
LENSENYAMENT A CATALUNYA
ALS DARRERS SEGLES per Jordi Verrié

LA PREGUNTA D’UN NEN DE POBLE 
(1920-1930)
Quan jo era petit vivia en un poblet em-
pordanès i anava a l'única escola que hi 
haría per a nens de la meva edat: les Car-
melites. Naturalment, perquè les entengués-
sim, les monges havien de fer les classes 
er críala. Però l'intent de confegir les lle- 
tres i construir les síl·labes, ja el feien amb 
li:'.'.- i fonètica castellans: «NI-ÑO, PE-LO- 
r.i, PA-LO...». Encarat amb la riquesa del 

lèxit proveït pel contacte directe amb l'hor-
ta, el jardí, els oficis, la pagesia, el pai-
satge i la meteorologia, m’havia preguntat 
moltes vegades per què per a complir amb 
la important missió del traspàs cultural, la 
gent gran ho feia posant-hi la misteriosa 
dificultat d’una llengua estranya. Si algú 
m’hagués dit que tot venia d’un fet succeït 
més de dos-cents anys enrera, no me l’hau-
ria pas cregut.

ABANS DEL DECRET DE NOVA PLANTA 
0716)
L’escola no existia en el concepte social 
i públic. Anar a escola no constituïa ni dret 
ni obligació. Instruir-se implicava sempre 1» 
superació de moltes dificultats. Els mestre^ 
no eren el resultat de cap cicle d’estudis, 
i els preceptors, molts dels quals eclesiàs-
tics, eren luxes per a famílies nobles o molt 
riques.
Els pares s’ocupaven de la formació huma-
na dels seus fills amb l’exemple familiar. 
Però, per tal de completar la preparació 
per a la vida, calia enviar-los a qui els po-
gués ensenyar allò que hom considerava 
més necessari: llegir, catecisme, escriure 
i les quatre regles. Com que sovint la per-
sona més instruïda de l'indret era el ca-
pellà, l’escola es confongué més d’una ve-
gada amb l’església o amb la rectoria. Allí 
els infants rebien una síntesi «vulgata», 
molt abreujada, del que el mossèn havia 
après al Seminari.
En tot cas, com arreu d’Europa, els infants 
cantaven, llegien, resaven, escrivien, apre-
nien i eren ensenyats en la llengua del país. 
0 sigui en català. I així fou fins a la Guerra 
de Successió.

UNA GUERRA I UNS VENÇUTS (1705-1714)
És molt natural que Catalunya, cruelment 
mutilada per les irresponsables concessions 
de Felip IV a França en el Tractat dels Piri-
neus (1659), guardés ressentiment tant als 
francesos com al centralisme. És lògic que 
prengués partit per l’Arxiduc d’Àustria.
Però quan Catalunya fou vençuda hagué de 
pagar un preu particular per a sobreviure:

DELS MINYONS. , -.63
que explica algunas cusas en gtech ó en liebre», 
lo que los sucichiiá molt sovint, singulannenl lle- 
giut llibres comentaris He la Sagrarla Escriptura.

DE LA LLENGUA CATALANA.
E„tre totas las llenguas, la que ab mes per-

fecció deuben salier los minyons es la llengua pro-
pia de sa )atria, perqué lo’ delecte es molt mes 
culpable y Ico |>er un minyó que te estimaciii; y 
perqué los minyons tingan , o sapian un bon mo-
do de parlar en la propia llengua, es precis que 
los pares y mestres, procurian que devant de ells 

. ningu parlia rnstirament, vttll dir que ningu gas- 
tía expressions ó («rautas grosseras, desproporcio-
nadas y poch honestas, perqué semblants panudas 
qtiedau molt imprimidas en sa tendra naturaleza. 
Tambe conve molt, Ungirlos ó ferias llegir las re-
glas propias de Prosodia y Ortografía que te cada 
ilengua, perque aisis serán mes mstruluts en la 
práctica de son llenguatge. Finalment, quant ells 
son un poeta avansats en saiier llegir, conve do-
narlos llibres escrits en sa llengua, que sian polits 
y elrganLs, y ferlos notar los incisos, lo pnnt é 
inciso, los dos punís, lo accéut que está sobre los 
mota, lo puní linal; lo pnnt interrogatiu, y lo 
pnnt admiratiu, &c. Y enscnyarlos lo us y prác-
tica de totas aquestas cosas.

