge a Pallach, al CEIP de Filetes, l'any 1997. 

llengua en l'ensenyament i fa veure com els anhels del 
magisteri gironí enllacen amb el que, ja el segle XVIU, 
havia escrit Baldiri Reixac des d'Ollcrs i, també, com 
aquests anhels i criteris están defensats en documents 
d'organismes internacionals, com el de la UNESCO de 
l'any 1954, sobre l'ús de les llengües vernacles a les escoles. 

Pallach coneix bé qué pensa i qué fa el magisteri gironí 
perqué investiga a fons en les revistes professionals de 
l 'época: el Defensor del Magisterio, El Defensor i el 
Magisterio Gerundense. Aixo li permer de conéixer amb 
noms i cognoms l'obra renovadora deis mestres i de les 
mestres així com en quines poblacions gironines es porta a 
terme aquesta renovació. Al mateix temps consulta la 
documentació oficial, el Diario de las Cortes, i d'aquesta 
manera coneix la voluntat del legislador i pot veure fins a 
quin punt aqüestes liéis es compleixen. El que l'interessa 
saber és l'aplicació -o no-aplicació- deis íiecrets, í'essenciaí era 
assistir a Vencarnado de íes decisions governamentals en 
reaíitats escoíars í en la vida quotidiana del Ma^steri {pág. 14). 

Fa veure com el magisteri deis pobles rurals de l'Alt 
Empordá és el motor de la r enovac ió pedagógica a 
comen^ament del segle XX. Una renovació que abraca 
t a n t la seva p rop ia formació ( amb in ic ia t ives 
autogestionades com les «Converses Pedagógiques» i la 
«Normal d'Estiu» de l 'any 1903 que, de fet, podem 
considerar com la primera Escola d'Estiu de Catalunya), 
com el camp de la seva dignificació professional i social. 

En el Ilibre exposa els ideáis del magisteri públic que es 
poden resumir en la frase: Refer i'escoía, refer l'home, refer 
el país. Posa de relleu el convenciment que el magisteri 
públ ic té de la seva dimensió social i la queixa per 
l'abandonament en qué els té l'Administració. Es tracta 
d'homes i de dones que volen ser bons professionals i que 
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Et CEIP JosEP PALLACH DE RGUERES 

El CoMegi Public Josep Pallach, de Figueres, va dur a 
te rme duran t el curs 1996 '97 el seu par t icu la r 
homenatge a I'home al qual va ser dedicat ara fa mes 
d'una década. Tots els cursos i nivells de l'escola van 
realitzar treballs adequats a la seva edat entorn de la 
figura de josep Pallach per tal d'apropar-los a la seva 
personalitat i a la seva obra. Alguns d'ells van quedar 
reflectits en la Revista Escolar que van editar el juny 
del 97 i en les parets de l'escola. 

Per altra banda, el 10 de gener, amb mottu deis 20 
anys de la seva mort, es va organitzar també una Taula 

¡.'̂ rodona, «Com recordem Josep Pallach, pedagog», 
!amb la partícipació deis professors í excompanys 
Martí Sans, Marta Ros, Jaume Sarramona i Salomó 

'Marqués. 

La seva directora, Rosa Maria Salellas, explica els 
Í:Ponflictes que va provocar la decisió de donar el nom 
=de Pal lach al coMegi que havia in ic ia t la seva 
trajectoria l'any 1983 a les dependéncies de "les 

^Franceses", que era com es coneixia l'edifíci que havia 
jestat de les monges dominiques. Quan des de l'escola 
l'es va proposar aquest nom, pensant en el pedagog mes 

íue en el pol íc ic , a lguns sec tors f iguerencs 
ífideológicament contraris a Pallach s'hi van oposar. 
sFet i fet, el reconeixement institucional del nom no 
|lVa ser un fet fins al gener de 1986. 

