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Francesc Candel ha publicat més de cinquanta llibres. CRISTINA CALDERER

Assaig
Primera història,
primera memòria
Francesc Candel
Edicions 62. Barcelona, 2006

Joan Agut

F
rancesc Candel
és un jove escrip-
tor de 80 anys
que va néixer a
Casas Altas,

Racó d’Ademús, el 1925. De
molt petit va arribar a Bar-
celona, a un barri on la ciu-
tat canviava de nom. Veí de
les Cases Barates de Can
Tunis, Candel va assolir la
fama com a escriptor amb
la novel·la Donde la ciudad
cambia su nombre (1957),
llibre que va causar una ve-
ritable commoció al seu
barri. L’any anterior, Can-
del havia publicat Hay una
juventud que aguarda, i
després no ha parat de pu-
blicar fins a assolir la xifra
de més de cinquanta títols.

Un altre dels llibres més
significatius de l’autor és
Els altres catalans (1964),
gràcies al qual Paco Can-

del esdevindria la veu i la
consciència dels immi-
grants de la postguerra.
De formació catòlica amb
idees progressistes, Can-
del va ser senador en la
primera legislatura demo-
cràtica (1977-1979) i pos-
teriorment va ser regidor
a l’Ajuntament de l’Hospi-
talet de Llobregat en re-
presentació del PSUC.

Primera història, prime-
ra memòria és el volum ini-
cial de les memòries de
Francesc Candel. El llibre
comprèn des dels primers
records de l’autor fins a les
escoles que va freqüentar
fins a l’adolescència. Candel
ens explica les seves aven-
tures infantils a les Cases
Barates, envoltat de perso-
natges pintorescos, vícti-
mes com ell de la misèria.
Evoca els fets del 19 de juli-
ol del 1936 i dies posteriors
amb els anarquistes amos
del carrer, alguns assassi-
nats i la crema d’esglésies.
La Guerra Civil, vista amb
els ulls d’un nen d’onze i
dotze anys, entra en els es-
cenaris de la memòria de
manera molt viva, especial-
ment els bombardejos que

va patir Barcelona. La der-
rota de la República i el nou
règim de Franco ens és ex-
plicat amb els canvis que es
produeixen al barri, amb
l’eclosió dels falangistes,
que rapaven al zero i admi-
nistraven oli de ricí als ven-
çuts, i l’obertura de les es-
glésies amb sacerdots inte-
gristes i severs. Una bona
part del llibre, com a cloen-
da, Candel la dedica a les
seves escoles, amb els mes-
tres que va conèixer i els
seus condeixebles.

Les memòries de Paco Candel
traspuen tendresa. La seva
mirada és neta i sense ran-
cor, els seus judicis, quan en
fa, volen ser equànimes. La
lectura del llibre és una de-
lícia, perquè Candel utilitza
el mateix estil que fa servir
per a les seves obres de fic-
ció: un llenguatge directe,
planer i ocurrent. Alguns
tocs d’humor i d’ironia aca-
ben perfilant un llibre que
es fa curt al lector. Compar-
tir unes hores amb la bon-
homia de l’escriptor de les
Cases Barates és tot un pri-
vilegi perfectament reco-
manable.
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Les ganes d’aprendre
Jordi Galí
Pòrtic. Barcelona, 2006

Teresa Pous

A Pilot de guerra, en
un moment entre la
vida i la mort, Saint-

Exupéry es pregunta d’on
venim i respon que venim de
la infància, i Chesterton a la
seva autobiografia escriu
que “ell era molt més savi i
de mentalitat molt més
oberta als 6 anys que als 16”.
Deu ser cert que l’en-
tusiasme, el vigor animal i la
vitalitat intel·lectual dels
quals parlava Ray Bradbury
esclaten amb gran força du-
rant la infància i que es mal-
meten o potencien també en
aquesta època de la vida.

Jordi Galí va ser alumne
de l’Escola Blanquerna, fun-
dada pel seu pare, Alexan-
dre Galí. Començà el batxi-
llerat a l’Institut Menéndez
y Pelayo i l’acabà a Osca. Es-
tudià clàssiques a Barcelona
i va ser professor auxiliar a
la universitat. Amb Mont-
serrat Izard, fundà l’escola
Sant Gregori i la dirigí fins
al 1992, any en què es jubi-
là. Ha estat president de la
Societat Catalana de Peda-
gogia i ha traduït Philipe
Bénéton i Rémi Brague. És
l’autor d’El compromís polí-
tic dels germans Chester-
ton, Llengua i cultura (Lli-
çons de català) i De la me-
sura a l’avaluació.

