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F a molts anys, uns 25,
en una d’aquelles fes-
tes que fan els uni-
versitaris als pisos

per tal de lligar una mica més
a prop del dormitori i assegu-
rar-se la jugada, vaig conèixer
un negre que em va semblar
un espècimen tan singular que
avui , 25 anys més tard, me
n’he tornat a recordar. Ja me’l
van presentar com una raresa:
i realment en aquells anys ho
semblava perquè preparava
un cremat a l’antiga, amb cas-
sola de terra inclosa, tot par-
lant un català que el meu turó
de gardeny i el meu canal de
pinyana o el mateix Segre hau-
rien aplaudit si haguessin tin-
gut mans.

En aquell primer moment en què
una immigració no espanyola
degotava els nostres primers
immigrants de països llu-
nyans, allò ens semblava un
miracle. Fent el cremat i par-
lant-nos en la nostra pròpia
llengua! Després de tants anys
de repressió i del pesat “Parli
cristià”, i de les males cares
que se t’oferien quan no parla-
ves castellà segons en quins
ambients, allò era com veure
la lluna en un cove. Acostu-
mats a una immigració el
gruix de la qual no parlava
mai la nostra llengua, ens sen-
tíem cofois, gairebé adulats
d’aquell fet. Avui dia són molts
els immigrants africans, cen-
treeuropeus, anglosaxons,

àrabs i d’ètnies més llunyanes
que continuen adulant-nos. I
ho fan moltes vegades amb un
respecte pel nostre idioma i
per la nostra cultura que fins
ara no tenien per què tenir, al-
menys si ho mirem des de la le-
galitat o des d’una perspectiva
social crispada en el tema lin-
güístic. En valorem, com en va-
loràvem, l’esforç de saber que
tot i pertànyer a sistemes lin-
güístics tan diferents, hagin fet
l’esforç d’aprendre la nostra

L’immigrant ha d’assumir els símbols del país adoptiu, sense oblidar els propis. PERE VIRGILI

Immigrants Marta Mata

Parlem-ne

Només puc dedicar un article a
Marta Mata. Ni tan sols puc ser
original: ja s’han dit les línies bà-
siques d’aquesta “mestra de

mestres” “bondadosa, intel·ligent, lluita-
dora, socialista, catalana” (J. Clos),
“tenaç i dolça” (P. Maragall). Però vull
subratllar el que n’ha dit Maragall: Marta
Mata pertanyia a la classe de gent que en
moments difícils no es retiren a meditar
ni s’arrauleixen ni es lamenten; davant el
grau zero en què va quedar la nostra pe-
dagogia amb el gran dictador, ella va tre-
ballar per capgirar la situació, i ho va
aconseguir. Diverses altres persones (es-
pecialment Raimon Obiols, Pilar Bene-
jam) sintetitzen la seva actuació en tres
punts: continuïtat, pedagogia i política.

Continuïtat amb la Institución Libre
de Enseñanza i amb les grans línies de
l’Ajuntament de Barcelona i de la Gene-
ralitat (Institut Escola). I alhora obertu-
ra, modernització: Mata incorpora els
grans noms de la nostra pedagogia (Galí,
Martorell, etc.), però també crida els mo-
viments italians, francesos, anglesos i
americans perquè ens ajudin en mo-
ments tan difícils. Continuïtat concreta-
ment amb l’Escola d’Estiu (1914) repeti-
dament aixafada pels feixistes. Pedago-
gia: la clau de volta de la civilitat d’un
país; l’atenció real a l’infant, la focalitza-
ció en l’aprenentatge, la participació i
l’autonomia interior del nen més que en
l’ensenyament, la doctrina i la memorit-
zació. I política: Marta Mata va interve-
nir en els grans esdeveniments polítics i
legislatius de Barcelona (consellera
d’Educació, 1987-1995), de Catalunya
(Estatut, xarxa única d’escoles), d’Espa-
nya (Constitució, llei del Dret a l’educa-
ció, 1985; presidenta del Consell Escolar
de l’Estat) i de més enllà (projecte de
Ciutats Educadores). Amb aquell somrís
que tenia sempre als llavis, anava fent la
feina de base i repartint consells. Les di-
ficultats eren precisament la seva força:
allò que fa que una persona es destaqui
de la mediocritat.