Ara ningú no ho discuteix. Eli defensava una 
escola pluralista, democrática i catalana, i aquests son 
també els principis que defíneixen el nostre projecte 

;educatiu, conclou Salellas. 

s en t en la necess i t a t de la formació c o n t i n u a d a i 
l ' intercanvi amb els alrres companys i companyes de 
feina. Es tracta de persones a les quals el contacte directe 
amb l'aíumnat els fa replantejar la seva feina i preguntar-
se publicament quina és la funció del magisteri: instruir o 
educar? Una qüestió que a final de segle continua essent 
pertinent que es plantegin els estudiants deis estudis de 
magisteri i els mateixos mestres. 

Pallach mostra les activitats que es fan en diferents 
escoles publiques; activitats que están en la línia del 
naixent moviment de renovació pedagógica conegut amb 
el nom d'Escola Act iva o Escola Nova i que alguns 
d'aquests mestres coneixen a través de la lectura de revistes 
estrangeres. Es estimulant veure la simultaneítat entre les 
cxperiéncies d'aquests mestres püblics i algunes de les 
puhlicacions de la revista Archives de Psychologie fundada 
peí psicóleg suís Edouard Claparéde aquells mateixos anys. 
El museu escolar que proposa el mestre Joan Delclós; les 
excursions coMectives organitzades pels mestres Franccsc 
Naves de S a n t Pere Pescador, Si lves t re San t a ló de 
Camallera, Carmel ísern de Garrigás i Lloren^ Jou i Olió 
de Llanca; els treballs manuals que fomenta el mestre 

Esteve Caries de Cassá de la Selva; el foment del joc Iliure 
i espontani preconitzat per la mestra Maria Gironella, etc. 
son exemples que demostren aquesta renovació. 

Una renovació que va for^a mes enllá de les activitats 
diáries de l'escola i que té una dimensió qualitativa i 
transformadora molt seriosa perqué son mestres que també 
debaten sobre els Ilibres escolars, sobre el tema de la 
coeducació, sobre nous continguts curriculars, sobre la 
necessi ta t de graduar les escoles, sobre íes colonies 
escolars, sobre els exámens, sobre la seva propia formació, 
sobre la re lac ió amb els pares i la famil ia , sobre 
l ' ensenyamen t de les persones adul tes , e tc . De fet 
qüestionen a fons la concepció global d'ensenyament. El 
volen de qualitat amb l'aplicació de les noves propostes 
metodológiques emergents ais paísos veíns i en alguns 
sectors regeneracionistes de l'Estat espanyol; i el volen 
públic, no pensen en escoles privades elitistes ni molt 
menys e n les escoles congregac ion i s t e s , la seva 
preocupació és l'ensenyament establert obligatóriament 
en totes les poblacions del país. Cal dir que no sempre hi 
ha acord en t re ells. La conf ron tac ió i la polémica 
serveixen per aclarir i aprofundir en el debat i enriquir-lo-

A part i r de la publ icac ió de la seva tesi queda 
publicament establert que ja no es pot parlar de renovació 
pedagógica catalana fent referencia només a la ciutat de 
Barcelona, confonen t massa sovint Barcelona amb 
Catalunya, ni referint-se només a les iniciatives privades, 
que hi son i que son valuoses, sino que s'han de teñir en 
compte les aportacions d'un sector dinámic del magisteri 
públic, menystingut per l'Administració i pels estudiosos 
fins aquells moments. Es tracta de mestres, bornes i dones, 
que fan un esforg colossal per millorar l'escola, tant des 
del punt de vista deis continguts i de la metodología com 
per mi l lo ra r les c o n d i c i o n s fo rmat ives , socials i 
economiques del propi coMectíu, amb el convenciment 
que la regenerado del país passa necessáriament per la 
transformació i millora de l'escola pública. Aquesta és la 
p r inc ipa l a p o r t a d o de Pa l l ach en l ' ámbi t de la 
historiografía educativa catalana. Petó no és l'única. 