1 coi» no láltian catalans, gue avegadas des-
precian nostra llengua, es precis advertir aqui, que 
ta rusticitat, grossereza y falta de-termes que li

Plana d’una de les edicions de les 
«Instruccions per l’Ensenyança de Minyons» 
de mossèn Baldiri Rexach.

els seus Furs i la seva llengua (Decret de 
Nova Planta, del 1916).
Felip V, absolutista a imatge del seu patró 
familiar francès, volgué refer el mosaic 
peninsular amb pedres d’un sol color. Vo-
lia, per tal de facilitar l’administració cen- 
trocefàlica, fórmules úniques aplicables a 
tot el país on la història havia disposat 
cultures, ètnies, llengües i entitats essencial-
ment diverses.
La llengua catalana, bandejada primer de 
tota manifestació pública, ho fou també 
de les escoles, perquè era precisament a 
les escoles on havia de començar la desit-
jada substitució de català per castellà. Re-
sulta tristament pintoresc que quan encara 
anar a escola no constituïa obligació ni dret, 
ja es decretés que no s’hi podia utilitzar 
l’instrument que la feia possible: la llengua 
de mestres i escolars. L’única cosa que 
quedà foren petites concessions docents 
per a l'Església.
Ordenar l’escola en castellà quan no era 
obligatori anar-hi i quan ningú no coneixia

la llengua oficial fou tant com deixar de-
sertes les escoles dels Països Catalans. Així 
ho reconeix el censor del llibre Instruccions 
per a l’ensenyança de minyons (Girona 1749) 
quan fa referència a «l’omissió de l’ense-
nyança de la joventut tan deplorable en lo 
ocurrent temps». Parla ben clarament de 
l’omissió. No pas del decandiment.

UN RECTOR DE POBLE
ESCRIU UN LLIBRE:
REXACH I LES «INSTRUCCIONS» (1745)
Molt abans que Rousseau agafés les teo ies 
del Tractat sobre l’educació dels infants de 
l'anglès Locke (1693) com a base del seu 
Émile (1762), Baldiri Rexach ens sorprèn 
amb la publicació, a Girona, de les Instruc-
cions per l’ensenyansa de minyons (1749). 
A la vista de l'obra publicada, i més ara 
que fa poques setmanes se n’ha descobert 
una segona part inèdita, la figura de Rexach 
pren un valor excepcional. Nascut a Bell- 
lloc, a la Vall d’Aro, ens el trobem a 27 anys 
(1730) com a rector de la parròquia dis-
persa de Sant Martí d’Ollers, del bisbat de 
Girona. Ens consta que en fou també el 
mestre. La seva condició eclesiàstica i l’arre- 
cerament de la seva petita parròquia devien 
ajudar a fer possible l’edició de la primera 
part del seu llibre, dedicada a la instrucció 
en general, a la religió, a la lectura, a l’es-
criptura i a les llengües. No tingué la ma-
teixa sort la segona part, dedicada a les 
matemàtiques, de la qual hem trobat re-
centment, al Seminari de Girona, el manus-
crit original.
És comprensible que Rexach reaccioni de-
fensant la prioritat educacional de la llen-
gua materna. Ho fa amb prudència però 
amb una energia innegable. Després afegeix 
el gran panegíric del castellà, llengua que 
jutja convenient i necessària per al tracte 
oficial i el progrés dels qui vulguin fer car-
rera política. Potser això li valgué el permís 
d’edició per deu anys. I la seva obra es con-
tinuà publicant, sense data d’impressió, du-
rant força més anys.
El que ja no és tan comprensible és que, 
al seu temps, Rexach s'atrevís a raonar la 
necessitat que les dones fossin tan instruï-
des com els homes. O que aconsellés el '’O- 
neixement de les llengües forasteres com 
a eines per a adquirir contactes culturals 
allunyats. A la força la societat de l’època 
havia de jutjar aquests principis com a 
perillosos i revolucionaris.

LA REPARTIDA ACCIÓ ECLESIÀSTICA
Mai no han mancat a les terres de parla 
catalana els «catecismes» publicats pels bis-
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4)ca. . . . . Ganso
Anech. . . . Anade.
Gall. . . . . Gallo
Gallina. . . . Gallina.
Pollastre.. . . Pollo.
Lloca.. . . . Clueca.
Capó.. . . . Capón.
Ou cubat. . . lluevo podado
Llimach. . . . Limaza.
Cuch.. . . . Gusano.

VOCABULARIO.
CATALAN. CASTELLANO

ADJETIVOS.

Agre.. . Agrio.
Altiu.. , . . . Altivo.
Groc.. . Amarillo.
Groguenc. . . Amarillento
Amare. . . . Amargo.
Ampla. . . Ancho.
Antic. . . Antiguo.
Astut. . . . Astuto.
Atrevit. . . . Atrevido.