Les Escoles d’Estiu van ser l’obra pot-
ser més vistosa i eficaç: van servir per re-
novar tot l’esperit del magisteri i per
(re)catalanitzar l’ensenyament escolar,
ambdues coses ofegades pel franquisme
(els mestres d’aleshores no havien sentit
mai el català a l’escola); perquè multi-
tuds de mestres desemparats ideològica-
ment i degradats professionalment re-
bessin orientació professional, lingüísti-
ca i nacional: fins a 8.931 mestres l’any
1977. I aquest esperit es va escampar
arreu d’Espanya. En llengua, cal recor-
dar Alexandre Galí, Lluís López del Cas-
tillo, Josep M. Cormand, Sebastià Serra-
no, J. Solà, Gabriel Ferrater (centenars
de nois i noies asseguts per terra, emba-
dalits amb les seves mans llarguíssimes
a la pissarra, les ulleres fosques i la cer-
vesa oberta a la butxaca del darrere dels
texans), etc. I abans d’això i ferment
d’això, l’any 1965, l’escola Rosa Sensat,
d’hivern, rigorosament clandestina, en
una casa particular. Jo hi era i no parlo
pas per boca d’altri. Com deia Alfred
Bosch, “ara ens toca a nosaltres clavar
els colzes al pupitre”.

llengua. I d’aprendre-la amb
una correcció que alguns polí-
tics haurien d’envejar. I mera-
vellant-nos que no ens hagin
endinyat un moc perquè la
usàvem, tal com ens tenia
acostumada l’experiència en
moltes circumstàncies de la
vida de cada dia. Perquè que
un italià o un castellà o un
francès parli el català, tenint
com tenim tots la base llatina
comuna, és un fet relativa-
ment fàcil. Però algú que té

Pensar és de rucs

Dolors Miquel
Joan Solà

exemplari i recull d’idees de la
Bíblia sobre la dona, ben orde-
nades i enfilades, perquè de
veritat s’hi pugui emmirallar a
pleret” i així esdevenir forta i
virtuosa. Una benedicció de
l’Eclesiàstic i el sonet manus-
crit Maria, de M. Bertran, in-
trodueixen els set capítols
d’aquesta Marta, la dona
forta. Primer, uns apunts
sobre La dona ideal. A conti-
nuació, La personalitat de
Marta remarca el seu caràcter
actiu, i no hi ha equívoc sobre
l’orientació d’aital activitat.

Els dos capítols següents recu-
llen el Poema de la dona forta
de Salomó i el glossen verset
per verset en una seixantena
de pàgines. Després, com a
Complement,els epígrafs Càn-
tics a la dona, Benaurances i
L’elecció de bona esposa re-
corren i comenten altres pas-

satges bíblics. Els últims capí-
tols plantegen La plenitud de
la dona, el moment de ser
mare i com edifica la casa, i
La dona desolada: la vídua.
Una Cloenda parla de la dona
caiguda, la dona remuda i,
per acabar, com escau, la
dona glorificada.

Les darreres pàgines des-
criuen un per un els gravats
inclosos en l’edició. Després
dels colofons, tres mots coro-
nen la darrera plana: fe, cari-
tat, catolicitat. Afortunada-
ment, em sembla que ni els
neointegristes desacomple-
xats, i massa que n’hi ha, han
pensat a reeditar l’obra.

Mirall de dones:
Marta, la dona forta
Josep Casanelles
La Veu de l’Empordà
Figueres, 1935
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Mirall,
mirallet

Ala portada, una dona
es posa la mantelli-
na, mentre el marit,
ja a punt, se la mira

i, rere d’ells, la filla ajusta els
botons de la casaca del seu
germà. La signa J. Ribot, autor
dels “notables dibuixos” que
són part de la “nombrosa i es-
collida il·lustració” que acom-
panya el text. A la falsa porta-
da, un proverbi manuscrit:
“Qui troba muller bona, troba
la bondat: obté son gust de
part de Javè”. Al dors, també
manuscrites, les endreces: “A
la meva mare: bona Marta,
entre les bones Martes: amb
ella, a les dones catalanes, qui
estimen la virtut, el treball,
l’oració”. Després, tres autori-
tats eclesiàstiques diuen nihil
obstat i ordenen imprimatur.

El prevere Josep Casanelles
justifica en una Prenotació el
seu Mirall de dones, “un

Llibres recuperats

com a llengua de coneixe-
ment una estructura comple-
tament diferent del llatí, s’hi
ha d’esforçar molt més. Infi-
nitament més. Per això quan
encara avui en dia trobo al
meu país iberoamericans o
castellanoparlants que em
miren malament, o m’incre-
pen, perquè uso el català com-
prant o vivint (i, per desgrà-
cia, els trobo), els engegaria a
prendre pel sac. I de vegades
ho faig. I em quedo tan ampla.