A proposit de la Llei General d'Educació del 1970 

Ara, després de mes de vint anys de la seva mort, 
alguns deis seus escrits també poden incorporar-se al camp 
de la historiografía educativa; es t racta deis que fan 
referencia a la política educativa del moment, sobretot 
deis comentar i s i deis judiéis sobre la Llei General 
d 'Educació que l 'any 1970 va promulgar el govern 
franquista en un intent d'acostar-se a Europa. Aquells 
textos teñen mes de 25 anys i ara ja formen part de la 
nostra historia educativa. Son documents que fan una 
aportació diferent a la de la tesi doctoral perqué no son 
estudis en profunditat sino que es tracta de preses de 
posició publiques i de propostes que reflecteixen el 
pensament d'un sector del socialisme cátala peí que fa al 
tema escolar en el darrer franquisme. Son escrits que ja 
formen part de la nostra historia educativa i que també 
s'han d'explicar en historia de l'educació. 
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Llegits amb la perspectiva deis anys es veu ciar el nexe 
existent entre el seu discurs i el seu discurs polític. La 
defensa que fa d'un determínat tipus d'educació i d'escola, 
de qualitat, amb mestres ben preparáis, amh ensenyament 
actiu, etc. que ell havia conegut i experimentat a Franca, 
té molt a veure amb el seu p lan te j amen t pol í t ic de 
societat i en la importancia de la formació continuada per 
a arribar a una ciutadania formada, conscient, educada, 
amb criteri, crítica, etc. 

Entte aquests escrits destaco l'epíleg al Ilihre /rxítituts 
pilot i reforma de I'ensenyament mitja{5) on analitza la nova 
llei espanyola d 'educació i l 'aplicació de la reforma 
pedagógica; i que, de fet, és una primera valoració de la 
Llei General d'Educació de l'any 1970. Curiosament en 
aquest epíleg discrepa del que Octavi Fullat ha escrit a la 
revista Presencia sobre la llei. Pallach i Fullat coincideixen 
en el Departament de Pedagogía de la recentment creada 
Univetsitat Autónoma de Barcelona i serán, juntament 
amb d'altres professors universitaris, membres fundadors 
del Consel l Cá ta la d 'Ensenyament , una a l te rna t iva 
política a l'associació Rosa Sensat, de la qual discrepaven 
per la seva orientació ideológica. 

Les pagines de l 'epí leg son p lenes de con t ingu t 
politicoeducatiu (en Pallach sempre és molt difícil separar 
el polític del pedagog i viceversa) i hi deixa ben ciar que 
la reforma escolar, si vol reeixir, ha de contribuir a les 
transformacions polítiques, socials i economiques. Encara 
que fa una valoració positiva de la nova llei - n o costa 
gaire venint d'on veníem!, manifesta que la voluntat 
transformadora que es manifestava en el Llibre Blanc ja 
no apareix tan clara en la Llei. Al mateix temps aborda les 
qüestions de fons que té plantejat Tensenyament a casa 
nostra com son la gratuitat i l'obligatorietat de l'educació 
general básica que afecta els neis i noies fins ais 14 anys. 
També parla de l'aplicació deis métodes preconitzats en 
aquesta nova llei d 'educació: métodes actius, treball 
d'equip, ensenyament individualitzat, coneixement de 
l'infant, desenvolupament d'activitats socials, etc. així 
com de l'exigéncia de democratització de l'ensenyament i 
de treballar per aconseguir la igualtat d'oportunitat. 

Planteja qüestions que van constituir el mol! de Tos de! 
debat educatiu en aquells temps i que, en for9a casos, 
considero que continúen obertes ja que, al cap i a la fi, son 
fruit d'opcions polítiques. Parla de la necessitat de temps i 
de diners per aplicar amb eficacia la reforma i fa veure els 
temes no solucionats en aquesta reforma. Des de la seva 
óptica i des de la realitat escolar del moment es pregunta 
com s'efectuará la gratuitat de l'ensenyament i es demana 
¿Creant escoles publiques, obertes a tots els nois i noies seme 
discriminada de cap classe, o consolidant la situado actual 
d'ensenyament privat majoritari? ¿Poden realitzar^se ambicions 
democrátiques i igualitaries uülitzant estructures creades per a 
mantenir privilegis ancestrals? Pallach defensa que es faci el 
máxim esfort̂  económic a favor de l'ensenyament públic i 
veu molt difícil que eh diners públics puguin fer ks dues cuses 
a la vegada: subvencionar I'ensenyanga privada i alhara tíesrinar 
quantitats importantíssimes a l'expansió de ¡'ensen)iaTnent púhlic 
renoval per a fer'ne la base de la reforma (pág. 133). 