Les primeres concessions són petits 
vocabularis bilingües.

BECEROLÀS

CATALANAS
P€R

A. B. y T.
RBCOMANiDAS PBIl, VASTAS COKPORACIOKS 

CIENTÍFICAS Y LITBBABIAS.

BARCELONA,
Se ven en casa lo Succeaer de A. BOSCH, 

carrcr dtl lia* d¿ la Plaça Nota, nún. 13,
(W PMHfhTI

Imatge d'escola en un dels primers 
opuscles per a escoles catalanes (1898).

z • •

Manuscrit Català
c o m ron o’*itroc«AFa dk t o t » b l a

MESTRES EM 6AY SABER

Y D’ALTRES POETES ¥ PROSISTES CATALANS

XBCUIL.ITB V OSOBMAT* FHK KV

FRANCISCO FLOS Y CALCAT

MbSTKB DK ».» Ertsmxti

PCMDjUX» OKL MttMKB CoLVCJ CATALÀ

BAGOÑÁ, EDITOR

Carrer del Cardenal Casaftas, 4 Barcelona 

1908

El primer «manuscrit» escolar 
català.

bats catalans, valencians o balears. Recor-
dem només les innombrables edicions de 
les diverses variants del catecisme d'Anto- 
ni M. Claret. Aquests catecismes, ajudats de 
vegades per les tradicionals i extraescolars 
Faules d'Isop o pels versificáis Fra Anselm, 
resolgueren, en règim d’emergència, més 
d’un problema escolar, tant en el terreny 
de la cristiandat i dels bons costums com 
en el de la lectura i l’escriptura en català.

AUTORS CATALANS EN L’EVOLUCIÓ 
PEDAGÒGICA CASTELLANA 
ALS SEGLES XVIII I XIX
Quan l’aparell docent centralista es regula-
ritza i evoluciona amb intents positius, són 
molts, i dels més valents, els catalans que 
participen en el moviment, encara que els 
sigui vedat l’element expressiu propi.
El versàtil, inclassificable i genial Josep Pau 
Ballot i Torres, que també és capellà, apro-
fita les circumstàncies del 1813 per comen-
çar la seva Gramática de la llengua catha-
lana, obra que continuarà publicant més 
tard però ja precedida de grans elogis a la 
Real Junta de Comercio, organisme que 
també afalagarà amb altres obretes caste-
llanes. Com la seva Lógica, publicada cap 
al 1816 i on, si per una banda fa un vassa-
llatge servil al catolicísimo Fernando, d’al-
tra banda el fa també a les arts i a les 
ciències recentment importades i que la 
Real Junta posa a disposició dels joves, 
com ara «-la tachigrafia que es el arte de 
escribir tan velozmente como se habla»... 
Un altre català, Vila Figueras (1828), vol 
que la geografia no constitueixi un feix de 
coneixements sinó una suggestió a la cu-
riositat innata dels infants.
Dins aquesta evolució de la pedagogia en 
castellà —que és en definitiva aquella a la 
qual foren sotmesos els nostres besavis i 
avis— tingué un paper important el fet 
editorial, al qual els catalans també contri-
buïren notablement. Recordem, només, la

dinastia dels Paluzie, que començà I’olotí 
Esteve Paluzie i Cantalozella (1837), la dels 
Bastinos, i la que va iniciar, a Girona, Dal-
mau Carles. Els seus llibres foren «els lli-
bres» a les escoles peninsulars i a les his-
panoamericanes des de mitjan segle xix fins 
gairebé als nostres dies.

SÍMPTOMES DE CATALANITZACIÓ 
A L’ESCOLA I DE BILINGÜISME 
AL SEGLE XIX
Caldrà entrar molt endins del segle xix per 
detectar petits símptomes i manifestacions 
clares conduents al retorn a l’escola ca-
talana.
L’aparició d’algunes «gramàtiques cultes» 
catalanes, en català o en castellà, fan se-
qüència amb la que publicà Ballot (1813-15). 
La de Magí Pers, bilingüe, dissimula el seu 
objectiu dient que ha estat escrita perquè 
«los naturals d’aquest pais puguessen apén- 
drer fàcilment la llengua dels Cervantes y 
Granadas» (1847). La labor d’aquestes gra-
màtiques cultes, arrodonida amb l’aparició 
de l’Ortografia cathalana de la Reial Aca-
dèmia de Bones Lletres (1884), és mantenir 
a nivell erudit l’atenció i el desig de reco-
brament lingüístic.
La inclusió d’autors catalans en alguns lli-
bres escolars castellans, i l’ús de petits «vo-
cabularis bilingües» i de «taules de conver-
sió» de les unitats de mesura, representen 
les primeres concessions a les dificultats de 
comprensió dels escolars catalans.
L’edició d'El auxiliar del maestro catalán 
(1869), de Salvador Genis, planteja el bilin-
güisme com a solució professional per als 
mestres que ensenyen a Catalunya. Tingué 
un gran èxit i li sortiren imitadors.
L’esclat literari de la Renaixença afecta 
molts maestros nacionales catalans. Selec-
cionen, de l’abundor literària, fragments 
aptes perquè els nens els aprenguin. Gui-
merà i Verdaguer entren a moltes escoles 
per aquesta via quasi clandestina.

