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LLIBRES

ordi Monés, referent en l’estudi so-
bre la construcció del pensament pe-
dagògic –com a combat ideològic–

als Països Catalans, ha confegit una acla-
ridora síntesi sobre la relació entre pen-
sament social i la seva traducció en con-
cepcions educatives. Com planteja l’au-
tor, no es pot delimitar exactament on
acaba la història de l’educació i on co-
mença la historicitat dels plantejaments
teòrics. El resultat de la recerca –un siste-
màtic estat de la qüestió– reflecteix la
connexió entre models d’ensenyament
europeus i la seva codificació en la nostra
realitat socioeducativa. L’assaig –dividit
en una introducció a la contemporane-
ïtat, dues parts centrals (i estratègiques)
delimitades per la postguerra i una de de-
dicada a la pedagogia de gènere–, evi-
dencia el debat entre escola nova i tradi-
cional i, al seu torn, la superació del re-
formisme pedagògic republicà a partir
d’una concepció revolucionària, és a dir,
d’un model d’escola unificada i d’una
certa recepció de la pedagogia sovietista. Ultra això, la cerca de les fron-
tisses que expliquen la voluntat de recobrament després de l’ensulsia-
da de 1939 remet al moviment de renovació pedagògica dels anys sei-
xanta i setanta, el qual assenyala un impuls en la recuperació dels clàs-
sics de l’educació social de preguerra i, fonamentalment, obre un ho-
ritzó a un ensenyament català i popular, fita pendent, com s’encarrega
de traslluir Monés en una fina crítica a la descentralització competen-
cial i a la persistència espanyolitzadora. El tractat, al capdavall, és una
reflexió que aborda una temàtica central de l’evolució pedagògica na-
cional: com cal entendre la internacionalització a través de la projec-
ció desacomplexada de la pròpia identitat intel·lectual.
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Perspectiva i cruïlla
Síntesi crítica de Jordi Monés sobre els
corrents pedagògics contemporanis

«LA PEDAGOGIA
CATALANA AL
SEGLE XX. ELS
SEUS REFERENTS»
Autor: JORDI MONÉS
Editorial: PAGÈS
Pàgines: 544
Preu: 23 €

Una anàlisi crítica de la
complicada i particular
evolució de la
pedagogia catalana.
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rancesc Canosa s’està especialit-
zant a contar-nos la història ocul-
ta del nostre país. Si Quim Torra

ens ha rescatat el tresor del periodisme
català dels anys trenta, Canosa ens ha
tret la pols a un plegat de belles històries
de Catalunya, com per exemple la que
va relatar-nos en un llibre anterior, que
ens parlava de les provatures reeixides
de crear una televisió catalana durant la
República. Ara Canosa ens ha recordat
el pla Badajoz, un pla econòmic del go-
vern de Franco que va intentar recupe-
rar Extremadura de la immensa pobresa
entre els anys 1953 i 1965. ¿I què té això
a veure amb Catalunya? Doncs que a
Lleida, els pagesos, ja des del temps de la
Mancomunitat –que els formà en una
disciplina de cultivar la terra en la línia
de la producció californiana–, havien
après a veure un mercat nou, Europa, ar-
ribant a exportar la fruita a tot el vell
continent, sota l’exemple d’aquella Ca-
lifòrnia que alimentava tots els EUA.
Quan Franco s’adona del potencial del model català intenta implan-
tar-lo a l’Extremadura latifundista, deixant-s’hi un fotimer de diners,
tot tallant d’arrel l’expansionisme comercial català, extirpant Lleida
de Catalunya i creant la idea d’una zona artificial que abraçava Àlaba,
la Rioja i Navarra. L’autarquia franquista no podia suportar l’esplen-
dor lleidatà, el creador del model competitiu per a l’agricultura espa-
nyola. Que Canosa arribi a entusiasmar-nos i a engrescar-nos amb
una història com aquesta diu molt de la seva traça de divulgador. Un
llibre estimulant, ric, que explica el país i els seus fonaments, i que
ajuda a treure de l’oblit tota una sèrie de valors que ens ajuden a tor-
nar a trobar un camí per a la nostra història.
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Lleida «power»
Francesc Canosa ens apropa a una història
oblidada, el pla Badajoz

«L’IMPERIALISME
DOLÇ»
Autor: F. CANOSA
Editorial: PAGÈS
Pàgines: 200
Preu: 15 €

Història del «pla
Badajoz» franquista, de
recuperació rural
extremenya, i el seu
ressò en la història de
l’economia catalana.
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«CAMBÓ»
Autor: HERIBERT BARRERA
Editorial: DÈRIA
Pàgines: 976 / Preu: 26 €

En aquest llibre pòstum, Heri-
bert Barrera analitza amb rigor
i convicció un dels polítics més
emblemàtics del primer terç

del segle XX: Francesc Cambó. Aquest material
inèdit, escrit amb la claredat que sempre va ca-
racteritzar Barrera, conforma el seu testament
polític. Barrera ressegueix la trajectòria cambo-
niana fins al 1936 i recorre alguns episodis histò-
rics especialment significatius.

«HISTÒRIA DE LA MEVA
PURESA»
Autor: FRANCESCO PACIFICO
Traducció: TERESA MUÑOZ
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 336 / Preu: 18,50 €

En Piero és jove, té una dona
bella i enamorada i un pare ric.

Però res en ell no té les traces de tanta fortuna
burgesa, perquè fa poc que Piero Rosini s’ha con-
vertit en un catòlic fervent fins a la intransigèn-
cia. Heroi de la renúncia i l’abstinència sexual,
res no sembla poder-lo distreure del camí recte,
fins que un dia veu ballar la seva cunyada.

«EL DIA ABANS DE LA
FELICITAT»
Autor: ERRI DE LUCA
Traducció: ANNA CASASSAS
Editorial: BROMERA
Pàgines: 120
Preu: 13,90 €

Situada en plena postguerra a
la ciutat de Nàpols, que esdevé escenari i referent
continu del relat, aquesta és la història d’un jove
orfe que en la seva particular recerca de la felici-
tat haurà d’aprendre a madurar a força de corat-
ge, i també de l’alegria i el plaer que li proporcio-
nen els llibres.