E d l c l o n s I b e r i a 

L'opuscie de Pallach El gran problema, editat l'any ¡964 a Perpinyá. 

Per altra part, en la conferencia que va fer l'any 1970 
sobre «La reforma de l'ensenyament» a ,'a seu d'Omnium 
Culturel de París i publicada posteriorment(6) parla, des 
de la seva experiencia de professor a F.-an9a, sobre la 
reforma escolar espanyola . Pa l l ach parla amb una 
intencionalitat molt clara: i si parla de Fran9a és perqué 
vol que aixo passi a Espanya. 1 parla de la necessitat d'un 
procés democratitzador en l'ámbit escolar; de la necessitat 
de plantejar el problema de la professió docent, i de la 
urgencia de fer la revolució copernicana en el món 
educatiu, és a dir, que el sistema educatiu graviti eatorn de 
l'infant i no pas al revés. Parla deis trets que ha de teñir la 
reforma: coneixement de l'infant, pocs alumnes per classe 
i també pocs professors durant els primers anys; treball de 
grup entre el professorat i formació d'un equip professoral; 
coordinació de les disciplines i introducció de l'estudi del 
medi i deis treballs manuals educatius, etc. 

Ins is te ix que el paper del mest re no és t a n t el 
d'informador sino el d'educador i que, perqué la seva tasca 
esdevingui efica^, necessita una formació práctica i no 
Uibresca, amb components sociológics i psicológics. Fa un 
seguir d'afirmacions que aquells anys eren compartides 
pels sectors mes renovadors de l'ensenyament públic i del 
p r iva r amb vocac ió púb l i ca i que t i n d r a n la seva 
manifestado pública mes clara uns anys després en el 
document Per una nova escola pública, un document de 
treball sorgit en la X Escola d'Estiu de Barcelona, el 1975. 
Per cer t , ara que h a n passat mes de 20 anys de la 
p roc l amac ió d ' aque l la dec la rac ió , no es tar ía gens 
malament fer un cop d'ull entere i veure qué s'ha fet de 
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tot aquell cúmul de projcctes, exigéncies i il-Iusions, 
analitzar quina escola volfem i quina escola tcnim! 

En aquesta conferencia fa unes aportacions concretes a 
la realitat espanyola. Per una banda afirma que la nova 
llei és un gran pas endavant sobre el passat, sobretot si tot 
el que díu la llei es fa efectiu. (Els que ja tenim anys 
recordem el retard i les díficultats que lii hagué a Fhora 
d 'apl icar la l lei!) Afirma que el pr imer problema a 
resoidre és el de l'escolarització de tots els infants; aquest 
és el problema prioritari que va unit a un altre: el de crear 
bones escoles publiques amb diners públics que siguin tan 
bones o millors que les privades-

La dimensió política del pedagog es manifesta quan 
afirma que tcjta aquesta renovació s'ha de produir en un 
clima real de Uibertats i de participació que afecti no només 
els que han de fer la reforma -els mestres, els alumnes, els 
pares- sino els ciutadans, rhomc del carrer. Pallach vol una 
escola democrática en una socictat democrática. 

U n s anys abans, el 1964. en un opuscle edi ta t a 
Perpinyá(7) peí Moviment Socialista de Catalunya i 
escrit per ell ja insistia en algunes d'aquestes idees. Com 
que es tracta d'un document for^a desconcgut cm pcrmeto 
de citar algunes de les línies directrius que s'hi proposen 
per si aigú vol fer una comparació amb l'actualitat. 

