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L’ensenyament avui:
fiquem el dit a la nafra

MESTRE VIVES
I L’ESCÀNDOL
Coincideixen en el temps dos llibres
de reflexió sobre el món de l’ense-
nyament. Cal dir que si bé són radi-
calment diferents, també són com-
plementaris. El primer és Tragico-
mèdia a secundària (Memòries d’un
mestre cremat) de Mateu Lluís Vi-
ves. Tot fa pensar que aquest nom
respon a un pseudònim. Quan lle-
geixes el llibre n’estàs segur: és un
tractat de denúncia de la situació a
l’ensenyament fet des de la més pro-
funda de les vocacions i de l’experi-
ència. A Catalunya encara recordem
Crònica d’un professor de secundà-
ria de l’amic i col·lega Toni Sala
(Edicions 62, 2001), en què mostra-
va el món de l’ensenyament des de
dins. La claredat i la nuesa de la des-
cripció va suscitar una certa polè-
mica durant força temps i el llibre es
va vendre bastant.

Amb la mateixa intenció, però de
to diferent, és aquesta Tragicomè-
dia a secundària, publicat per la ma-
taronina editorial Voliana. L’autor
és algú que fa 35 anys que treballa en
l’ensenyament públic. Per tant, és
un supervivent. I Mateu Lluís Vives,
amb un estil fresc i penetrant, irònic
i divertit, distanciat i alhora com-
promès, ens diu d’acompanyar-lo
en un recorregut vital d’aquests 35
anys a través de les situacions més
curioses, estrambòtiques i fins i tot
rocambolesques. El llibre és ple de
referències concretes i de dades. A
més, com que l’àmbit del llibre és el
del País Valencià, als del Principat
ens acosta a una realitat sovint for-
ça desconeguda, com és la dels ense-
nyants que han de lluitar dia a dia
per la normalització de la llengua.
És un llibre recomanable per a
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DE LES
LLETRES
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Mateu Lluís Vives i l’exconseller Joan Manuel del Pozo
publiquen dos llibres de reflexió sobre l’ensenyament.
El primer se centra en el País Valencià. El segon remarca
la necessitat de trobar sentit a la professió

tothom, però especialment ho és
per als mateixos ensenyants, per-
què sentin de prop la complicitat
d’algú com ells, però que, a més, en
comptes de plorar i gemegar, ho fa a
la valenciana, llançant traques.
S’admeten apostes per saber qui
s’amaga rere aquest pseudònim. Les
úniques pistes segures són que és
valencià, escriu molt bé i fa 35 anys
que és mestre. No hauria de ser tan
difícil desemmascarar-lo. Però en
qualsevol cas, posats a dir i un cop
llegit el llibre, ens adonem que el
pseudònim no és tant pel fet de pre-
venir possibles represàlies sinó més
aviat per no fer malbé més d’una re-
lació personal.

MESTRE DEL POZO,
PER PARTS
Radicalment diferent, des de la se-
renitat i el didactisme, acaba de pu-
blicar-se un altre text molt interes-
sant, sobretot pel plantejament. Es
tracta d’Educacionari (Edicions
62), de l’exconseller Joan Manuel
del Pozo. La seva també dilatada ex-
periència en aquest camp l’ha dut a
confegir una mena de tractat, de va-
demècum, sobre l’ensenyament.
Educacionari és un text sòlid, emo-
tiu, responsable i professional sobre
l’ensenyament i sobre el fet d’ense-
nyar. I, per tant, sobre els ense-
nyants. La novetat és la presentació
en forma de seixanta entrades, com
seixanta píndoles. La reflexió lúci-
da detecta errors i proposa soluci-
ons, però, sobretot, remarca la ne-
cessitat imprescindible de trobar
sentit a l’ensenyament, tal com està
plantejat avui, de cara als reptes in-
eludibles del futur, un futur que po-
sa en qüestió sistemes i, sobretot,
professions com la de mestre.✒

AL PAÍS VALENCIÀ ELS ENSENYANTS HAN DE LLUITAR DIA A DIA PER LA NORMALITZACIÓ DE LA
LLENGUA. MATEU LLUÍS VIVES EN PARLA A L’ASSAIG PUBLICAT PER VOLIANA. CÈLIA ATSET

EL NOM, EL MÓN

Carlota és un nom de sonori-
tats contundents. Potser per
això, en èpoques passades no

es considerava prou dolç i suau
–prou femení, en definitiva– i es
feia servir poc o se substituïa per la
variant menys rotunda de Carla.
D’uns anys ençà, afortunadament,
s’ha tendit a considerar aquesta
rotunditat sonora com un plus de
personalitat i d’originalitat i el
nom de Carlota és cada vegada més
freqüent al país. Es tracta d’un
nom, d’altra banda, de poderoses
reminiscències literàries. D’una
banda, ens remet a la gran escrip-

tora Charlotte Brontë, i, de l’altra,
a la inoblidable protagonista de la
novel·la Les tribulacions del jove
Werther, la història romàntica per
excel·lència que va escriure Jo-
hann Wolfgang von Goethe.

Curiosament, l’una i l’altra –el
personatge de Goethe i l’escripto-
ra anglesa– no tenen gairebé res a
veure. La Charlotte creada per
Goethe, a qui tothom anomena
amb el diminutiu afectuós de Lot-
tie, és l’ideal femení del romanti-
cisme, un àngel de la llar, una no-
ia maternal que té cura dels seus
germanets, com, en el futur, en

tindrà dels seus fills, una noia dol-
ça que estima la música, la poesia
i la natura. El seu compromís amb
un altre home, com és sabut, li im-
pedeix estimar Werther, cosa que
acabarà provocant el suïcidi del
jove enamorat. L’altra Charlotte,
la Brontë, és una noia de carn i os-
sos que, superant les circumstàn-
cies d’una vida aïllada i terrible-
ment limitant, aconsegueix crear
un món literari que travessarà to-
ta mena de fronteres.

Charlotte Brontë, juntament
amb les seves germanes Anne i
Emily, filles d’un pastor anglicà vi-

du, residents als paratges erms i
emboirats de Yorkshire, van fer
servir la imaginació i el talent per
fugir d’aquell isolament i van pu-
blicar diverses novel·les, amaga-
des sota pseudònims masculins.
Charlotte Brontë va escriure la
novel·la Jane Eyre, signada com a
Currer Bell, i que va tenir un gran
èxit. Hi explicava la història de la
institutriu òrfena que s’enamora
perdudament de l’home per a qui
treballa. Així que, en conclusió,
podem dir que Carlota és un nom
rotund, sonor, romàntic, valent i
creatiu.✒
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