Com si fos una escola primària per a gent 
gran, la Renaixença literària afecta moltes 
persones que mai no havien escrit ni llegit 
en català. Es diuen «dècimes» en català 
i s’aprenen «recitats» per declamar-los en 
reunions i celebracions.

CATALÀ A L’ESCOLA
Francesc Fayos Antony, que ja l'any R82 
havia publicat Plançons, un llibre didàctic, 
editava, el 1884, una antologia catalana per 
a ús de les escoles: Eloqüència catalana, 
fragments de prosa i vers d’autors catalans, 
valencians i mallorquins. El segueix Antoni 
Bori i Fontestà amb Lo Trovador català 
(1892), un llibre que tindrà repetides re-
edicions.
El mateix any, i també amb un propòsit 
escolar ben clar, són editades les Normes 
morals i de bona criança de J. Pin i Soler, 
que posen al dia i en català les tradicionals 
urbanidades de les escoles.
Amb aquests dos instruments i els catecis-
mes. ,eí català ja és a moltes escoles. Però 
no hi ha encara escoles catalanes. El tema 
de l’ensenyament en llengua materna és de-
fensable, ja, com a principi pedagògic re-
conegut. Però és també incorporat a cam-
panyes polítiques federals o liberals.
El famós discurs de Guimerà a l’Ateneu bar-
celoní sobre «La lengua catalana» (1896) ca- 
lalitza tots els intents en un clar determini.

ESCOLA CATALANA: FLOS I CALCAT 
1 EL COL LEGI SANT JORDI (1898)
La primera experiència, valenta, d’escola 
catalana, la devem a Francesc Flos i Calcat. 
A part la seva contribució a l'obertura, a 
Barcelona, del Col·legi Sant Jordi, Flos és 
autor dels primers textos escolars catalans, 
entre els quals, Lo primer llibre dels noys. 
Però va més enllà. Fa, personalment, una 
revisió crítica dels sistemes emprats i en 
dóna noves versions. En la nova experièn-
cia aprofita tots els valors de la intuïció, 
la fantasia i la curiositat dels infants. En-
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senya la geografia a partir de la classe 
mateix, passant pel barri, la ciutat, la co-
marca...
I, encara, Flos i Calcat és l’ànima de la fun-
dació de l’Associació Protectora de l'Ense- 
nyança Catalana (1899), clau de tot el pro-
grés dels anys vint.

NOUCENTISME ESCOLAR
L’impuls es multiplica. Al començament de 
segle Pompeu Fabra publica, a part les 
seves obres de nivell filològic, un «silabari» 
que encara no és «sil·labari» (1904). Els pri-
mers passos es fan amb entusiasme, però 
costen. L’Institut d’Estudis Catalans avança 
entre controvèrsies cap a la formalització 
de les «normes». Però la vida escolar no 
s’espera. Les «escoles de districte» sostin-
gudes per associacions de veïns segueixen 
l’exemple de Flos. També editen petits tex-
tos escolars (1907-1908). Un gran nombre d’e-
dicions quasi escolars desperten l’interès 
per la llengua i la història catalanes.

L’ESCOLA DE MESTRES I JOAN BARDINA 
(1905-1909)
Barreja estranya de carií, pedagog, empre-
sari i creador, Joan Bardina vol aprofitar 
tots els avenços del moment per tal que la 
pràctica docent a Catalunya sigui no tan 
sols catalana i en català, sinó del més alt 
nivell pedagògic.
Venç totes les dificultats. Recapta els ajuts 
de tots els organismes perquè paguin els 
estudis a mestres «nacionales» que vulguin 
esdevenir mestres catalans. La transforma-
ció és sobretot pedagògica. Sobre la base 
inicial de la llengua construeix un nou sis-
tema educatiu recolzat en totes les expe-
riències europees o americanes. Parla als 
deixebles-mestres de teories i de sistemes, 
de problemes d'expressió, de les excursions 
formatives, dels treballs manuals, de l’apro-
fitament de les facultats de cada nen, de 
l’ètica professional. Una generació de grans 
mestres es forma a l’escola de Bardina.