Pallach, i el Moviment Socialista de Cata lunya, 
després de ref lexionar sobre la penosa s i tuació de 
l'ensenyament a casa nostra, elabora les següents directrius 
com a camí per canviar l'ensenyament a casa nostra: 

a) donar p r io r i t a t absolu ta a les necess i t a t s 
d'ensenyament en els pressupostos de l'Estat Central, deis 
Estats Nacionals i deis Ajuntaments. 

b) fer que Catalunya tingui el seu propi pressupost de 
Cultura. 

c) descentra l i tzar l ' ensenyament , fomen tan t les 
realitzacions municipals i nacionals. 

d) establir l'ensenyament obligacori fins ais 16 anys. 
e) refondre els diferents ordres d'ensenyament Primari, 

Mitjá (Secundari i Professional), Universitari i Tecnic 
Superior en un Ensenyament general únic. 

f) anar cap a 25 alumnes per classc, en un termini 
limitat de temps. 

g) formar pedagogicament tot el professorat, reformant 
les Escoles Normáis i les Uicenciatures de Lletrcs i 
Ciéncies; crear una Uicenciatura d'Ensenyament. 

h) crear escoles experimentáis i aplicar els seus resultats 
a la modernització de la metodologia d'ensenyament. 

i) desenvolupar l'ensenyament postescolan 
j) establir l'ensenyament gratuít en tots els seus graus, 

ajudant economicament les famílies que ho nccessitin. 
Instituir un presalari per a tots aquells que continuin 
estudiant a partir deis 18 anys. 

k) descentralitzar l'ensenyament mitjá procurant que a 
cada vila cap de partit hi hagi una escola mitjana {fins a 
16 anys). 

1) establir l 'ensenyament laic i respectuós amb les 
creences religioses. 

m) fomentar la participació de les Associacions de Pares 
d'Alumnes en la gestió deis establiments d'ensenyament. 

Algunes reflexions a partir de l'obra de Pallach 

A mes d'aquestes importants aportacions de Josep 
Pallach, que ja formen part de la nostra historia educativa, 
vull destacar el fet que les scves aportacions també obren 
camins per a futures investigacions. Encara falta la tesi 
doctoral que ens manifesti en tota la seva importancia la 
dimensió pedagógica, s'ha escrit molt del Pallach polític 
pero és clamorós el silenci sobre del Pallach pedagog. 

La seva investigació se centra en la primera década del 
segle XX del magisteri púbíic gironí i está basada en una 
col-Iecció de les publicacions del magisteri gironí en la 
qual mancaven alguns exemplars. En aquests momcnts, a 
la Universitat de Cirona, hi ha microfiímada la col-iecció 
completa de les publicacions del magisteri gironí fins a la 
Guerra Civil i, per tant, hi ha oberta la possibilitat de 
continuar la recerca iniciada per Pallach tant des del punt 
de vista temátic com cronológic. El día que aquest treball 
es faci, a mes de coneixer les aportacions concretes del 
magisteri, podrem fer un treball comparatiu i veure, per 
exemple, de quina manera el magisteri canvia els seus 
postulats i la seva acció segons la situació política i 
administrat iva del moment . Pensó concre tament en 
l'estudi de les possibles innovacions que es produeixen 
durant la 11 República i amb la Generalitat Republicana o 
durant els anys de la Mancomuni ta t , e tc . U n treball 
comparatiu que es podria ampliar si coneguéssim l'obra 
del magisteri públic en altres províncies catalanes. 

Pero els treballs compara tius no cal fer-ios 
necessáriament en temps gaire llunyans. Encara que la 
s i tuació sociopolí t ica ha canvia t molt i l 'estructura 
administrat iva escolar també, pensó que alguns deis 
problemes de fons que debatien i pels quais es preocupaven 
els mestres públics de comen^ament de segle encara son 
vigents, encara teñen actualitat perqué es tracta de qüestions 
de política educativa, de visió de l'escola i de la societat. No 
estaría gens malamcnt un estudi que ens permetés de veure 
fins a quin punt ha canviat -o n o - aquesta situació. 

En alguns casos aquesta investigació pot ser ajudada per 
les publicacions que va fer a la premsa local i comarcal 
gironina l'inspector Lluís Ma. Meseras. Una part de les 
quals va ser publicada per la Diputació de Girona(8). Les 
aportacions erudites i puntuáis de Mestras son de consulta 
obligada per coneixer els bornes i dones que han configurar 
el magisteri públic gironí; ens permeten ampliar la nómina 
de renovadors i renovadores amb noms prou desconeguts i 
que haurien de ser í'orgull de for^a deis nostres pobles. 