A la primera part de Les
ganes d’aprendre, Jordi
Galí ens acosta records de la
infantesa i lectures de grans
escriptors. Presenta una se-
lecció de textos de Gilbert
Chesterton, Rudyard Ki-
pling, Mark Twain, Claudi
Ametlla, Alexandre Galí,
Francesc Candel, Giovanni
Guareschi, Marcel Pagnol,
etcètera, que es refereixen
al món de l’ensenyament,
de la infantesa i de l’adoles-
cència.

Les memòries de Claudi
Ametlla donen testimoni
del renaixement de Catalu-
nya durant el primer terç
del segle XX i de l’abandó de
l’ensenyament públic, de les
escoles que eren com una
“mena de magatzem de cri-
atures” on els mestres ense-
nyaven a llegir i escriure
amb poca convicció. Amet-
lla explica els reus records
de mestre laic, considerat
poc laic perquè es volia que
l’escola, a més de ser repu-
blicana i obrerista, fos anti-
religiosa i no pas areligiosa.

Els fragments escollits
d’Alexandre Galí exposen el
desmanegament de l’escola
pública de principis del
segle XX a Barcelona, el
menyspreu de la societat ca-
talana per l’escola regenta-

da pel mestre mort de gana
o pedant, i es fa referència,
també, al tipus de mestre
del segle XIX i principis del
XX que exercia amb “veri-
table religiositat” el seu ma-
gisteri. Es ressalta la impor-
tància de les converses pe-
dagògiques que, tractant de
redreçar l’escola pública, in-
tentant actuar sense enfar-
fegaments, sense retòriques
buides de contingut, bus-
cant l’eficàcia i no pas el llu-
ïment, van fer com una
mena de desglaç i van ins-
taurar una escola pública vi-
gorosa.

Jordi Galí selecciona dues pà-
gines d’Els altres catalans,
de Francesc Candel, a qui
qualifica de testimoni d’ex-
cepció. Candel retrata l’es-
cola i l’ensenyament que va
rebre: “Era un ensenya-
ment europeu. Aules amb
sol, ventilades, patis amb
jardins, nens i nenes junts,
res de lliçons de memòria
tipus lloro; ens ensenyaven
jugant. Cantàvem, aprení-
em dansa. Els alumnes no
estàvem amuntegats. No te-
níem pupitres, sinó unes
taules espaioses, per a di-
versos alumnes, com en ter-
túlia, amb gerros de flors.
L’escola tenia tot allò que
calia: biblioteca, dispensari,
dutxes, home anatòmic, es-
quelet, màquina pneumàti-
ca, microscopi, mapes,
grans làmines”.

Galí també inclou unes
quantes pàgines de Don Ca-
millo, la novel·la de Giovan-

ni Guareschi en què és di-
buixa un arquetip de la vella
mestra de poble. I dedica
dos capítols a Marcel Pag-
nol, un dels quals, titulat
L’institut, és el més extens
del llibre. Des d’aquestes
ratlles voldria recomanar la
lectura de les obres de Pag-
nol –Le temps des secrets i
Le temps des amours–, tant
per la seva qualitat literària
com per l’alè vital.

La primera part d’aquest
llibre, útil per reflexionar
sobre l’ensenyament, acaba
amb I ara jo, on Galí es refe-
reix als seus anys de batxi-
llerat, a les seves vivències
d’alumne d’institut i a les
experiències com a profes-
sor i director d’escola. A la
segona part, molt més breu
que la primera, hi trobem el
seu Manifest per l’ensenya-
ment. Jordi Galí creu que,
en els darrers dos-cents
anys, a Europa hi ha hagut
dos sistemes d’ensenya-
ment importants: la public
school anglesa i el sistema
estructurat per la Tercera
República Francesa. En
aquest manifest es desen-
volupa un decàleg i, tot i que
conté un programa polític i
un programa tècnic, és, se-
gons Galí, alguna cosa més:
“En la fagocitosi dels me-
nors per part dels adults es
juga la supervivència de la
nostra civilització. Confio
que, malgrat tot, hi haurà
menors que no es deixaran
fagocitar i adults que els aju-
daran, i que, per tant, hi
haurà un futur”.

Venim de la infància

Viatge als orígens

Una imatge de Jordi Galí del 1986, quan era mestre. ARXIU