Els tractats gramaticals
per a l'Escola de Mestres de Joan Bardina 
són antològics.

Cartell de l'Associació Protectora
de l’Ensenyança Catalana.

Plana del sil·labari de Pau Romeva 
editat per l’Associació Protectora 
de l’Ensenyança Catalana (1922).

Exigent, emprenedor i arrauxat com és, 
potser no arriba a fer amics. Però fa grans 
mestres, uns mestres que sostindran la me-
ravellosa escola catalana dels anys vint. 
D’altra banda, per a l’escola de mestres 
apareixen textos expressos, peces antològi-
ques dins les nostres publicacions docents.

LES «NORMES» DE L’INSTITUT 
D’ESTUDIS CATALANS I LA RESPOSTA 
DELS ORGANISMES
Quan les esperades «Normes ortogràfiques» 
donaren fermesa a l’instrument bàsic de la 
nostra cultura (1913), el tema pedagògic era 
de domini públic. Els organismes havien 
impulsat experiències diverses com ara l’a- 
plicació del novíssim sistema Montessori 
(Ajuntament de Barcelona, 1912), i prepara-
ven profundes reestructuracions escolars 
que recollissin els nous sistemes en instal- 
lacions modernes.
Els dos primers llibres que portaren el ca-
talà a l’escola són reeditats. El Trovador 
català i les Normes morals i de bona crian-
ça són també dels primers a acollir-se a les 
«normes».
L’Associació Protectora inicia una sèrie de 
publicacions escolars extraordinàries: Car- 
tipassos d’escriptura, Sil·labari, Gramàtica, 
Geografia, Història, Aritmètica... veritables 
patrons per a una nova pedagogia que van 
influir i que capgiraren tota la producció 
de les altres editorials docents.
Els organismes perseveren en la línia em-
presa. A l’obra ingent dels Grups Escolars 
de Barcelona, de l’Escola del Mar, de l’Es-
cola del Bosc, de les Colònies d’Estiu, se-
guirà la de l’ínstitut Escola del Parc i la 
d’una munió d’institucions privades. A ni-
vell superior convé citar l’efímera però im-
portant Universitat Autònoma de Barcelo-
na, que simbolitza la culminació de l’em-
presa educacional catalana.
Entre el 1915 i el 1936 hom va poder fruir 
dels resultats de l’escola de mestres de Bar-

dina i de les modernes institucions esco-
lars i dels grans llibres de l’Associació Pro-
tectora de l’Ensenyança Catalana. Aquests 
exemples, juntament amb les múltiples ad-
hesions d’altres mestres, d’institucions pri-
vades i d’altres editorials docents, consti-
tueixen l’etapa pedagògica més brillant que 
Catalunya ha conegut.
Cal remarcar que tot plegat es produí quasi 
exclusivament a Barcelona i limitat a un 
nombre de grups escolars no gaire consi-
derable. Però l’exemple va exercir moltes 
influències parcials arreu del país on hi 
hagué un mestre sensible o un pare inte-
ressat. On no arribaven les institucions pro-
tegides, també podien aprofitar els llibres 
ben fets. Fou més que mai remarcable la 
tasca de molts mestres «nacionales» que 
afegiren al seu sistema imposat l’esperit 
vivificador de la nova escola.
Al mateix temps, i fora de l’escola, les sè-
ries de llibres d’entreteniment, que són com 
una segona formació per als infants, riva-
litzaven en interès i en qualitat. Els grans 
literats del moment: Carner, Riba, Solde-
vila, Raventós... anaven de costat amb els 
millors artistes: Junceda, Obiols, Nogués, 
D’Ivori, Anglada.
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La nova pedagogia catalana, arrodonida per 
la labor editorial, es projecta també en pu-
blicacions castellanes que n’escamparen l’es-
perit a tota la península. Recordem la fe-
cunda labor dels meravellosos llibres en 
castellà de l'Editorial Muntanyola, o la dels 
de la Seix i Barral.

EL TRAUMA (1936-1975)
Després vingué la guerra. I novament la 
confusió dels valors polítics amb els cultu-
rals. Altra vegada la llengua identificà el 
vençut, amb tristes conseqüències. Però 
aquest cop no ha calgut que passessin dos- 
cents cinquanta anys perquè tothom, ínti-
mament almenys, reconegui el dret de tots 
els homes a adquirir coneixements amb el 
millor instrument: la llengua pròpia.
Com l’arbre esporgat, esperem confiats la 
ufana d’una nova primavera.

JORDI VERRIÉ
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