Igualment cal consultar les publicacions sobre els 
mestres gironins de Josep Clara, Pere Cornelia, Joan 
Puigbert, etc. La tesi doctoral de Puigbert sobre l'EscoIa 
Normal de Girona i el magisteri públic gironí publicada 
l'any 1994(9) és de consulta obligada. En la mateixa línia 
de Pal lach, l 'amic desaparegut fa poc explica amb 
profunditat la vida académica i cultural de la Normal 
gironina, la fornal del magisteri gironí, connectant'la amb 
la vida sociopolítica de la ciutat i del país: La defensa que 
Puigbert fa del magisteri públic gironí, fruir de les seves 
inves t igac ions i, t ambé , de la seva visió pol í t ica i 
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educativa, ia portará a la práctica a través de la regidoria 
de Cultura de ra juntament de Girona durant les dues 
legislatures que va ser regidor. 

De la lectura de les aportacions de Pallach també es pot 
despendre una altra reñexió: la necessitat que el magisteri 
escrigui les seves própies experiéncics. Malauradament ara 
han dcsaparegut les revistes professiíinals del magisteri pero 
les expcriéncies renovadores continúen ben presents entre 
e! magisteri públic. Si Pallach, i d'ahres historiadors, han 
pogut fer-nos conéixer la seva obra és grácies, en bona part, 
ais seus escrits. Cal que ara els mestres també escriguin si 
volem que en un futur es pugui continuar fent la historia 
del magisteri gironí. Els mestres han de fer arribar ais 
companys i companyes de fcina i al públic en general el seu 
treball, les seves reflexions i les seves experiéncies. Es una 
manera concreta de prestigiar el magisteri públic entre la 
c iu tadan ia i és una manera de reforjar 
positivament el treball que fan. Algunes de 
les exper iénc ies que s 'estan fent 
actualment en pobles de les nostres 
comarc|ues ser ien Tenveja deis 
mestres estudiats per Pallach. 

Salomó Marques i Sureda és prcitcssor 
d'História de l'Educació a la Facultar 
de Ciéncies de l'Educació de la UdCj. 
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VA MORIR 

DONANT EXHMPLE 

!.'̂ VM: 

Fa poques setmanes que dinávem a BeUaterra. 

Havíem deixat entere un Uarg matí de tasques 

universitáries: cursos, juntes i reunions- Em vaig permetre 

de renyar en Josep i un altre estimat company: «No podeu 

seguir així. Els qui dir igeixen moviments polí t ics o son 

miiionaris o bé están alliberats pels seus partits». I aquí la Uista 

d'exemples, tan próxima. «No podeu ireballar amb dedicació 

exclusiva a la Universitat i a sobre dirigir un partit polític». En 

Josep em va mirar someguer i lucid i em va dir molt lentament: 

«Es que és la nostra imatge.,.*. : 

El diumenge, després del Congrés del PSC, després de les 

nits seme dormir en busca del pacte, de la concordia, de l'entesa, 

tenia el rostre crispat i fins el seu somrís etera tenia una certa 

composició ainficial. -Josep, ara sí 

pren-te un dies de descans». Aquest cop la 

mirada fou fulgurant i la resposta immediata: «Que 

estás boig? Demá comencen les classes. Primer be d'anar a 

BeUaterra, al Departament, i després tino classe a Girona...». Li 

vaig parlar de permisos mes que justificats, de les supléncies que 

els seus companys, els seus amics, lí oferien. No ho va voler. I 

complint la seva obligado a la seva Girona, professant el seu 

curs del dilluns, la mort el va prendre per l'espatUa i ja no el va 

deixar anar, Va morir tal com havia volgut viure i com havia 

escüliit d'afrontar el perill: donant exemple. 

Francesc Noy, a La Vanguardia Espofk^s, el 12 de gener de 1977, pág 24 
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